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Dear Readers,

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

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

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

I wish you a good time reading it.

Merhaba Sevgili Okurlar,

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

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

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

            Öğrencilerimizin öğrenirken ürettiği, 
üretirken öğrendiği bu maceranın on yılını geride 

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

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

adım atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

            Merakla beklediğimiz 23. sayıda Avaz 
yine çok renkli. Bu sayıda öğrencilerimiz 

öğretmenlerinin desteğiyle güncel ve ilginç 
konulara değinmişler; çok değerli şahsiyetlerle 

sohbet etme şansı yakalamış ve bu keyifli 
sohbetleri; güncel kültür sanat olaylarını, okul 

içinde gerçekleşen etkinlikleri, göze zarifçe 
dokunan olayları sizlere lezzetle okunur halde 

sunmuşlar.

          Keyifle okumanız, okurken tat almanız 
dileğiyle.

ELİF ŞİMŞEK

Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Marmara Education Institutions General Manager
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Six students from Marmara College 
participated in the Harvard Model 
United Nations Conference under 
the guidance of Nur Şahin between 
January 30- February 2, 2020. Head 
Deputy Director of  Marmara 
Educational Institutions High Schools. 
Various world issues were again the 
focus at the MUN conference, where 
IB students took part in one of the 
CAS activities: creativity, movement 
and community service. For four days, 
the students took part as Sri Lankan 
delegates in the workshops where the 
search for solutions continued.

Marmara Kolejinden altı öğren-
ci Marmara Eğitim Kurumları 
Liseler Baş Müdür Yardımcısı 

Nur Şahin rehberliğinde, 30 Ocak- 
2 Şubat 2020 tarihleri arasında Har-
vard Model Birleşmiş Milletler Konfe-
ransı’na katıldı. IB öğrencilerinin CAS 
faaliyetlerinden yaratıcılık, hareket ve 
toplum hizmeti konularından biriyle yer 
aldıkları MUN Konferansı’nda yine çe-
şitli dünya sorunları odak noktasıydı. 
Dört gün boyunca çözüm arayışlarının 
devam ettiği çalıştaylarda öğrenciler 
Sri Lanka delegesi olarak görev aldılar.

Private Marmara College
Students at the Harvard Mun Conference

Özel Marmara Koleji
Öğrencileri Harvard Mun 
Konferansı’nda

Marmara Koleji IB sınıfı 
öğrencileri, Marmara 
Eğitim Kurumları 
Liseler Baş Müdür 
Yardımcısı Nur Şahin ile 
birlikte Harvard Model 
Birleşmiş Milletler 
Konferansı’nda.

Students of the IB class 
of Marmara College 
together with Head 
Deputy Director of 
Marmara Educational 
Institutions High 
Schools, Nur Şahin at 
Harvard Model United 
Nations Conference.
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News

Aysha Koçtürk in America with  
Assist Scholarship

Aysha Koçtürk Assist Bursu  
ile Amerika’da

New Hampshire’da 
“Dublin School”da 
okuyan Aysha Koçtürk, 
12. sınıfa önümüzdeki 
yıl Marmara Kolejinde 
devam edecek. 

Aysha Koçtürk, 
who studied at the 
“Dublin School” in 
New Hampshire, will 
continue her 12th grade 
at Marmara College 
next year.

2018-2019 Eğitim yılında Marma-
ra Koleji 10. sınıf öğrencisi olan  
Aysha Koçtürk, bu yıl Assist bur-

su ile Amerika’nın en prestijli okulların-
dan “Dublin School”da öğrenim haya-
tına devam ediyor.

Girdiği sınavlarda Türkiye’den 4 fina-
list öğrenciden biri olma başarısını 
gösteren Aysha Koçtürk, 65 bin do-
larlık eğitim bursu kazanarak Ameri-
ka’da bir yıl lise eğitimi görmeye hak 
kazandı. Assist Eğitim Vakfı tarafından 
Amerika’da hayallerini süsleyen pres-
tijli bir okulda bir yıl okuyabilmek için 
burs kazanmak isteyen öğrencilerin, 
yüksek derecede rekabet isteyen bir 
süreçten geçerek öncelikle İngilizce sı-
navında ve sonrasında da yapılan mü-
lakatlarda başarılı olmaları gerekmek-
tedir. 2019-2020 Akademik yılını New  
Hampshire’da “Dublin School”da oku-
yan Aysha Koçtürk, bir dünya vatanda-
şı olarak becerilerini çok daha geliştir-
me fırsatı bularak 12. sınıfta Marmara 
Kolejinde eğitim ve öğrenimine devam 
edecektir.

Aysha Koçtürk, who is a 10th year 
student of Marmara College in the 
2018-2019 academic year, continues 
her education at “Dublin School”, 
one of the most prestigious schools 
in the United States, with an Assist 
scholarship this year.

Aysha Koçtürk, who showed the 
success of being one of 4 finalist 
students from Turkey in the exams she 
entered, earned a 65 thousand dollar 
education scholarship and earned the 
right to study in America for one year 
in high school. Students who want to 
win a scholarship to study for one year 
at a prestigious school decorated by 
the Assist Education Foundation in 
America must pass a process that 
requires a high degree of competition, 
and must succeed in the English 
exam and subsequent interviews. 
Aysha Koçtürk, who is studying at 
“Dublin School” in New Hampshire 
for the 2019-2020 academic year, will 
continue her education and training 
at Marmara College in 12th grade 
by finding the opportunity to further 
develop her skills as a world citizen.

Dublin School, ilk olarak Eylül 1935’te 
sekiz öğrenci ve altı öğretim üyesi ile 

eğitim ve öğretim hayatına kapılarını açtı.

Dublin School first opened its doors to 
education and training in September 

1935 with eight students and six faculty 
members.
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Kocaeli Marmara College students who 
achieved great success in Owlypia, 
an international competition aiming to 
increase students’ intellectual curiosity 
and improve their academic skills, 
became the pride of Turkey.

The International quiz Owlypia was held 
on 14 March 2020 with the participation 
of 4450 students from 72 countries. In 
the “Literature and Culture” leg of the 
competition between the ages of 15-
18, Kocaeli Marmara College student 
Emirhan Yüksel became the World 
winner, while Ahmet Al-Mosouli was 
the world runner-up in the category 
between the ages of 11-14, and Duru 
Uzel was the world third in the category 
between the ages of 15-18. Students 
who prepared the on-line stage of 
the Owlypia knowledge contest, 
which were held in English, under the 
guidance of English Teacher Doğaç 
Kutlu, were eligible to represent Turkey 
in this summer’s contest in Cambridge 
and Boston.

Öğrencilerin entelektüel merakla-
rını arttırmayı ve akademik be-
cerilerini geliştirmeyi hedefleyen 

uluslararası bilgi yarışması Owlypia’da 
büyük başarı elde eden Kocaeli Mar-
mara Koleji öğrencileri, Türkiye’nin gu-
ruru oldu.

Uluslararası bilgi yarışması Owlypia, 72 
ülkeden 4450 öğrencinin katılımıyla 14 
Mart 2020 tarihinde yapıldı. Yarışmanın 
15-18 yaş arası “Edebiyat ve Kültür” 
ayağında Kocaeli Marmara Koleji öğ-
rencisi Emirhan Yüksel dünya birincisi 
olurken, 11-14 yaş arası kategorisinde 
Ahmet Al-Mosouli dünya ikincisi, 15-18 
yaş arası kategorisinde de Duru Uzel 
dünya üçüncüsü oldu. İngilizce yapı-
lan Owlypia Bilgi Yarışması’nın on-line 
etabına İngilizce Öğretmeni Doğaç 
Kutlu rehberliğinde hazırlanan öğren-
ciler, bu yaz Cambridge ve Boston’da 
yapılacak yarışmada Türkiye’yi temsil 
etmeye hak kazandılar.

Kocaeli Marmara College the World’s First

Kocaeli Marmara Koleji 
Dünya Birincisi

Kocaeli Marmara 
Koleji öğrencisi 
Emirhan Yüksel, 14 
Mart 2020 tarihinde 
yapılan Owlypia Bilgi 
Yarışması’nda dünya 
birincisi oldu.

Kocaeli Marmara College 
student Emirhan Yüksel 
won the world title in the 
Owlypia information 
competition held on 
March 14, 2020.

Owlypia Bilgi Yarışması’nın 11-14 yaş arası kategorisinde 
yarışan Ahmet Al-Mosouli dünya ikincisi olmayı başardı.

Ahmet Al-Mosouli, who competed in the 11-14-year-old 
category of the Owlypia information competition, managed 
to become the world runner-up.

Owlypia Bilgi Yarışması’nın 
15-18 yaş arası kategorisinde 
dünya üçüncülüğünü Duru 
Uzel aldı.

Duru Uzel took the world third 
place in the 15-18 age category 
of the Owlypia information 
competition.
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Social Science Project Competition First Place Award

Sosyal Bilimler Proje 
Yarışması’nda Birincilik Ödülü

FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsün-
de 29 Şubat 2020 Cumartesi günü ger-
çekleşen, İstanbul İli Ortaokullar Arası 
7. Sosyal Bilimler Proje Yarışması’nın 
bu yılki konusu ‘’Tekno İklim’’ idi.

Marmara Ortaokulunu ‘’Yarınlar 
Elimizde’’ projesiyle Sosyal Bil-
giler Dersi Öğretmeni Esra Şık 

Akıncı’nın rehberliğinde temsil eden; 
Defne Nil Elmalıoğlu, Dilara İnce, Demir 
Selbes adlı öğrenciler, güçlü rakiplerini 
geride bırakarak Türkiye Coğrafya Ku-
rumunun Doç. Dr. Ahmet Ertek, Prof. Dr. 
Barbaros Gönençgil gibi seçkin üyeleri 
tarafından ödüllerini aldılar. Projeleri ile 
teknolojinin küresel iklim değişikliğine 
etkilerine dikkat çekerek bilimsel bir 
araştırma süreci yürüten öğrenciler, 
ayrıca ‘Bir Arı Hikayesi’ adlı kendi yaz-
dıkları kitabı okul toplumunda küçük 
yaş grupları ve akranlarıyla paylaştılar, 
seslerini Endüstri Radyo aracılığıyla 
büyüklere duyurdular, Tübitak Marma-
ra Araştırma Merkezini ziyaret ederek 
araştırmacılar ile görüşüp yürüttükleri 
çalışma hakkında fikir geliştirme fırsatı 
buldular.

The subject of the “7th Social Science 
Project Competition Between Secondary 
Schools In İstanbul” which here held at 
the FMV Işık schools Ayazağa campus 
on Saturday, February 29, 2020 was 
“Techno Climate”. 

The students named Defne Nil 
Elmalıoğlu, Dilara İnce, Demir Selbes, 
who represented Marmara Secondary 
School under the guidance of Esra Şık 
Akıncı, a Social Studies Teacher with 
the project “We Have Tomorrows”, left 
behind their strong competitors and 
received their awards by distinguished 
members of the Turkish geography 
institution such as Dr. Ahmet Ertek, Prof. 
Dr. Barbaros Gönençgil. Students who 
carried out a scientific research process 
by drawing attention to the effects of 
technology on global climate change 
through their projects also shared their 
own book “A Bee story” with younger 
age groups and peers in the school 
community, made their voices heard to 
the elders via Endüstri Radio, visited 
Tübitak Marmara Research Center 
and met with researchers and had the 
opportunity to develop the work they 
carried out. 

İstanbul İli Ortaokullar 
Arası 7. Sosyal Bilimler 
Proje Yarışması’nın 
birincisi ‘’Yarınlar 
Elimizde’’ adlı proje ile 
Marmara Ortaokulu 7. sınıf 
öğrencileri oldu.

The winner of the 7th Social 
Sciences Project competition 
between secondary schools 
in İstanbul Province was 
the 7th grade students of 
Marmara Secondary School 
with the project named “We 
have tomorrows”.

Öğrenciler, kazandıkları 
ödülü Türkiye Coğrafya 
Kurumudan Doç. Dr. 
Ahmet Ertek, Prof. Dr. 
Barbaros Gönençgil 
gibi seçkin üyelerin 
elinden aldılar.

The students received 
the award from 
distinguished members 
such as Doç. Dr. 
Ahmet Ertek, Prof. Dr. 
Barbaros Gönençgil 
from the Turkish 
Geography Institution.

Esra Şık Akıncı, 
öğrencileriyle birlikte 
7. Sosyal Bilimler Proje 
Yarışması’nda.

Esra Şık Akıncı is in 
the 7th Social Science 
Project competition with 
her students.
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Wing-Flapping Poems to Note

Marmara Koleji, Marmara Fen Lise-
si ve Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri, 27 

Şubat Perşembe günü düzenledikleri 
etkinlikte günümüzde notaya alınmış 40 
şiiri başarıyla seslendirdi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Handan 
Sözbilen rehberliğinde, bestelenmiş şiir-
lerden oluşan şiir dinletisi mini bir skeçle 
başladı. Geçmişten günümüze yerli ve 
yabancı şairlerin kaleme aldığı ve bes-
tecilerin notaya dönüştürdüğü, günlük 
hayatımızda mırıldandığımız; ancak kay-
nağını bilmediğimiz ve farkına varmadı-
ğımız şairlerin eserlerine dikkat çekmek 
amacı güden şiir dinletisi, izleyiciler ta-
rafından büyük beğeni topladı.

Students of Marmara College, Marmara 
Science High School and Marmara 
vocational and technical Anatolian High 
School successfully sang 40 poems 
that were notated today on Thursday, 
February 27.

Under the guidance of Handan Sözbilen, 
a teacher of Turkish Language and 
Literature, the poetry workshop consisting 
of composed poems began with a mini-
sketch. The poetry workshop, which was 
organized to draw attention to the works 
of poets from past to present, written by 
local and foreign poets and turned into 
notes by composers, which we mumble 
about in our daily lives, but whose source 
we do not know and which we do not 
realize, received great acclaim by the 
audience.

Marmara Eğitim 
Kurumları öğrencilerinin 
“Notaya Kanat Çırpan 
Şiirler” adlı etkinliği 
izleyicilere keyifli anlar 
yaşattı.
Marmara Educational 
Institutions students’ 
“Wing-Flapping Poems 
To Note” event gave the 
audience joyous moments.

Öğrenciler, Pir Sultan Abdal’dan Özdemir 
Asaf’a, Orhan Veli’den Murathan Mungan’a 

pek çok şairin bugün şarkı olarak dinlenen 
şiirlerini başarıyla seslendirdiler.

The students successfully sang poems from 
Pir Sultan Abdal to Özdemir Asaf and from 

Orhan Veli to Murathan Mungan, which 
many poets today listen to as songs.

Notaya Kanat Çırpan Şiirler

During the days of struggle 
with Coronavirus which is 
experienced all over the 
world, students of Marmara 
Educational Institutions 
signed various projects 
during the days of distance 
education.

Marmara College 
Preparatory class students, 
using the World Health 
Organization’s official 
website in English class, 
discussed ways to 
prevent corona virus and 
prepared posters with 
the theme “Coronavirus”. 
The students successfully 
emphasized the 
importance of staying at 
home, washing hands, 
social distance and 
healthy eating in these  
“Coronavirus” themed 
posters.

Tüm dünyada yaşa-
nan Koronavirus ile 
mücade günlerinde, 

Marmara Eğitim Kurumları 
öğrencileri, uzaktan eğitim 
yaptıkları günlerde çeşitli 
projelere imza attılar.

Marmara Koleji Hazırlık 
sınıfı öğrencileri, İngilizce 
dersinde Dünya Sağlık 
Örgütünün resmi inter-
net sitesinden yararlanarak 
koronavirüsten korunma 
yollarını tartıştılar ve “Ko-
ronavirüs” temalı afişler 
hazırladırlar. Öğrenciler 
hazırladıkları “Koronavirüs” 
temalı bu afişlerde; evde 
kalmanın, el yıkamanın, 
sosyal mesafenin, sağlıklı 
beslenmenin önemini ba-
şarıyla vurguladılar. 

Uzaktan Eğitim Sırasında 
Koronavirüs Temalı  Projeler 

Üretildi
Coronavirus Themed Projects 

Were Produced During 
Distance Education
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Marmara College 12-IB students organized a program 
within the scope of the  “Roman Heroes” activity in which 
they reflected the events and conflicts in the novel “Aşk-ı 
Memnu” which they examined in the “Various Works “ 
section of the Diploma Program Turkish A1 course on 
Fenburary 19, 2020. Heroes who were in conflict with the 
community, with each other or with themselves, shared 
the conflicts they experienced and the methods of conflict 
resolution with those who followed. Before the event, 9th 
grade students prepared and distributed to their friends 
the verses of their favorite novels from Turkish and world 
literature such as “Eylül”, “Sefiller”, “Monte Cristo Kontu”, 
“Tante Rosa”, “Kürk Mantolu Madonna”. The students who 
organized the program and brought colour to the day with 
the costumes of the heroes they found themselves close to 
from many different novels were enjoyed by the audience.

Marmara Koleji 12-IB sınıfı öğrencileri “Roman Kah-
ramanları” etkinliği kapsamında 19 Şubat 2020 tari-
hinde Diploma Programı Türkçe A1 dersinin “Türdeş 

Eserler” bölümünde inceledikleri “Aşk-ı Memnu” romanında-
ki olayları ve çatışmaları roman kahramanlarının kendi bakış 
açılarından yansıttıkları bir program düzenledi. Toplumla, 
birbirleriyle ya da kendileriyle çatışma halinde olan kahra-
manlar, yaşadıkları çatışmaları ve çatışma çözme yöntem-
lerini izleyenlerle paylaştı. Etkinlik öncesinde 9. sınıf öğren-
cileri “Eylül”, “Sefiller”, “Monte Cristo Kontu”, “Tante Rosa”, 
“Kürk Mantolu Madonna” gibi Türk ve dünya edebiyatından 
sevdikleri romanların ayraçlarını hazırlayıp arkadaşlarına da-
ğıttı. Programı düzenleyen ve pek çok farklı romandan ken-
dilerini yakın buldukları kahramanların kostümleriyle güne 
renk katan öğrenciler büyük beğeniyle izlendi. 

Marmarians Met with Roman Heroes

Marmaralılar Roman Kahramanları ile Buluştu

Marmara Eğitim 
Kurumları Lise Hazırlık 
ve 9. sınıf öğrencileri, 

bu yıl yedincisi gerçekleşen 
geleneksel “Şiir Her Yerde” 
sergisinde sevilen şairler 
tarafından yazılmış şiirlere 
farklı bir bedende yeniden 
hayat verdiler. 

Şiir ağacı, değirmen, ev 
maketleri, tablolar ve sunum 
tepsileri serginin en dikkat 
çeken çalışmaları oldu. 
Türk Dili ve Edebiyatı dersi 
kapsamında edebiyat ve şiir 
sevgisini özendirip yaymayı 
amaçlayan, dizelerin nesneler 
üzerinde zenginleştiği sergi, 
eğitim yılı sonuna kadar okul 
toplumuna sunulacaktır.

Marmara Educational 
Institutions High School 
Prep and 9th grade students 
gave life to poems written by 
popular poets in a different 
body in the traditional “Poetry 
Everywhere” exhibition, which 
took place on the seventh of 
this year.

The poetry tree, mill, house 
maquettes, paintings and 
presentation trays became 
the exhibition’s most notable 
works. The exhibition, which 
aims to encourage and 
spread the love of literature 
and poetry within the scope 
of Turkish Language and 
Literature, will be presented to 
the school community by the 
end of the academic year.

Şiir Her Yerde
Poetry Everywhere
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8. Sınıf Öğrencileri Nesin 
Matematik Köyü’nde

Özel Marmara Ortaokulu 8. sınıf öğ-
rencileri 6- 8 Mart 2020 tarihlerin-
de Matematik Bölümü tarafından 

düzenlenen, Sosyal Bilgiler Bölümü-
nün de desteklediği “Nesin Matematik 
Köyü ve Ege Turu Gezisi”ne katıldılar. 
Hem akademik hem de kültürel içerikli 
bu gezide öğrenciler, matematikle ilgili 
çok önemli deneyimler yaşarken, bir ta-
raftan da doğal yaşamla iç içe olmanın 
huzurunu hissettiler. Prof. Dr. Ali Nesin ile 
katıldıkları unutulmayacak güzellikteki ve 
kendilerine katkısı büyük olan matematik 
derslerinin yanında ilk çağların filozofla-
rını yetiştirmiş olan Ege topraklarını da 
tanımış oldular. Öğrenciler ayrıca İzmir’in 
Selçuk ilçesinde yer alan Meryem Ana 
Evi Ziyaret Alanını, Efes Antik Kenti ve 
Harabelerini, Şirince Köyü’nü, Aydın sı-
nırlarında yer alan Tales Matematik Mü-
zesini de görme fırsatını buldular. 

The 8th grade students of Private Marmara 
Secondary School participated in the 
“Nesin Math Village and Aegean Tour 
Travel” organized by the Department 
of Mathematics and supported by 
the Department of Social Studies on 
6-8 March 2020. Both academically 
and culturally, the students had a very 
important experience with mathematics, 
while at the same time feeling the 
peace of being intertwined with the 
natural life. They also recognized the 
Aegean lands, where they trained the 
philosophers of the early ages, as 
well as the mathematics courses that 
they attended with Prof. Dr. Ali Nesin, 
which were beautiful and had a great 
contribution to them. The students also 
had the opportunity to visit the Virgin 
Mary House in Selçuk district of İzmir, 
Ephesus Ancient City and Ruins, Şirince 
Village and Tales Mathematics Museum 
in the borders of Aydın.

8th Grade Students at Nesin Math Village

Marmara Ortaokulu 
öğrencileri Prof. 
Dr. Ali Nesin’in 
unutulmayacak 
matematik derslerine 
katıldılar.

Marmara Secondary 
School students 
participated in 
Prof. Dr. Ali Nesin’s 
unforgettable 
mathematics lessons.

Nesin Matematik 
Köyü, 2007 yılında 
ülkemizin en önemli 
matematikçilerinden 
olan Ali Nesin 
tarafından kuruldu. 

Nesin Math Village 
was founded in 2007 
by Ali Nesin, one of 
the most important 
mathematicians of our 
country.
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19th Traditional Cemal Yirmibeş Volleyball Tournament

The “Cemal Yirmibeş Volleyball 
Tournament”, traditionally organized 
by Marmara Educational Institutions 
Department of applied courses, took 
place between February 20-21 this year. 

Including Marmara College, Darüşşafaka 
Educational Institutions, Eyüboğlu 
College, Bahçeşehir College, TED 
Renaissance College, Handan Hayrettin 
Yelkikanat Vocational and Anatolian 
High School, Kadir Has High School, 
Bahçeşehir Science High School, 8 
teams participated to the 19th tournament 
this year, which is held for Cemal 
Yirmibeş, who died in a car accident 
on 14 May 2000, played for Marmara 
College Volleyball Team. Darüşşafaka 
Educational Institutions, Eyüboğlu Koleji, 
Bahçeşehir Science High School became 
1st, Marmara College 2nd and Eyüboğlu 
College 3rd  as a result of the very 
contentious competitions. The schools 
were awarded their trophies and medals 
at the ceremony.

Marmara Eğitim Kurumları Uygula-
malı Dersler Bölümü tarafından 
her yıl geleneksel olarak düzenle-

nen “Cemal Yirmibeş Voleybol Turnuva-
sı” bu yıl, 20-21 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleşti. 

14 Mayıs 2000’de geçirdiği trafik kaza-
sında yaşama veda eden, Marmara Ko-
leji Voleybol Takımında oynayan Cemal 
Yirmibeş adına bu yıl 19’uncusu düzen-
lenen turnuvaya; Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları, Eyüboğlu Koleji, Bahçeşehir 
Koleji, TED Rönesans Koleji, Handan 
Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Kadir Has Lisesi, Bahçe-
şehir Fen Lisesi ve Marmara Koleji olmak 
üzere 8 takım katıldı. Çok çekişmeli ge-
çen müsabakalar sonucunda Bahçeşe-
hir Fen Lisesi 1’inci, Marmara Koleji 2’nci 
ve Eyüboğlu Koleji 3’üncü oldu. Okullara 
kupa ve madalyaları düzenlenen törenle 
verildi. 

19. Geleneksel Cemal Yirmibeş 
Voleybol Turnuvası

19. “Cemal Yirmibeş 
Voleybol Turnuvası”da ikinci 
olan İstanbul Marmara 
Koleji Kız Voleybol Takımı 
antrenörleriyle birlikte.

19th  “Cemal Yirmibeş 
Volleyball Tournament” 
runner-up İstanbul Marmara 
College Girls Volleyball Team 
together with the coaches.

“Cemal Yirmibeş Voleybol 
Turnuvası”nda dereceye 
giren okulların öğrencileri 
büyük bir gururla 
kupalarını teslim aldılar.

The students of the schools 
that won the degree in the 
“Cemal Yirmibeş Volleyball 
Tournament” received their 
trophies with great pride.

Marmara Eğitim 
Kurumları Liseler 
Müdürü Mehmet Alkan, 
Edebiyat ve Sosyal 
Bilimler Bölüm Başkanı 
Beyhan Destanoğlu, 
Uygulamalı Dersler 
Zümre Başkanı Mehmet 
Eren ve Marmara 
Koleji Kız Voleybol 
Takımı Antrenörü 
Bahar Şentürk, adına 
uzun yıllardır turnuva 
düzenlenen Cemal 
Yirmibeş’in anne ve 
babasıyla birlikte. 

Marmara Education 
Institutions High School 
Director Mehmet Alkan, 
Literature and Social 
Sciences Department 
Head Beyhan 
Destanoğlu, Applied 
Courses Department 
Head Mehmet Eren and 
Marmara College Girls 
Volleyball Team Coach 
Bahar Şentürk with the 
mother and father of 
Cemal Yirmibeş whose 
tournament has been 
held for many years.
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İstanbul Fencing Championships
İstanbul Eskrim Şampiyonası

Marmara Koleji Hazırlık sınıfı öğ-
rencilerinden Ali Alpin Şengül ve 
Deniz Necati Bekar, 5 Şubat 2020 
tarihinde Sarıyer Akademi Eskrim 
Merkezinde düzenlenen İstanbul 
Eskrim Müsabakalarında okullarını 
başarıyla temsil ettiler. Deniz Neca-
ti Bekar, İstanbul 5’incisi olarak An-
kara’da düzenlenecek olan Türkiye 
Eskrim Şampiyonası’na katılmaya 
hak kazandı. 

Ali Alpin Şengül and Deniz Necati 
Bekar, students of Marmara College 
Preparatory class, successfully 
represented their schools in 
İstanbul fencing competitions held 
at the Sarıyer Akademi Fencing 
Center on February 5, 2020. 
Deniz Necati Bekar qualified to 
participate in the Turkish Fencing 
Championship, which will be held 
in Ankara as 5th in İstanbul.

Eduard Kavak’ın hedefi bilek 
güreşi milli takım seçmele-
rinde başarılı olmak.

Kurtköy Kapalı Spor Salonunda 
12 Şubat 2020 tarihinde düzen-
lenen bilek güreşi müsabakala-
rına katılan Marmara Koleji 10. 
sınıf öğrencisi Eduard Kavak, 
64 öğrencinin yarıştığı turnu-
vada, 70 kg genç erkek kate-
gorisinde sağ kolda 4’üncü, sol 
kolda da 5’inci oldu.

Eduard Kavak’s goal is to 
succeed in arm wrestling 
national team auditions.

Eduard Kavak, a 10th-year 
student of Marmara College 
who participated in arm 
wrestling competitions held at 
Kurtköy Indoor Sports Hall on 
12 February 2020, was 4th in 
the right arm and 5th in the left 
arm in the 70 kg young men’s 
category, in the tournament 
where 64 students competed. 

Eduard Kavak  Bilek Güreşinde 
İstanbul 4’üncüsü

Eduard Kavak İstanbul 4th in Arm Wrestling
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Denizlerin Altından Uzayın 
Derinliklerine Roketsan

GÜN ŞEFTALİOĞLU: As Roketsan 
company, you are proud and happy to 
be one of the four Turkish companies 
ranked in the world’s top 100 Defense 
Industry companies this year. So, 
what kind of contributions do you 
plan to make to the defense industry 
with the high-tech national products 
you are developing?

GÜN ŞEFTALİOĞLU: Roketsan 
Şirketi olarak bu yıl dünyanın ilk 100 
Savunma Sanayii Firması sıralama-
sında bulunan dört Türk firmasından 
biri olmanın gurur ve mutluluğunu 
yaşıyorsunuz. Peki, geliştirmekte 
olduğunuz yüksek teknoloji milli 
ürünlerle, savunma sanayisine ne 
tür katkılarda bulunmayı planlıyor-
sunuz?

SELÇUK YAŞAR: Biz Roketsan ola-
rak öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. 
Onların roket ve füze alanındaki her 
türlü ihtiyacını kendi özgün tasarımla-
rımızla gerçekleştirip, daha sonra üre-
tiyor ve onların kullanımına sunuyoruz. 
Şu ana kadar yaptığımız sistemler için-
de; karadan karaya füzeler, helikopter-
den füzeler, uçaktan atlayan füzeler, 
gemilerden atlayan füzeler bulunuyor. 
Gelecekte ise bunlara daha fazla ye-
tenek kazandırmak, daha akıllı füzeler 

From Beneath the Seas to the Depths of  Space Roketsan

Gün Şeftalioğlu, Roketsan 
A.Ş. Genel Müdürü 
Selçuk Yaşar ile birlikte.

Gün Şeftalioğu, with 
Roketsan Inc. General 
Manager Selçuk Yaşar.

“Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ihtiyaç 
duyduğu mühimmatı ve 
silah sistemlerini üreten 
Roketsan, üretim fazlasını 
da dünyanın her yerine 
satıyor.”
“Roketsan, which produces 
the munitions and 
weapons systems needed 
by the Turkish Armed 
Forces, sells the surplus 
production to all parts of 
the world.”

T
ürkiye’nin savunma 
sanayisinde 1988’den 
beri faaliyet gösteren 
Roketsan Roket Sana-
yii ve Ticaret A.Ş.’nin 

Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Avaz 
okurları için Marmara Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencile-
rinden Gün Şeftalioğlu’nun soru-
larını yanıtladı.

“Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı operasyonlarının ardın-
dan Barış Pınarı Harekatı’nda da 
kullandığı füze ve top sistemleri-
ni üreten Roketsan, yüzde 90’ın 
üzerinde yerlilik oranına ulaştı.”

Roketsan Rocket Industry and 
Trade Inc., which has been active 
since 1988 in Turkey’s defence 
industry, General Manager 
Selçuk Yaşar answered the 
questions of Gün Şeftalioğlu, one 
of the Marmara Vocational and 
Anatolian High School students, 
for Avaz readers. 

“After Turkey’s Fırat Kalkanı and 
Zeytin Dalı operations, Roketsan, 
which also produces the missile 
and cannon systems used in 
the Barış Pınarı Operation, has 
reached an aboriginal rate of 
over 90 percent.”

Röportaj / Interview
Gün Şeftalioğlu



Röportaj

16 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 23 / TEMMUZ 2020

yapmak ve uzaya gitmek istiyoruz. Ge-
lecekte Türkiye uzaya uydu atacaksa 
bunu Roketsan ile gerçekleştirecek. 
Örneğin şu günlerde üzerinde çalış-
tığımız bir projemiz var. Bu projedeki 
hedefimiz 200 kg ağırlığında bir mikro 
uyduyu uzayda yörüngeye yerleştir-
mek.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: 14 Kasım 
1988 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin roket ve füze ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere 25 kişilik çekirdek bir 
kadro ile çalışmaya başlayan Roket-
san’da bugün kaç personel hizmet 
veriyor? Bu kurumda çalışabilmek 
için ne tür özelliklere sahip olmak 
gerekiyor?

SELÇUK YAŞAR: Şu anda şirketi-
mizde 3 bin kişi çalışıyor. Roketsan’da 
çalışan 3 bin kişinin 1600’den fazlası 
mühendis. Bu mühendislerden 1100’ü 
ürün geliştirmede, Ar-Ge bölümünde 
çalışıyor. Roketsan’da çalışabilmek 
için mühendislerimizin üniversitelerin 
makine, elektrik, elektronik, havacılık, 
malzeme, yazılım ve bilgisayar gibi bö-
lümlerinden iyi dereceyle mezun olma-
ları gerekiyor. Roketsan’da çalışacak 
kişileri seçerken biz mezun oldukları 
üniversiteye değil de daha çok ça-
lışkan, başarılı ve öğrenmeye meraklı 
gençler olup olmadıklarına bakıyoruz. 
Tabii burada bir önemli belirleyici un-
sur da bir yabancı dili çok iyi derecede 
kullanabilmeleri oluyor. Yeni mezun öğ-
rencileri tabii ki sınav notuna bakarak 

SELÇUK YAŞAR: We, as Roketsan, 
aim to meet the needs of our Turkish 
Armed Forces first. We realize their 
needs in the field of rockets and 
missiles with our own unique designs, 
then produce them and offer them for 
their use. The systems we have built 
so far include land-to-land missiles, 
helicopter-to-helicopter missiles, 
aircraft-to-air missiles, ships-to-ship 
missiles. In the future, we want to give 
them more capability, make smarter 
missiles and go into space. If Turkey is 
going to launch a satellite into space 
in the future, it will do so with Roketsan. 
For example, we have a project we’re 
working on these days. Our goal in 
this project is to orbit a micro-satellite 
weighing 200 kg in space.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: How many 
personnel are serving in Roketsan, 
which started working with a core 
staff of 25 people to meet the rocket 
and missile needs of the Turkish 
Armed Forces on November 14, 
1988? What kind of features do you 
need to have to be able to work in 
this institution?

SELÇUK YAŞAR:  Cu r ren t l y, 
3 thousand people work in our 
company. More than 1600 engineers 
of 3 thousand people working in 
Roketsan. 1100 of these engineers 
work in product development, R&D 
department. In order to work at 
Roketsan, our engineers need to 
graduate from the departments of 
mechanical, electrical, electronics, 
aviation, materials, software and 

“Bin 600’ü mühendis 
olmak üzere 3 bin 
personelin çalıştığı 
Roketsan’da yerlilik oranı 
yüzde 90’ların üzerine 
çıktı.” 

“In Roketsan, where 3 
thousand personnel are 
employed, 600 of them 
engineers, the rate of local 
population has increased 
to over 90 percent.”

2017 yılında “Dünyanın 
En İyi 100 Savunma 
Sanayii Firması” 
sıralamasına 98. sıradan 
giren Roketsan, 2018 
yılında 96., 2019 yılında 
ise 89. oldu.

In 2017, Roketsan ranked 
98th in the “world’s Top 
100 Defense Industry 
companies”, came 96th in 
2018 and 89th in 2019.



 Interview: Gün Şeftalioğlu

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 23 / JULY 2020 / 17

işe alıyoruz ama üç beş yıllık çalışma 
hayatından sonra da çalışanların per-
formansına bakılıyor. Biz kurum olarak 
çalışanlarımızı yüksek lisans ve dok-
tora yapmaları konusunda da teşvik 
ediyoruz. Çünkü roket ve füze sanayi 
yüksek teknoloji gerektiren bir alan ve 
daima yenilenmek, gelişmeleri takip 
etmek gerekiyor. 

SÜREKLİ YENİ ÜRÜNLER 
GELİŞTİRİYORUZ. BUNLAR 
ARASINDA MENZİLİ 280 Kİ-
LOMETREYİ BULAN ‘BORA 
FÜZESİ’ EN SONUNCUSU.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: İster yurt 
dışından, ister yurt içinden sipariş 
alın, kurum olarak nasıl bir sistem 
uyguluyorsunuz?

SELÇUK YAŞAR: Bir sipariş alındı-
ğında öncelikle karşılıklı olarak bir söz-
leşme imzalıyoruz. Ondan sonra roket 
ya da füzenin malzemelerin alımına 
başlıyoruz. Malzemeler geldikten son-
ra da projenin üretim aşamasına geçili-
yor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra 
ürünün çalışıp çalışmadığı test edi-
liyor ve bir sorun görülmüyorsa ürün 
müşteriye teslim ediliyor. Biz Roketsan 
olarak sürekli yeni ürünler geliştiriyo-
ruz. Örneğin son dönemde menzili 
280 kilometreyi bulan ‘Bora Füzesi’ni 
ürettik. Bu füze hassas vurma gücüne 
sahip. Ayrıca üretimlerimiz arasında 
insansız hava araçlarında kullanılan 

computers in universities with good 
degrees. In Roketsan, when we choose 
the people who will work, we look at 
whether they are more hardworking, 
successful and interested in learning 
than at the university they graduated 
from. Of course, an important 
determinant is that they can use a 
foreign language very well. We hire 
newly graduated students, of course, 
based on their exam grade but after 
three or five years of working life, 
the performance of the employees 
is looked at. As an institution, we 
encourage our employees to have 
a master’s degree and a doctorate. 
Because the rocket and missile 
industry is an area that requires high 
technology and always needs to be 
renewed, to follow developments.

WE ARE CONSTANTLY 
DEVELOPING NEW 
PRODUCTS. AMONG THEM 
IS THE LATEST ‘BORA 
MISSILE’ WITH A RANGE OF 
280 KILOMETRES.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: Whether 
you take orders from abroad or 
from abroad, what kind of system 
do you implement as an institution?

SELÇUK YAŞAR: When an order 
is received, we first sign a contract 
mutually. After that, we start buying 
materials for rockets or missiles. After 
the materials arrive, the production 
phase of the project is started. After 

Geleceğimizin güvencesi 
gençler, Roketsan A.Ş. 
Genel Müdürü Selçuk 
Yaşar’ın misafiri oldu.

The assurance of our 
future young people were 
Roketsan Inc., The general 
Manager Selçuk Yaşar’s 
guest.

Türk ordusunun kendine 
yeterlilik yolundaki 
kararlılığını pekiştiren 
ve Roketsan tarafından 
üretilen Bora Füzesi.

The Bora Missile produced 
by Roketsan reinforces 
the Turkish military’s 
commitment to self-
sufficiency.
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ürünler de var. Karadan karaya topçu 
sistemleri, havadan yere 250 kilomet-
renin üzerinde menzile sahip ‘SOM-J’ 
gibi füze sistemlerimiz hep yerli üretim. 
Gemiden gemiye atılan ‘Atmaca Deniz 
Füzesi’ de Roketsan çalışanları tarafın-
dan üretildi.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: Teknolojinin 
gelişmesi nedeniyle ileride çıkacak 
savaşlar sizce nasıl olacaktır?

SELÇUK YAŞAR: Savaşın türü çok 
yüksek teknolojik ürünler doğuracak, 
çok akıllı ve hassas vuruşlu sistemlerle 
olacak. Bizim bildiğimiz savaşın yanı 
sıra mutlaka siber savaş da olacak, 
çünkü bu kaçınılmaz bir durum. Yani 
başka bir ülkeye fiziksel bir saldırı ol-
madan önce siz kendi ülkenizi savun-
mak için önce siber güvenlikten baş-
lamanız gerekiyor. Çünkü sizin ülkenizi 
korumak adına öncelikle size karşı kul-
lanılacak sistemleri durdurmanız lazım. 
Günümüzde normal savaş kadar siber 
savaş da önemli bir konu. Bu nedenle 
Türkiye olarak bizim de bu tür saldırı-
lara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

ROKETSAN, BUGÜN 
FÜZE VE ROKET 
SİSTEMLERİ KONUSUNDA 
TÜRKİYE’DEKİ EN YETKİN 
KURUMDUR.

these processes are completed, the 
product is tested and delivered to 
the customer if there is no problem. 
As Roketsan, we are constantly 
developing new products. For 
example, Recently we produced 
the ‘Bora Missile’ with a range of 
280 kilometers. This missile has 
precision strike power. In addition, our 
production includes products used in 
unmanned aerial vehicles. Land-to-
land artillery systems, air-to-ground 
missile systems such as ‘SOM-J’ with 
a range of over 250 kilometers are all 
domestic production. The ship-to-
ship ‘Atmaca Sea Missile’ was also 
produced by Roketsan employees.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: What do 
you think the future wars will be 
like due to the development of 
technology?

SELÇUK YAŞAR: The type of war 
will produce very high technological 
products, with very intelligent and 
precision-struck systems. As well as 
the war we know, there will surely be 
cyber war, because it is inevitable. 
So before there’s a physical attack 
on another country, you have to start 
with cybersecurity to defend your own 
country. Because in order to protect 
your country, you must first stop the 
systems that will be used against 
you. Today, cyber warfare is just as 

Tübitak Sage ve Roketsan 
tarafından geliştirilen ve ilk kez 
F-35’te kullanılan yerli seyir füzesi  
SOM-J'nin,  Akıncı TİHA’nın en 
güçlü mühimmatı olacağı tahmin 
ediliyor.

The SOM-J, a domestic cruise 
missile developed by Tübitak Sage 
and Roketsan and used for the first 
time in the F-35, is expected to be 
the most powerful ammunition of 
the Akıncı TİHA.

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge 
Tesislerinde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır.

The Akıncı Offensive Unmanned Aerial Vehicle (TİHA) is an unmanned aerial vehicle developed 
in the production and R&D facilities of Baykar Milli S/İHA Systems and has the most advanced 
features in Turkey.
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GÜN ŞEFTALİOĞLU: Son olarak 
Avaz dergisi okuyucularına neler 
söylemek istersiniz?

SELÇUK YAŞAR: Roketsan Roket 
Sanayii ve Ticaret A.Ş., ulusal roket ve 
füze araştırma ve üretim programlarına 
önderlik yapmak üzere Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yı-
lında kurulmuş olan savunma sanayii 
şirketidir. Kuruluşundan bugüne kadar 
geçen 32 yılda Roketsan, üstlendiği 
misyon gereği tasarım ve teknolojik 
altyapısı ile roket ve füze sistemlerini 
milli olarak tasarlama, üretme, kullanıcı 
personeli eğitme ve silah sistemlerinin 
lojistik destek ihtiyacını karşılama yete-
neğine sahip bir kuruluş olmuştur. Bu-
gün füze ve roket sistemleri konusunda 
Türkiye›deki en yetkin kurumdur. Bizler 
burada çalışacak gençleri bekliyoruz. 
Kurumumuzda her düzeyde Meslek 
Lisesi ile üniversitelerin mühendislik 
bölüm mezunları çalışıyor. Mühendisler 
dışında yine üniversitelerin ekonomi ve 
hukuk fakültelerinden mezun kişiler de 
Roketsan’da görev alıyor. Son olarak; 
gençlerin kendilerini çok iyi yetiştirme-
lerini, en az bir yabancı dile hakim ol-
malarını ve dünyada teknoloji alanında 
neler olup bittiğini öğrenmelerini öneri-
yorum. Çünkü Türkiye’nin yüksek tek-
nolojiye ihtiyacı var. Üstelik bu ihtiyaç 
her geçen gün daha da artıyor.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: Verdiğiniz 
değerli bilgilerden dolayı size şah-
sım ve okulum adına çok teşekkür 
ediyorum.

SELÇUK YAŞAR: Ben de tüm genç-
lere başarılar diliyorum.

important as normal warfare. For this 
reason, we as Turkey need to be 
prepared against such attacks.

ROKETSAN IS TODAY 
THE MOST COMPETENT 
INSTITUTION IN TURKEY 
REGARDING MISSILE AND 
ROCKET SYSTEMS.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: Finally, 
What Would you like to say to the 
readers of Avaz magazine?

SELÇUK YAŞAR: Roketsan Rocket 
Industry and Trade Inc., is a defense 
industry company founded in 1988 by 
the decision of the Defense Industry 
Executive Committee to lead the 
national rocket and missile research 
and production programs. In the 
32 years since its establishment, 
Roketsan has been an organization 
capable of designing, producing, 
training user personnel and meeting 
the logistical support needs of 
weapons systems with its design 
and technological infrastructure as 
a part of its mission. Today, it is the 
most competent institution in Turkey 
on missile and rocket systems. 
We’re waiting for young people to 
work here. Graduates of engineering 
departments of Vocational High 
Schools and universities at all levels 
are employed in our institution. Apart 
from engineers, graduates from 
universities’ faculty of economics and 
law are also employed in Roketsan. 
Finally, I suggest that young people 
educate themselves very well, master 
at least one foreign language and 
learn what is going on in the field of 
technology in the world. Because 
Turkey needs high technology. 
Moreover, this need is increasing 
every day.

GÜN ŞEFTALİOĞLU: I would like 
to thank you very much on behalf 
of my school and myself for the 
valuable information you provided.

SELÇUK YAŞAR: I wish all young 
people success.

Atmaca Deniz 
Füzesi sistemindeki 
füzeler Roketsan, atış 
kontrol sistemleri 
ve diğer ekipmanlar 
ise Aselsan tarafından 
yerli olarak üretildi.

The missiles in the Atmaca 
Sea Missile system 
were produced locally 
by Roketsan, while the 
fire control systems and 
other equipment were 
manufactured by Aselsan.

Roketsan, kuruluşundan 
bugüne kadar geçen 
32 yılda üstlendiği 
misyonu başarıyla yerine 
getirmiştir. 

Roketsan has successfully 
fulfilled the mission it has 
undertaken in the 32 years 
since its establishment.
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13 yaşında girdiği Türk Hava 
Kurumunda büyük başa-
rılara imza atmış Madelet 

Garabbe Başusta’nın THK Müzesin-
de köşesi açıldı. 

1950’li yıllarda 13 yaşındayken yaşını 
büyüterek, THK Eskişehir İnönü Planör 
Okulunda başladığı eğitimin ardından 

Madelet Garabbe Başusta, who 
achieved great success at the 
Turkish Air Corporation, entered at 
the age of 13, opened a corner at 
the THK Museum.

The opening of the corner in the 
THK Museum belonging to Madelet 
Grabbe Basusta, who became a glider, 
parachute and pilot teacher by taking 
a C brövesi after his education in THK 
Eskişehir İnönü glider School, which 
he started in the 1950s by growing 
her age when she was 13 years old, 
was held on Monday, March 9, 2020.

The opening ceremony at the THK 
Museum and Parachute Tower was 
attended by Cenap Aşcı, the Head 
of the THK Kayyum Delegation, 
Adnan Zengin, the Member of the 
THK Kayyum delegation, the Rector 
of THK University, Erman Akbulut, AK 
Parti Deputy Ayşe Keşir, Başusta›s 
relatives and THK staff. Speaking at 
the ceremony, Cenap Aşcı, Head of 
the Delegation of THK, wrote her name 

Madelet Grabbe Başusta
Türk Hava Kurumu Müzesinde

Madelet Grabbe Başusta at the Turkish Air Authority Museum

13 yaşında girdiği 
Türk Hava 
Kurumunda yaşarken 
ölümsüzleştirildi. 

She was immortalized 
while living at the Turkish 
Air Corporation, where she 
entered at the age of 13.

Köşenin açılışı yapılırken, 
soldan sağa: Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir, 
Enver Vierkötter 
(torunu), Madelet Grabbe 
Başusta, Hüseyin Başusta 
ve THK Kayyum Heyeti 
Başkanı Cenap Aşcı.

During the opening of 
the corner, from left to 
right: Düzce Deputy Ayşe 
Keşir, Enver Vierkötter 
(grandson), Madelet 
Grabbe Başusta, Hüseyin 
Başusta and Cenap Aşcı, 
Head of the THK Trustee 
Delegation.
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News

C brövesi alarak planör, paraşüt ve 
pilot öğretmeni olan Madelet Grabbe 
Başusta’ya ait THK Müzesindeki köşe-
nin açılışı 9 Mart 2020 Pazartesi günü 
gerçekleştirildi. 

THK Müze ve Paraşüt Kulesinde yapılan 
açılış törenine THK Kayyum Heyeti Baş-
kanı Cenap Aşcı, THK Kayyum Heyeti 
Üyesi Adnan Zengin, THK Üniversitesi 
Rektörü Erman Akbulut, AK Parti Millet-
vekili Ayşe Keşir, Başusta’nın yakınları 
ile THK personeli katıldı. Törende konu-
şan THK Kayyum Heyeti Başkanı Ce-
nap Aşcı, Türk havacılık tarihine ismini 
altın harflerle yazdıran Madelet Grabbe 
Başusta için; “İşte gerçek Türk kadını, 
hem havada hem de karada yaptığı 
büyük işlerden dolayı kendisini hu-
zurlarınızda bir kez daha kutluyorum.” 
dedi. Açılışın ardından katılımcılara, 
eşi Hüseyin Başusta’nın kaleme aldığı 
“Bulutlara Dokunmak-Madelet Grabbe 
Başusta’nın Hikayesi” adlı biyografi ki-
tabı hediye edildi.

in gold letters in the history of Turkish 
aviation for Madelet Grabbe Başusta; 
“Here is a real Turkish woman, I 
congratulate her once again in your 
presence for her great work both in 
the air and on land.” said. After the 
opening, participants were presented 
with a biography book “Touching The 
Clouds-The Story of Madelet Grabbe 
Başusta” written by her husband 
Hüseyin Başusta.

Enver Vierkötter’in, tören 
sırasında anneannesi 
Madelet Grabbe Başusta 
ile ilgili Almanca yaptığı 
konuşma davetliler 
tarafından takdirle 
karşılandı.

Enver Vierkötter’s speech 
in German about his 
grandmother, Madelet 
Grabbe Başusta, during 
the ceremony was 
appreciated by the guests.

Paraşütçü Özgür Kaynak, 
tören sonrasında Madelet 
Grabbe Başusta’nın elini 
öperken.
Paratrooper Özgür 
Kaynak kisses the hand of 
Madelet Grabbe Başusta 
after the ceremony.

Genç kızlara rol model olabilecek en iyi isimlerden olan Madelet Grabbe Başusta adına 
THK Müzesinde düzenlenen bölümde, onun kullandığı uçağın maketi de yer alıyor.

There is also a model of the plane she used in the part held in THK Museum for Madelet 
Grabbe Başusta, one of the best names who can be a role model for young girls.
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MEHMET GÜNDÜZ: Last September, 
the people experienced a great panic 
with the 5,8 earthquake that occurred 
off the coast of Silivri in the Sea of 
Marmara. Population of Turkey in 
İstanbul, where about 18 percent 
live, citizens are also concerned 
about the earthquake resistance of 
buildings used as housing, work 
places, hospitals and schools. As 
someone who has been active in 
the construction sector for many 
years, what are the chances of 
İstanbul preparing for the expected 
earthquake?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: First of all, entire 
city plans need to be reconsidered. 
The floor heights, distances and 
green areas of the buildings should be 
determined and public buildings should 
be rebuilt according to specific plans. 
It is obvious that schools, hospitals, 
government buildings and places of 
worship were made unplanned and 
that the necessary materials were 
not used in the construction. Schools 
providing education in the apartment 
are also among the worst examples 
in this area. Schools need to be done 
with horizontal planning. For example, 
the structure of Marmara Eğitim Köyü 

MEHMET GÜNDÜZ: Geçtiğimiz 
Eylül ayında Marmara Denizi’nin 
Silivri açıklarında meydana gelen 
5,8’lik deprem ile halk büyük bir 
panik yaşadı. Türkiye nüfusunun 
yaklaşık yüzde 18’inin yaşadığı İs-
tanbul’da konut, iş yeri, hastane 
ve okul olarak kullanılan binaların 
depreme dayanıklılığı konusunda 
da vatandaşlar büyük kaygı duyu-
yor. Uzun yıllardır inşaat sektörün-
de faaliyet gösteren biri olarak siz-
ce İstanbul’un beklenen depreme 
hazırlanma şansı nedir? 

26 Eylül günü Marmara Denizi’nin Siliv-
ri açıklarında meydana gelen 5,8’lik 
deprem ile büyük İstanbul depremine 

dayanıklı binalarla hazırlıklı olmamız gerektiği 
bir kez daha anlaşıldı. Bu konuda vatandaşlar 
da büyük kaygı yaşıyor, çünkü çoğunluğu yaşa-
dığı evine, çalıştığı iş yeri binasına güvenmiyor. 
Mehmet Gündüz, İstanbul’un beklenen depreme   
hazır olup olmadığı konusunda, 1992 yılından bu 
yana İstanbul’da faaliyet gösteren Sentez Yapı 
İnşaat Firmasından aynı zamanda babası olan 
Hüseyin Gündüz ile bir söyleşi yaptı.

With the 5,8 earthquake that occurred on 
September 26 off Silivri of the Marmara Sea, 
it became clear once again that we should be 
prepared with buildings that are resistant to 
the big İstanbul earthquake. Citizens are also 
concerned about this issue, because the majority 
of them do not trust the house where they live or 
the building where they work. Mehmet Gündüz 
made an interview with Hüseyin Gündüz, who is 
also his father from Sentez Yapı Construction 
Company, which has been operating in İstanbul 
since 1992, about how ready İstanbul is for the 
expected earthquake.

Depreme Ne Kadar Hazırlıklıyız?
How Prepared are We for an Earthquake?

Mehmet Gündüz, 
uzun yıllardır inşaat 
sektöründe çalışan 
Hüseyin Gündüz ile 
birlikte.

Mehmet Gündüz, with 
Hüseyin Gündüz, who has 
worked in the construction 
industry for many years.

Röportaj / Interview
Mehmet Gündüz
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HÜSEYİN GÜNDÜZ: Öncelikle 
tüm şehir planlarının yeniden göz-
den geçirilmesi gerekmektedir. Bi-
naların kat yükseklikleri, birbirine 
olan mesafeleri ve yeşil alanlar be-
lirlenmeli, kamu  binaları da belirli 
planlara göre yeniden yapılmalı-
dır. Okulların, hastanelerin, hükü-
met binalarının ve ibadet yerlerinin 
plansız yapıldığı, inşaatlarda ge-
rekli malzemelerin kullanılmadığı 
ortadadır. Apartmanda eğitim veren 
okullar da bu alandaki kötü örnek-
ler arasında yer almaktadır. Okul-
ların yatay planlama ile yapılmaları 
gerekmektedir. Örneğin Marmara 
Eğitim Köyü’ndeki yapılaşma şekli 
güvenli eğitim için güzel bir örnek-
tir. Üniversitelerin de geniş alanlara 
sahip olmaları sağlanmalıdır. 

BİNAYI KURTARAN ÜÇ ŞEY 
VARDIR; DEMİR, BETON 
VE ZEMİN.

MEHMET GÜNDÜZ: Bir binanın 
güvenli olması nelere bağlıdır?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: Deprem anın-
da binayı kurtaran üç şey vardır; demir, 
beton ve zemin. 1996 yılı sonrasında 
İstanbul’da hazır beton ve nervürlü 
demir kullanımı yaygınlaştı. Bu tarihten 
önce yapılan bütün binalarda deniz 
kumu ile düz demirler kullanılıyordu. 

is a good example of safe education. 
Universities should also be provided 
with large areas.

THERE ARE THREE 
THINGS THAT SAVE 
THE BUILDING; IRON, 
CONCRETE AND FLOOR.

MEHMET GÜNDÜZ: What depends 
on the security of an apartment?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: There are three 
things that saves the building during 
the earthquake; iron, concrete and 
floor. After 1996, the use of ready-
mixed concrete and ribbed iron 
became widespread in İstanbul. 
All buildings built before this date 
used sea sand and flat irons. “What 
harm can sea sand do in building 
construction?” you might be asking. 
As the grains of this sand are small, 
they cannot provide full transport and 
the salt in the sand decomposes the 
iron over time. Flat iron means danger. 
Because flat iron can’t hold on to the 
concrete at the time of an earthquake, 
it is twice as easy to break the column 
than ribbed iron. This is why buildings 
made before 1996 are called risky. But 
that risk does not exist in buildings 
made after 2001.

2001 yılında çıkarılan yapı 
denetimi uygulamaları 
yönetmeliği ile inşaatlarda 
artık nervürlü demir 
kullanılıyor.

Ribbed iron is now used 
in construction with the 
construction supervision 
practices regulation issued 
in 2001.
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Bina yapımında “Deniz kumunun ne 
zararı olabilir?” diye düşünebilirsiniz. 
Bu kumun taneleri küçük olduğu için 
tam taşıyıcılık sağlayamıyor ve kumun 
içindeki tuz zaman içinde demirleri 
çürütüyor. Düz demir demek ise tehli-
ke demek. Çünkü düz demir, deprem 
anında betona tutunamıyor ve kolonun 
kopması, nervürlü demire göre iki kat 
daha kolay oluyor. İşte bu nedenle 
1996 yılı öncesi yapılan binalar için 
riskli deniliyor. Ama bu risk 2001 son-
rası yapılan binalarda yok. 

UZMANLAR ÖZELLİKLE 
1999 YILINDAKİ 
DEPREMDEN SONRA 
YAPILAN BİNALARIN 
SAĞLAMLIĞINI 
VURGULARKEN, ÖNCEKİ 
YILLARDA YAPILAN 
BİNALARA DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ DE 
İFADE EDİYOR.

MEHMET GÜNDÜZ: Türkiye’de yapı 
mühendisliği için 2001 yılının milat 
olduğu söyleniyor. Bu konuda siz 
ne düşünüyorsunuz?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: 2001 yılında 
çıkan yapı denetimi uygulamaları yö-
netmeliği ile inşaatlarda nervürsüz 
demir ve elle karma beton kullanımı 
yasaklandı. Temeller radyeye döndü. 
Yapı denetim kanunları ortaya çıktı ve 
uygulanmaya başlandı. Yani 2001 yı-

EXPERTS EMPHASIZE 
THE ROBUSTNESS 
OF THE BUILDINGS, 
ESPECIALLY AFTER THE 
1999 EARTHQUAKE, 
WHILE NOTING THAT 
THE BUILDINGS MADE 
IN PREVIOUS YEARS 
SHOULD BE CONSIDERED.

MEHMET GÜNDÜZ: It is said that 
2001 is the year for Structural 
Engineering in Turkey. What do you 
think about all this?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: The construction 
supervision practices regulation issued 
in 2001 prohibited the use of non-ribbed 
iron and mixed concrete by hand. The 
foundations turned into raft. Building 
inspection laws appeared and began to 
be implemented. So the buildings made 
after 2001 are really good. Between 
1996 and 2001, the construction sector 
is considered a transition process. 
Buildings built in these five years are 
safer than the old ones. For buildings 
before 1996, I would say they are 
among the riskiest buildings today.

HOW IS IT UNDERSTOOD 
THAT THE BUILDING 
IS RESISTANT TO THE 
EARTHQUAKE?

“5,8 şiddetindeki depremle 
sarsılan İstanbul’da 
binaların sağlamlığı 
tartışmaları yeniden 
alevlendi. İstanbul’da 
yaşayan milyonlarca 
kişi, oturdukları semtin 
depreme dayanıklı olup 
olmadığını araştırmaya 
başladı. Birçok kişi 
deprem sigortası için 
yetkili acentelerin kapısını 
çalıyor.”

“In İstanbul, which was 
shaken by an earthquake 
with a magnitude of 5,8, 
discussions about the 
robustness of buildings 
have flared up again. 
Millions of people living 
in İstanbul began to 
investigate whether 
their neighborhood was 
earthquake resistant. Many 
people knock on the door 
of authorized agencies for 
earthquake insurance.”
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lından sonra yapılan binalar gerçek-
ten çok iyi. 1996 ile 2001 yılları arası 
ise inşaat sektöründe geçiş süreci sa-
yılıyor. Bu beş yıl içinde yapılan bina-
lar, eskilere oranla daha güvenli. 1996 
öncesi binalar için ise bugün riskli bi-
nalar arasında yer alıyorlar diyebilirim. 

DEPREME DAYANIKLI BİNA 
NASIL ANLAŞILIR?

MEHMET GÜNDÜZ: Yaşanılan dep-
remler sonucunda vatandaşlar ya-
şadıkları binaların güvenli olup ol-
madığını, hasarlı ise ne derecede 
hasarlı olduğunu öğrenmek için çe-
şitli firmalarla iş birliği yapıyor. Sizce 
bu hasar tespit raporları ne derece 
sağlıklı? Yetkililer, hasar tespitinin 
özel şirketler tarafından yapılmasının 
belli kesimlere yeni bir rant kapısı 
açtığını söylüyor. Bu konuda siz ne 
düşünüyorsunuz?  

HÜSEYİN GÜNDÜZ: Binaların ha-
sar tespitinin özel şirketler tarafından 
yapılması ne yazık ki belirli kesimlere 
bence de  yeni bir rant kapısı oldu. 
Özellikle bu konunun ciddiyetle ele 
alınması ve hasarlı binaların güçlen-
dirmesi gibi gerçek anlamda hiçbir 
yararı olmayan işlemlerin yapılması 
son derece yanlıştır. Bu aslında sade-
ce insanları kandırmak ve sömürmek 
için izlenen bir yoldur. 

BİNA SAĞLAMLIK TESTİNİ 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI TARAFINDAN 
LİSANSLANDIRILMIŞ 
KURULUŞLAR VE BU 
KURULUŞLARIN EĞİTİM 
ALMIŞ MÜHENDİSLERİ 
YAPAR.

MEHMET GÜNDÜZ: Türkiye’de 
nüfusun yüzde 70’i, sanayinin ise 
yüzde 60’ı deprem bölgesinde yer 
alıyor. Mevcut yapı stokunun yüz-
de 70’i de eski yönetmeliğe göre 
yapılmış riskli binalardan oluşuyor. 
Bu noktada gerek kentsel dönüşüm 

MEHMET GÜNDÜZ: As a result 
of the earthquakes experienced, 
citizens cooperate with various 
companies to find out if the 
buildings they live in are safe and to 
what extent they are damaged. How 
healthy do you think these damage 
assessment reports are? Officials 
say damage detection by private 
companies opens the door to a new 
annuity for certain segments. What 
do you think about all this?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: Building damage 
detection by private companies, 
unfortunately, I think it was a new 
rant gate to certain segments. It is 
especially wrong to treat this issue 
with seriousness and to take actions 
that do not have any real benefit, such 
as strengthening damaged buildings. 
This is actually just a way to trick and 
exploit people.

BUILDING ROBUSTNESS 
TEST IS CONDUCTED 
BY ORGANIZATIONS 
LICENSED BY 
THE MINISTRY OF 
ENVIRONMENT AND 
URBAN PLANNING AND 
TRAINED ENGINEERS OF 
THESE ORGANIZATIONS.

MEHMET GÜNDÜZ: In Turkey, 
70 percent of the population and 
60 percent of the industry are in 

1996 öncesi yapılan 
binalar deprem için risk 
barındırıyor. 

Buildings built before 
1996 pose a risk for 
earthquakes.
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kapsamında binalarını yeni-
letmek, gerek yeni bir konut 
satın almak isteyenler nelere 
dikkat etmelidirler? 

HÜSEYİN GÜNDÜZ: Yaşanılan 
depremlerin ardından insan-
lar, alacakları konutun depre-
me dayanıklı  olmasını istiyor. 
İşte bu noktada yapılması ge-
reken en önemli konu, binanın 
deprem yönetmeliğine uygun 
şekilde yapılıp yapılmadığının 
ve binanın yaşının kontrol edil-
mesidir. Özellikle 1999 yılında 
yaşanan ‘Büyük Marmara Dep-
remi’ sonrasında devlet tarafın-
dan oluşturulan yeni deprem 
yönetmeliğine bağlı bir şekilde 
inşa edilen yapılar daha yüksek 
sağlamlık gösterirken, eski dö-
nemlerde inşa edilen yapılar ise 
daha riskli konumda bulunuyor. 
Kimi zaman bina sahipleri eski 
dönemde inşa edilmiş ve risk 
barındıran yapıları, dış cephe 
kaplama, boya ve hasar ona-
rımları ile sağlam bir görünüme 
kavuşturarak aslında kullanım 
ömrü dolmuş bu yapılarda çok 
tehlikeli bir durum ortaya çıkar-
tıyorlar. İşte bu nedenle konut 
sahibi olmak isteyen vatandaş-
ların çok dikkatli olmaları gere-
kiyor. Yani almayı planladıkları 
konutun bulunduğu bölgedeki 
altyapısına dikkat etsinler. Ay-
rıca binanın otopark, yükseklik 
ve yapı kalitesini de mutlaka 
araştırsınlar. 

MEHMET GÜNDÜZ: Verdiği-
niz bilgilerden dolayı çok te-
şekkür ediyorum. 

HÜSEYİN GÜNDÜZ: Bende 
size deprem konusunda göster-
miş olduğunuz hassasiyet için 
teşekkür ediyorum.

the earthquake zone. Of the 
existing building stock, 70 
per cent consists of risky 
buildings built according to 
the old regulation. At this point, 
what should be paid attention 
to those who want to renovate 
their buildings and buy new 
housing within the scope of 
urban transformation?

HÜSEYİN GÜNDÜZ: After the 
earthquakes experienced, people 
want the houses they will buy to 
be earthquake resistant. The most 
important issue to be done at this 
point is to check whether the 
building was built in accordance 
with the earthquake regulations 
and the age of the building. 
Especially after the ‘Great 
Marmara Earthquake’ in 1999, the 
structures built in accordance with 
the new earthquake regulations 
created by the state show higher 
robustness, while the structures 
built in the old periods are in a 
more risky position. Sometimes, 
the owners of the buildings built 
in the old period and risk-bearing 
structures, exterior cladding, paint 
and damage repairs with a solid 
appearance by providing a very 
dangerous situation in these 
structures are actually expired. 
This is why citizens who want 
to own a house need to be very 
careful. So they should pay 
attention to the infrastructure in 
the area where the housing they 
are planning to buy is located. 
They should also investigate the 
car park, height and building 
quality of the building.

MEHMET GÜNDÜZ: Thank you 
very much for the information 
you provided.

HÜSEYİN GÜNDÜZ: I would 
like to thank you for your sensitivity 
about the earthquake.

Binanızın hasarlı olup 
olmadığı nasıl tespit edilir?

Bina sağlamlık tespitinde yet-
kili firma tarafından binanızın 
kolon ve perdelerinden altı adet 
karot numunesi alınır, 3-5 kolo-
nun sıvası sıyrılıp demir sayısı, 
çapı, aralığı ölçülür ve binanıza 
zemin etüd çalışması yaptırılır. 
Daha sonra yapınızın üç boyut-
lu modeli oluşturulup verilerle 
birlikte analiz edilir. Riskli yapı 
tespit yönetmeliğine göre bazı 
şartları sağlanmıyorsa, riskli 
yapı olarak tespit edilir ve tapu-
nuza “risklidir” şerhi düşülür. 
Bundan sonra yapacağınız 
işlem, binanızı yıktırıp yenilet-
mek olacaktır.

How to determine if your 
building is damaged?

Six core samples are taken from 
the columns and curtains of 
your building by the authorized 
firm in the determination of 
building robustness, the plaster 
of 3-5 columns is stripped and 
the number of iron, diameter, 
range is measured and the floor 
study is done on your building. 
Then a three-dimensional model 
of your structure is created 
and analyzed with the data. If 
certain conditions are not met 
according to the risky building 
determination regulations, 
it is determined to be a risky 
building and the “risky” 
comment is deducted from your 
deed. After that, the process will 
be to demolish and renovate 
your building.
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SARPKAYA ÖZAY: ‘Give Life 
Color Association’, when and for 
what purpose was founded?

MELEK OKUR: We are a handful of 
volunteers who believe in the happy 
endings of fairy tales written by 
children, aiming to support them so 
that they can be the subjects of their 
own struggles. Our adventure, which 
started with the idea of a project 
and our desire to implement the 
projects produced, led to the need for 
association. Founded in March 2013, 
the ‘Give Life Color Association’ also 
produces and implements projects 
to provide psycho-social support 
to all children receiving long-term 
treatment.

SARPKAYA ÖZAY: What kind of 
projects have you done so far?

MELEK OKUR: I can briefly summarize 
our projects as follows. Our first 

SARPKAYA ÖZAY: ‘Hayata Renk 
Ver Derneği’, ne zaman ve ne amaç-
la kuruldu? 

MELEK OKUR: Bizler çocukların 
yazdığı masalların mutlu sonlarına 
inanan, kendi mücadelelerinin özne-
leri olabilmeleri için destek vermeyi 
amaçlayan bir avuç gönüllüleriz. Bir 
proje fikriyle başlayan serüvenimiz ve 
üretilen projeleri hayata geçirme iste-
ğimiz dernekleşme ihtiyacı doğurdu. 
2013 yılının Mart ayında kurulan ‘Ha-
yata Renk Ver Derneği’ uzun süreli te-
davi gören tüm çocuklara psiko-sos-
yal destek sağlamak amacıyla proje-
ler üretip hayata geçirmektedir.

SARPKAYA ÖZAY: Bugüne kadar 
ne tür projeler gerçekleştirdiniz?

MELEK OKUR: Projelerimizi kısa-
ca şöyle özetleyebilirim. Birinci pro-
jemiz koridor kütüphaneleri ile ilgili. 
Hastanelerdeki çocuk servislerinde 

“Hayata renk verebilmek için he-
pimizin yapabileceği bir şey var-
dır!’’ diyen Melek Okur ile ‘Hayata 
Renk Ver Derneği’nin lider ayağını 
konuşmak üzere bir araya geldik. 
Dernek Başkanı Melek Okur, si-
vil toplum örgütü olarak faaliye-
te başlayan ve 2013 yılının Mart 
ayında dernekleşerek uzun süreli 
tedavi gören çocuklara psiko-sos-
yal destek vermek amacıyla çeşitli 
projelere imza attıklarını söylüyor. 
Derneğin çalışmalarıyla ilgili de-
taylı bilgiyi sizler de bu röportajda 
bulabilirsiniz.

“There is something we can all 
do to bring colour to life!” we met 
with Melek Okur to talk about the 
leading leg of the ‘Give Life Color 
Association’. The Association’s 
President, Melek Okur, started its 
activities as a non-governmental 
organization and joined the 
association in March 2013 
and signed several projects to 
provide psycho-social support 
to children undergoing long-term 
treatment. You can find detailed 
information about the activities of 
the association in this interview.

Siyah Beyaz Hayatlara Renk Vermek Elimizde
HAYATA RENK VER!

Coloring the Black and White Lives Lies in Our Hands 

Give Life Color!

‘Hayata Renk Ver’ 
ekibi, çocukların tedavi 
süreçlerinde çocuk 
olabilme ve eğitim haklarını 
savunan, çocuklara 
inanan gönüllülerden 
oluşmaktadır.
 
The “Give Life Color” team 
consists of volunteers who 
advocate and believe in 
the rights of children to be 
children and education in 
their treatment processes.

Röportaj / Fotoğraf
Interview / Photography

Sarpkaya Özay



Röportaj

28 / AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 23 / TEMMUZ 2020

çocukların ve ebeveynlerin faydalana-
bilmeleri için koridorlara kütüphaneler 
kurduk. Gönüllüler aracılıyla buralara 
düzenli kitap takviyesi yapmayı amaç-
lıyoruz. İkinci projemiz ise “Düşleri-
mi Boyar mısın?” adıyla hayat buldu. 
Bu projeyle de hastanedeki çocuk 
ve ebeveynlerine hastane ortamını 
unutturabilmek için çocuk servislerini, 
çocuk acil ünitelerini, yatan hasta ser-
vis duvarlarını gönüllü çizerlerimizle 
renklendirip, umut dolu çocuk dostu 
mekanlar haline getiriyoruz. Bir diğer 
projemiz “Gülümseten Örgüler” adını 
taşıyor. Hastanelerde sürekli tedavi 
gören, bağışıklığı zayıf çocuklarımız 
için güvenli oyuncaklar oluşturmak 
amacıyla amigurumi bebekler örüldü. 
Böylece maddi imkanı yetersiz ama 
el becerisi olan gönüllüler için de bir 
fırsat yaratılmış oldu. Yine bir başka 
projemizin adı “Renkli Umutlar”. Kan-
ser tedavisi gören ve maske takmak 
zorunda olan çocuklar için “Ben ol-
saydım nasıl maske takmak isterdim?” 
sorusundan yola çıkarak maskeleri 
renklendirdik. Bugün “Maskemden 
Korkma!” mesajı ile yola devam ediyo-
ruz. “SOSDES” projemiz ile de hasta-
nede uzun süre yatan çocuklarımızla 
buluşup sanatın ve oyunun iyileştirici 
gücünü paylaşıyor, onların hayatlarına 
renk katıyoruz. Bir başka projemiz de 
“Düşlüyorum, Oynuyorum” adlı proje. 
Hastanedeki çocukların, ebeveynlerin 

project is about the corridor libraries. 
We have set up libraries in corridors 
so that children and parents can 
benefit from children's services in 
hospitals. We aim to supplement 
books regularly through volunteers. 
Our second project came to life 
with this name, "Will You Paint My 
Dreams?". With this project, we 
color the walls of children's services, 
children's emergency units and 
inpatient services with our volunteer 
drawings to make the children 
and their parents forget about the 
hospital environment and turn them 
into hopeful child-friendly spaces. 
Another project, “Smiling Braids” 
carries the name. Amigurumi dolls 
were knitted in order to create safe 
toys for our immune-weak children, 
who are constantly being treated in 
hospitals. Thus, an opportunity has 
been created for volunteers who 
are financially incompetent but have 
manual skills. Another project is 
called "Colorful Hopes". For children 
who are undergoing cancer treatment 
and have to wear a mask, “What kind 
of a mask would I wear if it was me?" 
we colored the masks based on the 
question. Today, “Don't Be Afraid 
Of My Mask!" we continue with the 
message. With our "SOSDES " project, 
we meet our children who lie in the 
hospital for a long time and share 
the healing power of art and play, 
adding color to their lives. Another 
project is “I Dream, I Play”. We are 
opening classes to remind children 
at the hospital, parents, even hospital 
staff that they are still children. Thus 
we contribute to the improvement 
process by increasing their morale.

SARPKAYA ÖZAY: How and from 
which professional groups do you 
create your team? What should 
people who want to volunteer for 
your association do?

MELEK OKUR: We make our team 
from people who believe in children, 
who are interested in art, who are 
sensitive about it, who are really 

Melek Okur ve 
dernek gönüllüleri.

Melek Okur and 
volunteers of the 
association.

Dernek gönüllüleri 
tarafından hastanelerdeki 
çocukların ve 
ebeveynlerin 
faydalanabilmeleri için 
çocuk servislerinin 
koridorlarında 
kütüphaneler kuruldu.

Libraries were set 
up in the corridors of 
children’s services so that 
children and parents in 
hospitals could benefit by 
association volunteers.
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hatta hastane personelinin hala ço-
cuk olduklarını hatırlatmak için sınıflar 
açıyoruz. Böylece onların morallerini 
arttırarak iyileştirme sürecine katkıda 
bulunuyoruz.

SARPKAYA ÖZAY: Ekibinizi han-
gi meslek guruplarından ve nasıl 
oluşturuyorsunuz? Derneğinize gö-
nüllü olmak isteyen kişiler ne yap-
malıdırlar? 

MELEK OKUR: Ekibimizi çocuklara 
inanan, sanatla ilgilenen, bu konuda 
hassasiyeti olan, gerçekten gönüllü 
olan kişilerden oluşturuyoruz. Bizim 
için gönüllülerimizin bakış açılarının,  
çocuklarla birlikte olduğunda çocuk-
lara değer katmakla birlikte, kendi 
hayatlarındaki farkındalığı arttırmak 
olması çok önemli. Yani gönüllülerimi-
zin: “Ben kendi hayatıma da katkıda 
bulunuyorum, çocuklarla birlikte ben 
de iyileşiyorum.” diyebilmesi, bizim 
için vazgeçilmez bir unsur. Ayrıca 
hastanede gönüllülük esasıyla çalışa-
cak kişiler için eğitimler düzenliyoruz. 
Bu eğitim programına katılmadan asla 
gönüllülerle çocukları bir araya getir-
miyoruz. Derneğimize gönüllü olmak 
isteyenlere: “Gerçekten çocukların 
iyileşeceğine inanıyorsanız bize ge-
lin, yapabilirliğiniz varsa gelin. Çünkü 
hastalıklar moralle, iyi bir psikolojiyle 
iyileşir gerçeğini unutmadan, haya-
tınızı sürdürmeniz de önemli bir kat-
kıdır.” diyoruz. Ayrıca gönüllülerden 
sosyal medyada destekçimiz olmala-
rını istiyoruz. Sizler de bulunduğunuz 
konumdan bizlerle iletişime geçerek 

volunteers. For us, it’s very important 
that our volunteers’ point of view is 
to increase awareness in their own 
lives, while adding value to children 
when they are with children. In other 
words, our volunteers can say: “I am 
contributing to my own life, I am also 
healing with the children.” which is 
indispensable for us. We also organize 
trainings for people who will work in 
the hospital on a voluntary basis. We 
never bring volunteers and children 
together without participating in this 
training program. To those who want to 
volunteer for our association, “Come 
to us if you really believe that children 
will recover, come if you can. Because 
diseases heal with a good psychology, 
without forgetting the fact that your 
life is an important contribution.” we 
say. We are also asking volunteers 
to be our supporters on social media. 
You can also contact us from your 
current location to produce and carry 
out projects and carry out financial 
donations and awareness activities to 
meet the needs of sick children.

SARPKAYA ÖZAY: What can 
we do as young people to make a 
difference?

MELEK OKUR: First of all you have 
to set an example about the right 
nutrition for your younger siblings. 
Remember that when you go to 
young children with an acidic drink or 
packed, fatty and additive foods, you 
are not only hurting yourself, you are 
hurting them as well. Because you, 

Hastanelerde sürekli 
tedavi gören, bağışıklığı 
zayıf çocuklar için güvenli 
oyuncaklar oluşturmak 
amacıyla dernek 
gönüllüleri tarafından 
amigurumi bebekler 
örüldü.

Amigurumi dolls were 
knitted by association 
volunteers in order to 
create safe toys for children 
with weak immunity, 
receiving constant 
treatment in hospitals.
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projeler üretip sürdürebilir, hasta ço-
cukların ihtiyaçlarının karşılanması 
için maddi bağış ve farkındalık çalış-
maları yürütebilirsiniz.

SARPKAYA ÖZAY: Biz gençler 
olarak bu konuda fark yaratmak için 
neler yapabiliriz?

MELEK OKUR: Öncelikle küçük 
kardeşlerinize doğru beslenme ile il-
gili örnek teşkil etmelisiniz. Elinizde 
asitli bir içecekle ya da paketli, yağlı 
ve katkı maddeli yiyeceklerle küçük 
çocukların yanına gittiğinizde sadece 
kendinize değil, onlara da zarar ver-
diğinizi unutmayın. Çünkü sizler yani 
gençler, çocuklar için en güzel örnek-
siniz. Onlar büyüyünce sizin gibi bir 
genç olmak istiyorlar, bizim gibi birer 
yetişkin değil. Onların hayatındaki 
idolleri ve kahramanları siz gençlersi-
niz. Bir diğer önemli nokta da sokakta 
ya da bir ortamda hasta biriyle, örne-
ğin maske takmış bir kanser hastasıy-
la karşılaştığınızda ona bakışınız bir 
başkasına bakışınızdan farklı olmasın. 
Lütfen bunlara da dikkat edin.

SARPKAYA ÖZAY: Bu röportaj sa-
yesinde biz gençlerin de farkındalı-
ğını arttırdığınız için öncelikle size 
çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizi 

young people, are the best example 
for children. They want to grow up to 
be teenagers like you, not adults like 
us. You guys are the idols and heroes 
in their lives. Another important point 
is that when you meet a sick person 
on the street or in an environment, for 
example, a cancer patient wearing 
a mask, the way you look at him is 
not different from the way you look at 
someone else. Please be careful with 
these.

SARPKAYA ÖZAY: First of all, I 
would like to thank you very much 
for raising the awareness of us 
young people through this interview. 
I also heartily congratulate you for 
serving such a beautiful purpose.

AFTER THE INTERVIEW 
WITH MELEK OKUR, 
WE MET WITH ŞÖHRET 
TOPALAK WHO WORKED 
AS A VOLUNTEER IN 
THE ASSOCIATION AND 
WE LEARNED WHAT 
HAPPENED IN THE 
VOLUNTEER LEG OF THE 
ASSOCIATION.

SARPKAYA ÖZAY: How did 
you meet the ‘Give Life Color 
Association’?

ŞÖHRET TOPALAK: I work in 
public relations and press consulting. 
I met the association through 
someone close to me. ‘Give life Color 
Association’ has prepared a project 
so wonderful that I wanted to join them 
as soon as I heard. As a volunteer for 
the SOSDES project, I first attended 
the seminar and then started meeting 
children at Siyami Ersek Hospital.

SARPKAYA ÖZAY: Isn’t it hard 
to take time between your jobs to 
participate in these activities?

ŞÖHRET TOPALAK: We can 
choose weekdays or weekends based 
on the intensity of our work. I attend 
studies twice a month. Moreover, if not 

Melek Okur
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böyle güzel bir amaca hizmet etti-
ğiniz için de yürekten kutluyorum. 

MELEK OKUR İLE YAPILAN 
RÖPORTAJIN ARDINDAN 
DERNEKTE GÖNÜLLÜ 
OLARAK ÇALIŞAN 
ŞÖHRET TOPALAK İLE 
BİR ARAYA GELDİK VE 
DERNEĞİN GÖNÜLLÜ 
AYAĞINDA NELER 
YAŞANDIĞINI ÖĞRENDİK.

SARPKAYA ÖZAY: Siz ‘Hayata 
Renk Ver Derneği’ ile nasıl tanıştı-
nız?

ŞÖHRET TOPALAK: Ben Halkla 
İlişkiler ve Basın Danışmanlığı konu-
sunda faaliyet gösteriyorum. Dernekle 
bir yakınım sayesinde tanıştım. ‘Haya-
ta Renk Ver Derneği’ o kadar muhte-
şem bir proje hazırlamış ki duyduğum 
anda aralarına katılmak istedim. SOS-
DES Projesi gönüllüsü olarak önce 
seminere katıldım ve ardından Siyami 
Ersek Hastanesinde çocuklarla buluş-
maya başladım.  

SARPKAYA ÖZAY: Bu faaliyetlere 
katılmak için işlerinizin arasında za-
man ayırmak zor olmuyor mu?

all day, it is enough to devote a few 
hours during the day.

SARPKAYA ÖZAY: How do you 
feel when you participate in the 
event? Do you ever feel bad?

ŞÖHRET TOPALAK: It is of course 
very sad to see children in a difficult 
situation, but to be able to make their 
faces laugh a little bit in those difficult 
situations gives people incredible 
happiness and strength. You really 
feel like you’re bringing colour to life. 
It’s amazing that all the sadness you 
feel at the first moment has evolved 
into these feelings.

SARPKAYA ÖZAY: What would 
you like to say to those who want 
to take part in such projects?

ŞÖHRET TOPALAK: I think it’s 
necessary for all of us to be involved 
in these and similar projects. It is 
very important for you young people, 
especially, to be involved in such 
projects for a happy life, for the 
development of society and for the 
increase of awareness. I would like 
to thank the founders of ‘Give Life 
Color Association’ for this beautiful 
project and for providing us with this 
opportunity through you once again.

‘Hayata Renk Ver 
Derneği’nde çalışmalarına 
devam eden Şöhret 
Topalak, Siyami Ersek 
Hastanesinde çocukların 
yüzünü güldüren çeşitli 
aktivitelere katılmaya 
devam ediyor.

Şöhret Topalak, who 
continues her work in ‘Give 
Life Color Association’, 
continues to participate 
in various activities that 
make the face of children 
laugh at Siyami Ersek 
Hospital.

Sarpkaya Özay, ‘Hayata 
Renk Ver Derneği’ 
gönüllüsü Şöhret 
Topalak ile birlikte.

Sarpkaya Özay, ‘Give 
Life Color Association’ 
volunteer fame with 
Şöhret Topalak.
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ŞÖHRET TOPALAK: İşlerimizin 
yoğunluğuna göre hafta içi veya hafta 
sonu tercih yapabiliyoruz. Ben çalışma-
lara ayda iki kez katılıyorum. Üstelik tüm 
gün olmasa da gün içerisinde birkaç 
saatinizi ayırmanız yeterli olabiliyor.

SARPKAYA ÖZAY: Etkinliğe ka-
tıldığınız zamanlarda neler hissedi-
yorsunuz? Kendinizi kötü hissetti-
ğiniz zamanlar oluyor mu?

ŞÖHRET TOPALAK: Zor durum-
da olan çocukları görmek tabii ki çok 
üzücü ama onların bu zor durumların-
da yüzlerini bir nebze olsun güldüre-
bilmek inanılmaz bir mutluluk ve güç 
veriyor insana. Gerçekten hayata renk 
kattığınızı hissediyorsunuz. İlk anda 
hissettiğiniz tüm üzüntülerin bu duy-
gulara evrilmesi inanılmaz. 

SARPKAYA ÖZAY: Bu tarzda pro-
jelerde yer almak isteyenlere ne 
söylemek istersiniz?

ŞÖHRET TOPALAK: Bu ve benzer 
projelerin içinde olmak hepimiz için 
gerekli diye düşünüyorum. Özellikle 
siz gençlerin, mutlu bir yaşam için bu 
tip projelerin içinde yer alması, toplu-
mun gelişmesi ve farkındalığın artması 
için çok önemli. ‘Hayata Renk Ver Der-
neği’ kurucularına bu güzel proje için, 
bizlere bu olanağı sundukları için de 
sizin aracılığınızla bir kez daha teşek-
kür ediyorum.

Şöhret Topalak ile röportaj yaptık-
tan sonra kendisinden bir ricam 
daha oldu. Ona bir hasta yakınıy-
la da görüşmek isteğimi bildirdim. 
Fakat hastane kuraları gereği be-
nim, derneğin hastanedeki odası-
na girmeme ve çocuklarla iletişim 
kurmama izin verilmedi. Fakat ben 
Avaz dergisi okuyucularına hasta 
yakınlarının da düşüncelerini ilet-
mek istediğimi söyleyince Şöhret 
Hanım, benim adıma 8. kattaki ‘Ha-
yata Renk Ver Derneği’nin odasına 
çıktı. Fotoğraf ve videolar çekerek 
fikir sahibi olmamı sağladı. Hatta 
bir hasta yakınıyla benim için ko-
nuştu. Şimdi de bu minik röportajı 
size olduğu gibi aktarıyorum.

After interviewing Şöhret Topalak, 
I had one more request from her. I 
told her I wanted to see a patient. 
However, due to hospital rules, 
I was not allowed to enter the 
association’s room at the hospital 
and communicate with the children. 
But when I told the readers of Avaz 
magazine that I wanted to convey 
the thoughts of the patients’ 
relatives, Şöhret Hanım, went up 
to the 'Give Life Color Association' 
room on the 8th floor for me. She 
helped me get ideas by taking 
photos and videos. She even spoke 
to a patient’s relative for me. And 
now I’m going to give you this little 
interview as it happens.

ŞÖHRET TOPALAK: Can we get 
to know you?

HANDE SARITAŞ: I am Alvin’s 
mother Hande Sarıtaş. We’re from 
Cyprus. We’re here for a heart attack 
on my twin son Alvin.

ŞÖHRET TOPALAK: Do you know 
the ‘Give Life Colour Association’?

HANDE SARITAŞ: Hospital psychology 
is a very bad environment, but Alvin 
looks at books in the room prepared 

Çocukluk umuttur, 
hayat umutla devam 
eder.

Childhood is hope, life 
goes on with hope.
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ŞÖHRET TOPALAK: Sizi tanıya-
bilir miyiz? 

HANDE SARITAŞ: Ben Alvin’in 
annesi Hande Sarıtaş. Biz Kıbrıs’tan 
geliyoruz. İkiz çocuklarımdan oğlum 
Alvin’in kalbindeki rahatsızlık için bu-
radayız. 

ŞÖHRET TOPALAK: ‘Hayata Renk 
Ver Derneği’ni biliyor musunuz?

HANDE SARITAŞ: Hastane psiko-
lojisi çok kötü bir ortam ama ‘Hayata 
Renk Ver Derneği’nin hazırladığı oda-
da Alvin kitaplara bakıp, oyuncaklarla 
oynarken hastanede olduğunu unu-
tup, okulda olduğunu hissediyor. Ayrı-
ca her gün gelecek gönüllü ablalarını 
beklerken çok heyecanlanıyor, o gün 
gerçekleşecek aktiviteleri sabırsızlıkla 
bekliyor. Böyle bir ortam hazırladıkları 
için tüm dernek çalışanlarına çok te-
şekkür ediyorum. Çünkü hastanede 
geçirdiğimiz zaman içindeki en keyifli 
ve huzurlu saatler bunlar.

SARPKAYA ÖZAY: Bugün benim 
için de çok farklı ve anlamlıydı. 2 
aylıktan 18 yaşına kadar olan birçok 
çocuğun, aklıma bile gelmeyecek 
hayatlarına şahit oldum. Psikoloji 
okuyan üniversite öğrencilerinden 
ev hanımına, üst düzey yönetici-
den öğretmene çok farklı hayatlar 
süren insanların bir amaç uğruna 
nasıl tek yürek olduğunu gördüm. 
Melek Okur ve Şöhret Topalak ile 
röportajımızı tamamladıktan sonra 
onlardan ayrılırken aklımda kalan 
her ikisinin de seslerindeki ener-
ji ve yüzlerindeki tebessüm oldu. 
Ayrıca kalplerinin sıcaklığı, gözle-
rinden ve seslerinden bize ulaşıyor 
ve içimizi ısıtıyor. Onları tanıdıktan 
sonra kendime iyi ki dünyada böyle 
insanlar var dedim. Onlar yüzlerce 
gönüllüden benim tanıdığım sade-
ce ikisiydi. 

HAYATIMIZI ANLAMLI KILMAK Bİ-
ZİM ELİMİZDE…

İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve ‘Hayata 
Renk Ver Derneği’nin 
iş birliğiyle başlatılan 
“Öğretmenim Elimi 
Tut” projesi kapsamında 
hastanede uzun süreli 
tedavi gören çocukların 
eğitimlerine devam 
edebilmeleri amacıyla 
hazırlanan ilk hastane 
sınıfı, Sarıyer Hamidiye 
Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde açıldı. 

İstanbul Directorate of 
Education, the Provincial 
Directorate of Health 
and launched with 
the cooperation of the 
association and ‘Give 
Color to Life’ “My teacher, 
Take My Hand” project 
in the first hospital class, 
under prepared in order to 
continue their education 
children on long term 
therapy, opened at Sarıyer 
Hamidiye Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi.

by the ‘Give Life Color Association’, 
while playing with toys, forgets that he 
is in the hospital, feels that she is in 
school. She is also very excited every 
day waiting for her sister to volunteer, 
she is looking forward to the activities 
that will take place that day. I would 
like to thank all the employees of 
the association for creating such an 
environment. Because these are the 
most pleasant and peaceful hours of 
our time in the hospital.

SARPKAYA ÖZAY: Today was 
very different and meaningful for 
me. I have witnessed the lives of 
many children from the age of 2 
months to the age of 18 that I would 
not even think of. I’ve seen how 
people who lead very different lives, 
from college students studying 
psychology to housewives, from 
senior managers to teachers, are 
one-hearted for a purpose. The 
energy in both their voices and the 
smile on their faces remained in my 
mind as I left them after completing 
our interview with Melek Okur and 
Şöhret Topalak. In addition, the 
warmth of their hearts, their eyes 
and their voices reach us and warm 
us inside. After I got to know them, 
I said to myself, I’m glad there are 
people like that. They were just 
two of the hundreds of volunteers 
I knew.

IT’S UP TO US TO MAKE OUR LIVES 
MEANINGFUL…
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The “Leading International Motorcycle, 
Bicycle and Accessories Fair” of 
Turkey, which is the meeting point 
of motorcycle lovers every year, was 
held for the 12th time between 20-23 
February at the İstanbul Fair Center. 
Famous brands took their place in 
the fair.

Motobike İstanbul, the most 
comprehensive event in the region 
in the motorcycle and bicycle sector 
organized by Messe Frankfurt 
İstanbul and sponsored by Motul, 
opened its doors with the concept of 
“Zero Carbon Fair” at the İstanbul Fair 
Center. The opening of the Motobike 
İstanbul Fair, where motorcycle lovers 
came together, was held with the 
participation of İstanbul Governor 
Ali Yerlikaya, Sakarya Deputy and 
World Champion Motorcyclist Kenan 
Sofuoğlu and many athletes. Toprak 
Razgatlıoğlu and Birkan Polat, 
Red Bull athletes competing in the 
Superbike on behalf of Pata Yamaha, 
also performed at the Motobike 
İstanbul Fair, where many brand 
new motorcycles were exhibited. In 
addition, important names from the 
world of motorcycles and bicycles 
presented various presentations, 
trainings, seminars and informed the 
motorcycle and bicycle enthusiasts.

Motosiklet severlerin her yıl 
buluşma noktası olan Tür-
kiye’nin “Lider Uluslararası 

Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları 
Fuarı” 20-23 Şubat tarihleri arasın-
da 12. kez İstanbul Fuar Merkezin-
de düzenlendi. Fuarda birbirinden 
ünlü markalar yer aldı.

Messe Frankfurt İstanbul tarafından or-
ganize edilen ve Motul ana sponsorlu-
ğunda gerçekleşen motosiklet ve bisik-
let sektörünün bölgedeki en kapsamlı 
etkinliği Motobike İstanbul, İstanbul 
Fuar Merkezinde “Sıfır Karbon Fuarı” 
konsepti ile kapılarını açtı. Motosiklet 
severlerin bir araya geldiği Motobike 
İstanbul Fuarı’nın açılışı İstanbul Vali-
si Ali Yerlikaya, Sakarya Milletvekili ve 
Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan 
Sofuoğlu ve çok sayıda sporcunun ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Birçok marka 
yeni model motosikletlerin sergilendiği 
Motobike İstanbul Fuarı’nda, Pata Ya-
maha adına Superbike ile yarışan Red 
Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve 
Birkan Polat da birer gösteri yaptı. Dört 
gün süren fuarda ayrıca motosiklet ve 
bisiklet dünyasından önemli isimler 
çeşitli sunumlar, eğitimler, seminerler 
yaparak motosiklet ve bisiklet meraklı-
larını bilgilendirdiler.

Motobike Fuarı’na Büyük İlgi
Great Interestin Motobike Fair

Motosiklet tutkunlarını 
bir araya getiren Motobike 
İstanbul Fuarı’nda 
birçok marka yeni model 
motosikletleri sergiledi.  
Motobike İstanbul Fair, 
which brings together 
motorbike enthusiasts, 
showcased new model 
motorcycles of many brands.

Haber / Report
Gün Şeftalioğlu
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Yaşama Yolu Olarak Felsefe
Philosophy as a Way 

The “Philosophy Talks” event, 
organized in cooperation with 
Kadıköy Municipality, İstanbul 
Marmara Education Foundation and 
Maltepe University, was held in the 
History Literature and Art Library of 
Kadıköy’ s living Library on Saturday, 
March 7.

In her speech, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, 
Vice-Chancellor of Maltepe University, 
who brought together philosophy lovers, 
first emphasized the philosophy of life 
based on anthropological foundations, 
and then gave the views of Nermi Uygur, 
a Republican-era philosopher who had 
built his philosophical identity outside 
the university as a writer in the literary 
public. Çotuksöken pointed out that 
philosophical thinking is not only unique 
to philosophers; during her interview, 
she examined the anthropological 
perspective of Nermi Uygur, who had 
worked with him for many years and 
died in 2005, and examined his book 
titled “Philosophy of Life”, which was 
first published in 1981.

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Mar-
mara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üni-
versitesi iş birliğiyle düzenlenen 
“Felsefe Söyleşileri” etkinliği, 7 
Mart Cumartesi günü Kadıköy’ün 
yaşayan kütüphanesi Tarih Edebi-
yat ve Sanat Kütüphanesinde ger-
çekleştirildi.

Felsefe severleri bir araya getiren et-
kinliğin konuğu Maltepe Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, konuşmasında önce antropo-
lojik temellere dayalı yaşama felsefesi 
üzerinde durdu, ardından da felsefeci 
kimliğini üniversitenin dışında, edebi 
kamuoyunda bir yazar biçiminde inşa 
etmiş olan Cumhuriyet dönemi felse-
fecisi Nermi Uygur’un görüşlerine yer 
verdi. Etkinlikte felsefi düşünmenin sa-
dece filozoflara özgü olmadığına dik-
kat çeken Çotuksöken, söyleşisi sıra-
sında uzun yıllar birlikte çalıştığı, 2005 
yılında yaşama veda eden Nermi Uy-
gur’a antropolojik perspektiften baka-
rak, onun ilk kez 1981’de yayımlanan 
“Yaşama Felsefesi” başlıklı kitabını da 
mercek altına aldı.

“Yaşanmamış felsefeden 
yaşama felsefesi olmaz. 
Felsefeyi sevmek, felsefe 
yapmakla kuru laf olmaktan 
çıkar. Felsefeyi sevmediğini 
söyleyen bile felsefe 
yapıyorsa, bir bakıma 
felsefeyi seviyor demektir.” 

“There is no philosophy of life 
from philosophy that has not 
been lived. To love philosophy 
is not a dry word with doing 
philosophy. If even the person 
who says he doesn’t like 
philosophy is philosophizing, 
in a way, he likes philosophy.”

Nermi Uygur

Antropontolojik temellere 
dayalı yaşama felsefesi 
üzerinde durulduktan 
sonra özellikle Nermi 
Uygur’un görüşlerine 
yer verilen etkinlikte, 
katılımcılar Betül 
Çotuksöken’e soru sorma 
şansı da buldu..

After focusing on the 
philosophy of life based 
on anthropontological 
foundations, participants 
also had the chance to 
ask Betül Çotuksöken a 
question, especially in the 
event where Nermi Uygur's 
views were given.

Haber / Report
Eren Yaşar

Fotoğraf / Photography

Gün Şeftalioğlu

News
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Korona Pandemisinden 
Öğrendiklerimiz
What We Have Learned from the Corona Pandemic

Koronavirüsle kapana sıkışmış bir ya-
şamın ortasındayız. Neyse ki İspanya 
ve İtalya’da yaşanan ölümler ve kaos 

ülkemizde olmadı. Acaba yeni bir atak ola-
cak mı? Kendimizi korumaya nasıl devam 
edeceğiz? Yaz da olsa maskeli mi yaşaya-
cağız? Bu hastalıkta henüz tedavi de aşı da 
yok. Sağlık konusunda desteğini aldığımız 
doktorlar bu konuda kendilerini nasıl hisse-
diyorlar? Bu konuda merak ettiklerimi, yakın 
zamanda bu hastalık nedeniyle kaybettiğimiz 
Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu’nun adını 
alan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi 
Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden 
Doç. Dr. Funda Şimşek’e sordum.

Koronavirüsüyle mücadele eden Doç. Dr. 
Funda Şimşek, yaşadıklarını Ege Yılmaz’a 
anlattı.

We’re in the middle of a life trapped by the 
corona virus. Fortunately, the deaths and 
chaos in Spain and Italy did not happen in 
our country. I wonder if there will be another 
attack. How do we continue to protect 
ourselves? Do we live in masks even in 
the summer? There is no cure or vaccine 
for this disease yet. How do the doctors 
we support feel about this? I asked Assoc 
Dr. Funda Şimşek from the infection and 
Clinical Microbiology Clinic of Okmeydanı 
Educational Research Hospital, named 
after Professor Dr. Cemil Taşcıoğlu, who we 
recently lost due to this disease.

Fighting the coronavirus, Assoc Dr. 
Funda Şimşek, told Ege Yılmaz what they 
were experiencing.

Koronavirüs salgını 
nedeniyle Türkiye’de 
hayatını kaybeden ilk 
doktor olan Profesör 
Cemil Taşcıoğlu’nun adını 
alan Okmeydanı Eğitim 
Araştırma Hastanesi 
Enfeksiyon ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniğinden 
Doç. Dr. Funda Şimşek.

Assoc Dr. Funda Şimşek 
from the Infection and 
Clinical Microbiology 
Clinic of the Okmeydanı 
Educational Research 
Hospital, named after 
Professor Cemil Taşcıoğlu, 
who was the first doctor 
to die in Turkey due to the 
coronavirus outbreak. 

Röportaj / Interview
Ege Yılmaz
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EGE YILMAZ: Daha önce görülmemiş 
büyüklükte bir salgınla karşı karşıya 
geldik. Sizler sağlık çalışanları olarak 
ilk organizasyonu nasıl yaptınız? Kim-
den ne şekilde faydalanacağınızı nasıl 
bildiniz?

FUNDA ŞİMŞEK: Gerçekten daha önce 
karşılaşmadığımız büyüklükte ve etkide 
bir salgınla karşı karşıyayız. Önünde so-
nunda bu salgının ülkemize de geleceğini 
biliyorduk. İlk vaka mart ayının ortalarına 
doğru görüldü. Salgının ülkemize de ge-
leceğini bildiğimiz için hastane olarak 
önceden organize olduk. İlk olarak bir 
bilim kurulu oluşturuldu. Alınması gere-
ken tedbirler konusunda bilgilendirmeler 
yapıldı. Ardından vakalara hazırlık için 
nöbetler başladı. Hasta karşılamanın na-
sıl yapılası gerektiği konusunda organize 
olduk. Gerçekten büyük bir organizasyon 
oldu ve özellikle ilk zamanlarda çalışma 
şartlarımız çok yorucuydu. Sistemi oturt-
mak zor olsa da sonunda başardık diye 
düşünüyorum. Örneğin hastane terzileri 
malzeme yetmeme ihtimaline karşı gece 
gündüz terzihanelerde maske dikti. Hem-
şireler bu salgınla ilgili eğitildi, onlara ko-
runma için önlem almayı öğrettik. Tüm 
sağlık çalışanlarına ayrı ayrı eğitimler ve-
rildi. Yer organizasyonları yapıldı, hasta-
nede yatan hastalar taburcu edildi ve tüm 
yataklar covid 19 bulaşan hastalara ayrıl-
dı. Birbirlerine bulaşı önlemek için, covid 
bulaşmış ve bulaşmamış hastaların hasta-
neye giriş çıkışları düzenlendi. Herkes bu 
mücadelede rolünü iyi oynamaya uğraştı 
ve uğraşmaya da devam ediyor.

EGE YILMAZ: Ekibiniz kaç kişiydi?

FUNDA ŞİMŞEK: Enfeksiyon Hastalık-
ları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği olarak 
ekibimiz, eğitim sorumlusu dahil olmak 
üzere 6 kişiden oluşuyor. Ancak nöbet-
lerde hastanemizde çalışanların büyük 
çoğunluğunun desteğini de aldık tabii.

SALGINLA MÜCADELEDE 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 
KLİNİĞİ ÇALIŞANLARI 
OLARAK ÖN SAFLARDA YER 
ALMAK ZORUNDAYDIK.

EGE YILMAZ: Ne sıklıkta nöbet tuttu-
nuz? Evinize gidebildiniz mi?

FUNDA ŞİMŞEK: Ayda ortalama 8 nöbe-
timiz oldu. Fakat nöbetten ziyade nöbet 
ertesi günde de diğer günlerde olduğu 
gibi çalışmaya devam ettik. Bu durum tüm 
dünyada özellikle Enfeksiyon Hastalıkları 

EGE YILMAZ: We have faced an 
epidemic of unprecedented magnitude. 
How did you, as health workers, 
organize the first organization? How 
did you know who to take advantage 
of?

FUNDA ŞİMŞEK: We are really facing 
an epidemic of magnitude and impact 
that we have not encountered before. 
We knew that eventually this epidemic 
would come to our country. The first 
case was seen around mid-March. As 
we knew the outbreak was coming to 
our country, we organized it in advance 
as a hospital. First, a science board 
was created. Information was given 
on the measures to be taken. Then 
the seizures began in preparation 
for the cases. We organized how to 
accommodate patients. It was a really 
big organisation and our working 
conditions were very exhausting, 
especially in the early days. Even 
though it was hard to put the system 
in place, I think we finally made it. 
Hospital tailors, for example, sewed 
masks at tailors day and night in case 
they didn’t have enough supplies. 
Nurses were trained in this outbreak, 
we taught them to take precautions 
for protection. All health workers were 
given separate trainings. Ground 
organizations were made, hospitalized 
patients were discharged, and all beds 
were divided into covid 19 infected 
patients. To prevent transmission 
to each other, covid-infected and 
uninfected patients were arranged to 
enter and exit the hospital. Everyone 
has tried and continues to play their 
part well in this fight.

Koronavirüsler (CoV), 
soğuk algınlığından Orta 
Doğu Solunum Sendromu 
(MERS-CoV) ve Şiddetli 
Akut Solunum Sendromu 
(SARS-CoV) gibi daha 
ciddi hastalıklara kadar 
çeşitli hastalıklara neden 
olan büyük bir virüs 
ailesidir.

Coronaviruses (CoV) are a 
large family of viruses that 
cause a variety of diseases, 
from colds to more serious 
diseases such as Middle 
East Respiratory Syndrome 
(MERS-CoV) and 
Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS-CoV).
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Kliniklerini ilgilendiren bir salgın. Bu nedenle ön saflarda 
yer almak zorundaydık. Bu süreci hem yönetmek hem 
de takip etmek için yoğun bir tempoda çalıştık.

EGE YILMAZ: Çocuklarınız var mı? Salgın süresince 
ailenize kim destek verdi?

FUNDA ŞİMŞEK: İki çocuğum var. Salgın süresince 
eşim, ailem ve arkadaşlarım sağ olsunlar her açıdan 
bana çok destek oldular.

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN 
VE ÇOK SAYIDA İNSANIN HAYATINI 
KAYBETMESİNE NEDEN OLAN 
KORONAVİRÜS, BİZLERE BİR KEZ 
DAHA SAĞLIKLI OLMANIN ÖNEMİNİ 
HATIRLATTI.

EGE YILMAZ: Bu salgınla mücadelenin mutlaka size 
kazanımları olmuştur. Örneğin kendinizle ilgili bu sü-
reçte neyi fark ettiniz? Hayata bakışınız değişti mi?

FUNDA ŞİMŞEK: En önemli şeyin sağlık olduğunu bir 
kez daha hatırladık. Bunu kendi kendime sık sık tekrar 
ediyorum. Benim için en önemli şey aslında sevdiklerim-
le, ailemle birlikte olmak… Gerisi anlamsız diye düşünü-
yorum. Hayata bakış açım çok değişmedi ama yine de 
unuttuğum şeyleri hatırladım... Böyle zamanlarda insan 
içindeki gücün farkına varıyor. Bir an önce sakin, sağlık-
lı ve huzurlu olarak sevdiklerimle beraber bir dinlenme 
dönemi istiyorum.

EGE YILMAZ: Başlangıçta gençler için ölümcül değil 
denmişti ama kaybedilen hastalar içinde gençler de 
varmış. Bu ölümlerin nedeni sadece bu virüs müy-
dü? Yoksa başka nedenler de var mıydı? Yani biz de 
korkmalı mıyız bu hastalıktan?

FUNDA ŞİMŞEK: Evet, önce hastalığın gençlerde daha 
hafif seyrettiğini okuduk. Ama bazen anlaşılmaz bir 
şekilde gençlerde de ağır seyredip ölümlere yol açtığı 
oldu. Bunda kişinin daha önce var olan ek hastalıkla-
rı gibi altta yatan faktörlerin de etkili olduğunu düşü-
nüyorum. Hipertansiyon, şeker ve çok kilolu olmak bu 
hastalıkta dezavantaj olabilir. Bir de alınan virüs miktarı 
da önemli. Yoğun miktarda virüs etkisinde kalındığında 

EGE YILMAZ: How many people was your team?

FUNDA ŞİMŞEK: As Infectious Diseases and 
Clinical Microbiology Clinic, our team consists of 6 
people including the education officer. However, we 
also received the support of the majority of the staff 
at our hospital during the seizures.

WE HAD TO BE ON THE FRONT LINES 
AS INFECTIOUS DISEASE CLINIC 
WORKERS IN THE FIGHT AGAINST 
THE EPIDEMIC.

EGE YILMAZ: How often did you stand guard? Did 
you make it home?

FUNDA ŞİMŞEK: We had an average of 8 seizures per 
month. But on the day after the seizure rather than the 
seizure, we continued to work as we did on other days. 
This is an epidemic that concerns Infectious Disease 
Clinics all over the world. So we had to be on the front 
lines. We have worked at an intense pace to both 
manage and follow this process.

EGE YILMAZ: Do you have children? Who supported 
your family during the outbreak?

FUNDA ŞİMŞEK: I have two children. During the 
outbreak, my wife, family and friends have been very 
supportive of me in every way, thank you.

THE CORONAVIRUS, WHICH HAS 
AFFECTED THE WHOLE WORLD AND 
CAUSED MANY PEOPLE TO LOSE 
THEIR LIVES, REMINDED US ONCE 
AGAIN OF THE IMPORTANCE OF 
BEING HEALTHY.

EGE YILMAZ: The fight against this epidemic has 
certainly gained you. For example, what did you 
realize about yourself in this process? Has your 
view of life changed?



 Interview: Ege Yılmaz

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 23 / JULY 2020 / 39

hastalığın şiddeti de daha ağır oluyor. Ama gerçekte ne-
yin etken olduğunu ilerideki çalışmalarda göreceğiz.

HASTALARI KURTARMAK İÇİN 
BÜYÜK EMEK VEREN BİZ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI KORONAVİRÜS 
NEDENİYLE KAYBETTİĞİMİZ TÜM 
HASTALARININ ARDINDAN BÜYÜK 
ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ.

EGE YILMAZ: Yoğun temponuz içinde ölenler olunca 
ne hissettiniz? Umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu?

FUNDA ŞİMŞEK: Ölenler olduğunda hala ekip olarak 
çok üzülüyoruz. Umutsuzluğa kapıldığımız da doğru. 
Tüm dünyada da aynı etkiye şahit oluyoruz aslında. Vi-
rüsün henüz tam bir tedavisi olmadığı için ne yaparsak 
yapalım gösterilen çabanın yetersiz kaldığı durumlar 
da oluyor. Yaklaşık 30 yıllık doktor olmama rağmen bu 
ölümlere kesinlikle çok üzülüyorum. 

EGE YILMAZ: Virüs kendisini zaman içinde mutas-
yonla değiştiriyormuş, size göre etkisi de değişiyor 
mu?

FUNDA ŞİMŞEK: Virüsün mutasyona uğrayıp uğrama-
dığı konusu henüz net değil. Ama gelen hastaların klinik 
bulgularından, başlangıca göre virülans dediğimiz virü-
sün hastalık yapma yeteneğinin azaldığını düşünüyoruz. 
Ama yine de bu konuda konuşmak için henüz erken. 

EGE YILMAZ: Karantina gerçekten gerekli miydi? 
Alınan önlemler sizce işe yaradı mı? Sonbaharda 
yeniden salgın olacağından söz ediliyor, yine aynı 
şeyleri mi yaşarız?

FUNDA ŞİMŞEK: Karantina kesinlikle gerekliydi ve işe 
yaradı. Herkesin özen göstermeye devam etmesi gere-
kiyor. Sonbaharda ikinci bir atak olup olmayacağını za-
man gösterecek.

FUNDA ŞİMŞEK: We remembered once again that the 
most important thing is health. I repeat this to myself 
often. The most important thing for me is actually being 
with my loved ones, my family... The rest is meaningless, 
I think. My point of view on life hasn’t changed much, but 
I still remembered things I’d forgotten... It’s times like this 
where you realize the power inside you. I want a period 
of rest with my loved ones as calm, healthy and peaceful 
as soon as possible.

EGE YILMAZ: Initially it was said that it was not fatal 
for young people, but there were also young people 
among the patients who were lost. Was this virus 
the only cause of these deaths? Or were there other 
reasons? So should we be afraid of this disease?

FUNDA ŞİMŞEK: Yes, we first read that the disease 
is milder in young people. But sometimes it was 
incomprehensible that it also caused heavy watching and 
death in young people. I think that the underlying factors, 
such as the person’s previously existing additional 
diseases, are also effective in this. Hypertension, diabetes 
and being very overweight can be a disadvantage in this 
disease. The amount of viruses taken is also important. 
The severity of the disease is also more severe when you 
are exposed to a large amount of the virus. But we’ll see 
what’s really driving in the future.

WE HEALTHCARE WORKERS WHO 
HAVE WORKED HARD TO SAVE 
PATIENTS ARE DEEPLY SADDENED 
BY THE AFTERMATH OF ALL THE 
PATIENTS WE HAVE LOST DUE TO THE 
CORONAVIRUS.
EGE YILMAZ: What did you feel when people died in 
your intense tempo? Did you ever despair?

FUNDA ŞİMŞEK: We are still very upset as a team when 
there are people who have died. It’s also true that we are 
in despair. We’re actually witnessing the same effect all 
over the world. There is no cure for the virus yet, and no 
matter what we do, there are cases where the effort is 
insufficient. Although I have been a doctor for nearly 30 
years, I am absolutely deeply saddened by these deaths.
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HASTALIĞIN 
ÖNLENMESİNDE HİJYEN 
KURALLARINA UYULMASI 
ÖNEM TAŞIYOR.

EGE YILMAZ: Yaz geldi, biz gençler 
de arkadaşlarımızla buluşmak için can 
atıyoruz. Bulaştırıcılık açısından üzeri-
mize düşeni yapmak, bu virüsü kapma-
mak için günlük hayatta en çok neye 
dikkat etmeliyiz?

FUNDA ŞİMŞEK: Biz de arkadaşlarımız-
la buluşmak için can atıyoruz sevgili Ege. 
Fakat uzunca bir süre daha dikkat etme-
miz gerekecek. Sosyal mesafeye, hastalık 
kapmamaya veya hastaysak bulaştırma-
ya özen göstermeliyiz. Üstelik uzunca bir 
süre maske takarak dolaşacağız. Elleri-
mizi sabunla yıkamaya ve el dezenfekta-
nı kullanmaya özen göstereceğiz. Arka-
daşlarımızla görüşürken aramızda en az 
2 metre sosyal mesafeyi koruyarak yaşa-
maya alışmamız gerekiyor. Yoksa yeniden 
başa döneriz.

EGE YILMAZ: Bu yoğun çalışma orta-
mında bana zaman ayırarak sorularımı 
büyük bir samimiyetle yanıtladığınız 
için çok teşekkür ediyorum.

EGE YILMAZ: The virus mutates itself 
over time, does its effect change 
according to you?

FUNDA ŞİMŞEK: It is not yet clear 
whether the virus has mutated. But from the 
clinical findings of the incoming patients, 
we think that the ability of the virus, which 
we call virulence, to cause disease has 
decreased from the beginning. But it’s still 
too early to talk about it.

EGE YILMAZ: Was quarantine really 
necessary? Do you think the measures 
have worked? There’s talk of an 
epidemic again in the fall, and we’ll go 
through it again?

FUNDA ŞİMŞEK: The quarantine was 
absolutely necessary and it worked. 
Everyone needs to keep taking care. Time 
will tell if there will be a second attack in 
the fall.

IT IS IMPORTANT TO 
FOLLOW HYGIENE RULES IN 
PREVENTING THE DISEASE.
EGE YILMAZ: Summer has come and 
we young people are eager to meet 
our friends. What should we pay most 
attention to in daily life to do our part 
in terms of transmission and not to get 
this virus?

FUNDA ŞİMŞEK: We are looking 
forward to meeting our friends, dear Ege. 
But we’ll have to be careful for a long time. 
We have to be careful not to get social 
distance, not to get sick, or to get infected 
if we’re sick. And we’ll be wearing masks 
for a long time. We will take care to wash 
our hands with soap and use hand 
sanitizer. We need to get used to living 
by maintaining at least 2 meters of social 
distance between us when we meet our 
friends. Or we turn back to the beginning.

EGE YILMAZ: I would like to thank you 
very much for taking the time to answer 
my questions with great sincerity in 
this busy working environment.

İnsanlarda koronavirüsün 
neden olduğu hastalık basit 
soğuk algınlığından ağır 
akut solunum sendromuna 
kadar değişkenlik 
gösterebiliyor.

In people, the disease 
caused by the coronavirus 
can vary from simple colds 
to severe acute respiratory 
syndrome.

Yeni koronavirüs 
enfeksiyonu açısından 
risk altında bulunanlar, 
hayvanlarla yakın temasta 
olanlar, hasta kişilerin aile 
üyeleri ve sağlık çalışanları 
olarak belirtiliyor.

Those at risk for new coron 
virus infection are those in 
close contact with animals, 
family members of sick 
people and health workers.
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Son zamanlarda alkali su konusu 
sürekli olarak gündemde. İpek 
İğdebeli, bu konuda merak etti-

ğimiz soruları, konunun uzmanı olan 
ve 2013 yılında alkali su iyonizeri 
ithalatı ve satışı amacıyla kurulan 
Beta Alkali Yaşam Şirketinden Tol-
ga Altunay’a sordu. Bu yazıda alkali 
su, alkali iyonize su ve alkali suyun 
insan sağlığına katkıları hakkında 
bilgi edinebilirsiniz.

Lately, the issue of alkaline water 
has been constantly on the agenda. 
İpek İğdebeli asked Tolga Altunay 
who is an expert on this subject from 
Beta Alkali Life Company, which was 
established in 2013 for the import 
and sale of alkaline water ionizers. 
In this article you can learn about the 
alkaline water, alkaline ionized water 
and alkaline water’ s contributions 
to human health.

Sağlıklı Yaşam  
İçin Alkali Su İçiniz

Drink Alkaline Water for Healthy Living

What is alkaline water?

The labels on the back of the packages 
or bottles of the water we buy write a 
pH value. the pH value indicates the 
amount of hydrogen in the water. The 
higher the amount of hydrogen in it, 
the higher the pH value. the fact that 
the pH value is high also indicates 
that the water has a basic structure.

How do we know if a water has a 
high pH?

If the pH value on the back of the 
bottles is higher than 7, the pH value 
is high, meaning alkaline water. Which 

Alkali su nedir?

Satın aldığımız suların paketlerini ya 
da şişelerinin arkasındaki etiketlerin 
üzerinde pH değeri yazar. pH değeri, 
suyun içerisindeki hidrojen miktarını 
gösterir. İçerisindeki hidrojen miktarı 
ne kadar yüksekse pH değeri de o ka-
dar yüksek olur. pH değerinin yüksek 
olması, suyun bazik bir yapıda olma-
sına da işarettir. 

Bir suyun pH değerinin yüksek olup 
olmadığını nasıl anlarız?

Şişelerin arkasında yazan pH değeri 
7’den yüksek ise pH değeri yüksek 

İpek İğdebeli, 2013 
yılından beri hizmet 
veren Beta Alkali Yaşam 
Şirketinden Tolga 
Altunay’la birlikte.

İpek İğdebeli is with Tolga 
Altunay from Beta Alkali 
Life Company, which has 
been in service since 2013.

Röportaj / Interview
İpek İğdebeli

Bir su ne kadar çok 
kalsiyum, magnezyum 
ve potasyum içeriyorsa 
asitliği de o kadar az, 
yani pH’sı alkali tarafta 
oluyor. pH değerinin 
7,5-8,5 arası olması 
(yani hafif alkali 
olması) ideal.

The more calcium, 
magnesium and potassium 
a water contains, the less 
the acidity, that is, the pH 
is on the alkaline side. The 
pH value is 7,5 to 8,5 (that 
is, it is slightly alkaline) 
ideal.
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yani alkali bir sudur. Bu da onun bazik 
olduğunu gösterir. pH değeri 7’nin al-
tında ise asidik bir sudur ve pH değeri 
o kadar da yüksek değildir. Suyun pH 
değeri 7 ise bu onun nötr olduğunu 
gösterir.

Alkali suyun insan vücuduna fay-
daları nelerdir?

Alkali suyun içinde bulunan kalsiyum, 
potasyum, magnezyum gibi mineral-
ler vücudumuz için çok önemlidir. Vü-
cudun asit yükünün tamponlanması 
bu mineraller sayesinde olur. 

Alkali su nasıl elde edilir?

Alkali suyu çeşitli yöntemlerle elde et-
mek mümkündür. Örneğin limon veya 
karbonat ile suyu alkali yapabiliriz. 
Fakat alkali su elde etmenin en ideal 
yolu, alkali iyonizer cihazları ile elde 
edilmesidir. Su iyonize olduğu için 
ayrıca faydalar oluşmaktadır. Çünkü 
iyonize işlemi su moleküllerini parça-
ladığı için hücre içine suyun, dolayı-
sıyla oksijenin girmesini kolaylaştırır 
ve hücrelerin ölmesini engeller. Böy-
lece, yaşlanmanın gecikmesi ve kan-
serin oluşumunun zorlaşması sonucu 
doğmuş olur. 

Alkali su hangi hastalıklara iyi gelir? 

Başta tansiyon olmak üzere birçok 
hastalığa iyi gelir. Hücre zarı, asidik 
ortamda hücre çekirdeğini korumak 
için sertleşir. Bu sertleşme, insülinin 
hücre çekirdeğine ulaşmasını engel-
ler, bu da insülin direnci oluşturur ve 
şeker hastalığı ortaya çıkar. Vücudun 
alkali olması durumunda ise hücre 
zarı yumuşak kalır ve böylece şeker 
hastalığı oluşmaz.

Marketlerdeki satılan suların duru-
mu nedir?

Sular kaynağında mineral ve pH de-
ğeri olarak iyi durumda olabilir. Fakat 
şişelendikten sonra tüketiciye ulaşın-
caya kadar geçen süre içinde yüksek 
olan pH değeri nötr olan 7 değerine 
veya bir miktar altına düşebilir. Yani 
marketten alınan su, kaynağındaki ni-
teliğinden değer kaybetmiş olmaktadır.

means he’s basic. if the pH value is 
below 7, it is acidic water and the 
pH value is not that high. If the pH of 
the water is 7, this indicates that it is 
neutral.

What are the benefits of alkaline 
water to the human body?

Minerals such as calcium, potassium, 
magnesium, which are in alkaline 
water are very important for our body. 
It is thanks to these minerals that the 
body’s acid load is buffered.

How is alkaline water obtained?

It is possible to obtain alkaline water 
by various methods. For example, 
we can make the water alkaline with 
lemon or carbonate. But the ideal way 
to obtain alkaline water is to obtain 
it with alkaline ionizer devices. Also 
benefits occur because water is 
ionized. Because the ionizing process 
breaks down water molecules, it 
makes it easier for water, therefore 
oxygen, to enter the cell and prevents 
the cells from dying. Thus, it is born as 
a result of delayed aging and difficult 
to form cancer.

Alkaline water is good for what 
diseases?

It is good for many diseases, especially 
blood pressure. The cell membrane 
hardens to protect the cell nucleus in 
the acidic environment. This hardening 
prevents insulin from reaching the 
cell nucleus, which creates insulin 
resistance and causes diabetes. If the 
body is alkaline, the cell membrane 
remains soft and thus diabetes does 
not occur.

What’s the status of the water sold 
in the markets?

The waters may be in good condition 
as a mineral and pH value at the 
source. However, after bottling, the 
high pH value may fall to a neutral 
value of 7 or below some amount in 
the time period until it reaches the 
consumer. In other words, the quality 
of the water source purchased from 
the market looses value.

İnsan yaşamı için 
oksijenden sonra en 
değerli madde sudur. 
İnsan açlığa 40 gün 
dayanabilirken susuzluğa 
en fazla 7 gün dayanabilir.  

Water is the most valuable 
substance after oxygen 
for human life. Man can 
endure hunger for 40 days, 
while thirst can last no 
more than 7 days.

İyi ve kaliteli su, yaşamın 
sağlıklı bir şekilde idame 
ettirilebilmesi için çok 
önemli bir unsurdur. İçme 
suyunun temiz olması 
kadar, sertliğinin de insan 
bedeni üzerinde önemli 
rol oynadığı bilinmektedir.

Good and quality water is 
a very important element 
for maintaining a healthy 
life. It is known that the 
hardness of drinking water 
plays an important role on 
the human body as well as 
being clean.
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Dünyayı
Masallar Kurtaracak

Tales Will Save the World
ÖZCAN YÜKSEK:  "OUR RESPONSE 
TO THOSE WHO GIVE UP HOPE OF 
GOODNESS IS FAIRY TALES.”

Özcan Yüksek, the Editor of Magma, 
the Earth magazine that witnessed the 
beauty and transformation of nature 
with his photographs and writings 
taken over the years, described the 
magical world and power of fairy tales.

Local culture explorer and fairy tale 
researcher Özcan Yüksek discussed 
the concept of “hero” in mythology 
and fairy tales through his latest book 
“Bir Kahraman Gibi Yaşa” at the event 
held at Kadıköy’s living Historical 
Literature Art Library on Saturday 
March, 7.

“IF YOU KNEW THAT ONLY FAIRY 
TALES COULD SAVE THE WORLD, 
WOULDN’T YOU HAVE JUMPED ON 
YOUR FLYING CARPET AND GONE 
AFTER IT?”

“Stories of life on the planet at the edge 
of the protective stories, protector 
traditions, myths, listening legends, 
cuddle with indigenous people,spend 
the night in their tents, shelters, 
grass huts, to participate in their wild 
dance, to understand and learn the 
pure, unmixed wisdom of the natives 
through translators who know their 
language…” Özcan Yüksek answered 
the questions of the audience at the 
event where he expressed that he had 
filtered through all these experiences 
and explained with examples why 
fairy tales are important for society.

ÖZCAN YÜKSEK: “İYİLİKTEN ÜMİ-

DİNİ KESENLERE YANITIMIZ ‘MA-

SAL’DIR.”

Yılardır çektiği fotoğrafları ve ya-
zılarıyla doğanın güzelliğine ve 
dönüşümüne tanıklık eden Yer-

yüzü dergisi Magma’nın Yayın Yönet-

meni Özcan Yüksek, masalların büyü-

lü dünyasını ve gücünü anlattı.

Yerel kültür kaşifi ve masal araştırma-

cısı Özcan Yüksek, 7 Mart Cumartesi 

günü Kadıköy’ün yaşayan kütüphane-

si Tarih Edebiyat Sanat Kütüphane-

sinde düzenlenen etkinlikte son kitabı 

“Bir Kahraman Gibi Yaşa” üzerinden, 

mitolojideki ve masallardaki “kahra-

man” kavramını ele aldı.

DÜNYAYI YALNIZCA MASALLARIN 

KURTARACAĞINI BİLSEYDİNİZ, 

UÇAN HALINIZA ATLAYIP PEŞİNE 

DÜŞMEZ MİYDİNİZ?

“Gezegenin ömrü tükenirken esirgeyi-

ci öyküler, koruyucu gelenekler, masal-

lar, efsaneler dinlemek, yerli halklarla 

kucaklaşmak, onların çadırlarında, 

obalarında, ottan kulübelerinde ge-

celemek, yaban danslarına katılmak, 

dillerini bilen çevirmenler aracılığıyla 

yerlilerin saf, katıksız bilgeliğini anla-

mak, öğrenmek…” Özcan Yüksek, 

bütün bu deneyimlerden süzdükleri-

ni dile getirdiği etkinlikte izleyicilerin 

de sorularını yanıtlayarak masalların 

toplum için neden önemli olduğunu 

örneklerle anlattı.

Özcan Yüksek, çeyrek yüzyılı 
aşkın süredir insanı anlamanın 
peşinde yolda. Kutuplara, 
insan eli değmemiş ormanlara, 
ilk insanın temsili eşitlikçi 
toplumların diyarlarına yaptığı 
yolculuklar ve masalların 
kadim doğası üzerine 
çalışmalarının ürünü olan 
“Bir Kahraman Gibi Yaşa” 
adlı son kitabında bizlere bir 
anlamda kahramanın sonsuz 
yolculuğunu anlatıyor.

Özcan Yüksek has been on 
track to understand people 
for more than a quarter of a 
century. In his latest book “Bir 
Kahraman Gibi Yaşa”, which 
is the product of his work on 
the ancient nature of fairy tales 
and his travels to the poles, to 
the forests untouched by man, 
to the lands of representative 
egalitarian societies, he tells 
us, in a sense, the hero’s endless 
journey.

Haber / Report
Gün Şeftalioğlu

Fotoğraf / Photography
Eren Yaşar
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ADA KOCABAŞ: Einar Erlingsten, 
before you move on to your 
wonderful work in Norway, would 
you tell us about The Oseberg 
Viking Heritage Foundation, which 
you are the president of?

EINAR CHR. ERLINGSTEN: The 
foundation was founded in 2005 with 
the aim of making an archaeological 
replica of the Oseberg Viking ship, 
which is on display at the Museum 
of Viking ships in Oslo and dated to 
the 9th century AD. The foundation, 
which I chaired, provided the project 
with funds for the construction of 
many Viking ships in traditional ways. 
We are a team engaged in various 
activities for the survival of the ancient 
Viking culture.

THE KLASTAD, A TYPICAL 
VIKING MERCHANT SHIP, 
IS NOW ON DISPLAY AT 
THE LOCAL MUSEUM IN 
TØNSBERG, NORWAY’S 
OLDEST CITY.

ADA KOCABAŞ: Can you tell us the 
story of the Klastad ship?

ADA KOCABAŞ: Einar Erlingsten, 
Norveç’te yürüttüğünüz muhteşem 
çalışmanıza geçmeden önce baş-
kanı olduğunuz Oseberg Viking Mi-
ras Vakfından söz eder misiniz?

EINAR CHR. ERLINGSTEN: Vakıf, 
Oslo’da Viking Gemileri Müzesinde 
sergilenen ve M.S. 9. yüzyıla tarihle-
nen Oseberg Viking Gemisi’nin ar-
keolojik replikasını yapmak amacıyla 
2005 yılında kuruldu. Başkanlığını yü-
rüttüğüm vakıf pek çok Viking gemisi-
nin, geleneksel yöntemlerle inşası için 
fon bularak projelenmesini sağladı. 
Biz eski Viking kültürünün yaşatılma-
sı için çeşitli faaliyetlerde bulunan bir 
ekibiz. 

TİPİK BİR VİKİNG 
TİCARET GEMİSİ OLAN 
KLASTAD, GÜNÜMÜZDE 
NORVEÇ’İN EN ESKİ 
KENTİ TØNSBERG’DEKİ 
YEREL MÜZEDE 
SERGİLENMEKTEDİR.

ADA KOCABAŞ: Bize Klastad gemi-
sinin hikayesini anlatır mısınız?

Vikingler Miklagard’a Geliyor
Vikings Come to Miklagard

Miklagard, İstanbul’un Vikingce 
(Norsça) ismidir. Norveç’in en 
eski kenti olan Tønsberg’de 

inşa edilen Saga Farmann replikası 
kuzey denizlerinden geçerek 2022’de 
İstanbul’a ulaşacak. Ada Kocabaş, 
Avaz dergisi okurları için projenin 
mimarları Einar Chr. Erlingsten 
ve Eivind Luthen ile bu yolculuğu 
konuştu.

Miklagard is the Vikingian name 
of İstanbul. The Saga Farmann 
replica, built in Norway’s oldest city, 
Tønsberg, will cross the North seas 
and reach İstanbul in 2022. Ada 
Kocabaş spoke this journey with 
the architects of the project, Eivind 
Luthen and Einar Chr. Erlingsten, 
for the readers of Avaz magazine.

İstanbul, Vikingce 
Miklagard yani ‘Büyük 
Şehir’ olarak anılır.

İstanbul is known as 
Miklagard in Vikings, 
"The Big City".

Röportaj / Fotoğraf
Interview / Photography
Ada Kocabaş
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EINAR CHR. ERLINGSTEN: Klastad, 

Norveç’in dördüncü Viking gemisi ola-

rak bilinmektedir. Kardeşleri Oseberg, 

Gokstad ve Tune adlı gemilerin tersi-

ne, Klastad bir batık kazısı sonucunda 

ortaya çıkarılmıştır. Klastad, tipik bir 

Viking ticaret gemisidir. Gemi kalıntısı, 

1893 yılında Vesfold’un güneyindeki 

bir tarlada keşfedilmiştir. Kazı çalış-

maları ancak 1970 yılında arkeolog 

Arne Emil Christensen tarafından ya-

pılmıştır. Günümüzde, Norveç’in en 

eski kenti Tønsberg’deki yerel müze-

de sergilenmektedir. Arkeolojik kalıntı 

M.S. 1000’li yıllara tarihlendirilmiştir. 

Yaklaşık yüzde 40’ı korunmuş halde 

bulunan geminin orijinal boyu 18 met-

re uzunluğundadır. 

ADA KOCABAŞ: Peki, Klastad ge-

misi bir çiftçinin tarlasının ortasın-

da ne arıyordu?

EINAR CHR. ERLINGSTEN: Bunu 

tam olarak bilemiyoruz. Ancak ge-

minin fırtınaya maruz kaldığı, bunun 

sonucunda bir enkaza dönüştüğü dü-

şünülebilir. İskandinav kara parçası-

nın Son Buzul Çağı’nın sonundan beri 

hala yükselmeye devam ettiği göz 

önüne alındığında, geminin battığı 

alan, yüzyıllar içerisinde yavaş yavaş 

kuru bir alana dönüşmüştür.

EINAR CHR. ERLINGSTEN: Klastad 
is known as the fourth Viking Ship of 
Norway. Unlike the vessels named 
Oseberg, Gokstad and Tune, Klastad 
was unearthed as a result of a wreck 
excavation. The Klastad is a typical 
Viking merchant ship. The remains 
of the ship were discovered in a field 
south of Vesfold in 1893. Excavations 
were only carried out in 1970 by 
archaeologist Arne Emil Christensen. 
Today, it is on display at the local 
museum in Tønsberg, Norway’s oldest 
city. The archaeological remains are 
dated to the years 1000 AD. The 
original length of the ship, about 40 
percent of which is preserved, is 
about 18 meters long.

ADA KOCABAŞ: What was the 
Klastad ship doing in the middle of 
a farmer’s field?

EINAR CHR. ERLINGSTEN: We 
don’t know exactly that. However, 
it is conceivable that the ship was 
subjected to a storm, resulting in it 
being turned into a wreck. Given that 
the Scandinavian landmass has still 
continued to rise since the end of the 
last Ice Age, the area where the ship 
sank has gradually turned into a dry 
area over the centuries.

Ada Kocabaş, 
geleneksel kıyafetlerini 
giymiş Einar Chr. 
Erlingsten ile birlikte 
Norveç’te. 

Ada Kocabaş is in 
Norway with Einar Chr. 
Erlingsten, dressed in 
his traditional clothes

Saga Farmann replikası 
Norveç’in en eski kenti 
olan Tønsberg’de inşa 
halinde.

The Saga Farmann replica 
is under construction 
in Norway’s oldest city, 
Tønsberg.
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ADA KOCABAŞ ALSO GETS A 
CHANCE TO ASK EIVIND LUTHEN, 
WHO IS ALSO PERFORMING THE 
CONSTRUCTION OF THE REPLICA, 
WHAT THEY ARE CURIOUS ABOUT 
THE PROCESS.

THE REPLICA OF THE 
KLASTAD SHIP WAS 
COMPLETED IN FOUR 
YEARS.

ADA KOCABAŞ: Eivind Luthen, 
how did you build the replica? I 
think it’s quite a challenge.

EIVIND LUTHEN: The name behind 
the construction of the replica is the 
‘New Oseberg Ship Foundation’, 
which provides financial support 
from local authorities, institutions, 
commercial companies and non-
citizens. The shipyard where the 
replica was made is one of the very few 
shipyards in the Vesfold region where 
Viking ships were made. A replica of 
the Klastad ship was started in 2014. 
The work, carried out outdoors in the 
middle of the Tønsberg Harbour area, 
continued sporadically for four years, 
despite the weather conditions and 
sometimes snowfall. Its construction 
included ship engineers, professional 
ship masters under the leadership of 

ADA KOCABAŞ, REPLİKANIN 
İNŞASINI GERÇEKLEŞTİREN 
EİVİND LUTHEN’E DE SÜREÇ 
İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİ 
SORMA ŞANSI BULUYOR.

KLASTAD GEMİSİNİN 
REPLİKASI, DÖRT YILDA 
TAMAMLANMIŞTIR.

ADA KOCABAŞ: Eivind Luthen, 
replika inşasını nasıl gerçekleştir-
diniz? Oldukça zorlu bir çalışma ol-
duğunu düşünüyorum.

EIVIND LUTHEN: Replika yapımının 
arkasında yatan isim yerel yetkililer, 
kurumlar, ticari şirketler ve sivil va-
tandaşlardan maddi destek sağlayan 
‘Yeni Oseberg Gemi Vakfı’dır. Repli-
kanın yapıldığı tersane Vesfold Böl-
gesi’nde Viking gemilerinin yapıldığı 
çok az sayıdaki tersaneden biridir.  
Klastad gemisinin replikasına 2014 yı-
lında başlanmıştır. Tønsberg liman ala-
nının ortasında açık havada yürütülen 
çalışmalar, hava koşullarına, bazen de 
kar yağışına rağmen dört yıl boyun-
ca aralıksız devam etmiştir. İnşasında 
gemi mühendisleri, Jan Knutsen’in li-
derliğinde profesyonel gemi ustaları, 
ayrıca dokuma ve tekstil işçileri, de-
mirciler, ahşap oymacılar ve dünyanın 
çeşitli ülkelerinden çok sayıda gönüllü 

Saga Farmann’ın 
rotasında buz denizi, 
nehirler, göller ve 
Karadeniz var.

Saga Farmann’s route 
includes a sea of ice, 
rivers, lakes and the 
Black Sea.
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Jan Knutsen, as well as weaving and 
textile workers, blacksmiths, wood 
carvers, and numerous volunteers 
from various countries around the 
world. Built by traditional methods, the 
ship has a 12-meters long mast. The 
nearly 100-square-foot sail, woven 
from Norwegian wild sheep wool, was 
woven by volunteers headed by Unni 
Ottosen. I’d say we’ve had a really 
long and exploratory process.

THE SHIP IS CALLED 
SAGA FARMANN IN 
MEMORY OF ‘BJØRN 
FARMAND’, THE FIRST 
KNOWN RESIDENT OF 
TØNSBERG.

ADA KOCABAŞ: You have chosen 
the name of the replica of the 
Klastad ship as ‘Saga Farmann’. Is 
there a specific reason for this?

EIVIND LUTHEN: The ship is named 
‘Saga Farmann’ (Saga Farmand) in 
memory of Bjørn Farmand (meaning 
“merchant”), a local king famous for his 
Viking Age commercial missions and 
the first known resident of Tønsberg. 
He is mentioned in Legends as both a 
friendly and well-loved person.

ADA KOCABAŞ: Saga Farmann will 
travel the North seas and come to 
İstanbul. Then complete the route 
by returning to Norway from the 
South Seas. Eivind Luthen, as 

yer almıştır. Geleneksel yöntemlerle 
inşa edilen geminin 12 metre uzunlu-
ğunda bir direği vardır. Norveç yaba-
ni koyunu yününden dokunmuş yak-
laşık 100 metrekarelik yelkeni, Unni  
Ottosen başkanlığında gönüllüler ta-
rafından dokunmuştur. Gerçekten ol-
dukça uzun ve keşiflerle dolu bir sü-
reç yaşadığımızı söyleyebilirim.

GEMİYE TØNSBERG’İN 
BİLİNEN İLK SAKİNİ OLAN 
BJØRN FARMAND’IN 
ANISINA ‘SAGA FARMANN’ 
DENİLMİŞTİR.

ADA KOCABAŞ: Klastad gemisinin 
replikasının ismini ‘Saga Farmann’ 
olarak seçtiniz. Bunun özel bir ne-
deni var mı? 

EIVIND LUTHEN: Gemiye Viking Çağı 
ticari misyonlarıyla ünlü yerel bir kral 
ve Tønsberg’in bilinen ilk sakini olan 
Bjørn Farmand’ın (“tüccar” anlamına 
gelir) anısına ‘Saga Farmann’ (Saga 
Farmand) adı verilmiştir. Efsanelerde 
hem dostane hem de çok sevilen bir 
insan olarak adı geçmektedir.

ADA KOCABAŞ: Saga Farmann, 
kuzey denizlerini dolaşıp İstanbul’a 
gelecek. Sonra güney denizlerin-
den Norveç’e dönerek rotayı ta-
mamlayacak. Eivind Luthen, proje 
sorumlusu olarak, beni çok heye-
canlandıran ve katılmayı çok istedi-
ğim bu seyirden de bizlere söz eder 
misiniz?

Saga Farmann, 6 Eylül 
2018 tarihinde Viking 
Festivali sırasında 
denize indirildi.

Saga Farmann was 
launched during the 
Viking Festival on 6 
September 2018.
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Project Manager, can you tell us 
about this course which I am very 
excited about and which I would 
like to participate in?

EIVIND LUTHEN: After trials and 
tests, following crew training, Saga 
Farmann will depart from Tønsberg, 
south of Oslo, in 2020. Heading north, 
crossing the fjords. St. Over the White 
Sea He will arrive in Petersburg and 
spend the winter in Russia. It will then 
head south along the rivers, lakes and 
canals in Russia, down to the Black 
Sea, and arrive in İstanbul or, as the 
Vikings say, Miklagard. The ship, 
which is expected to arrive in İstanbul 
in two years, is scheduled to return 
to Tønsberg at the end of four years, 
leaving the Dardanelles, reaching the 
Aegean and Mediterranean Sea and 
then cruising north. Volunteers from 
many countries will join the boat’s eight 
Norwegian crew on the journey. Those 
who receive the symbolically minted 
coin will volunteer to participate in the 
historic journey.

ADA KOCABAŞ: I have one of 
these coins. I look forward to Saga 
Farmann. Upon arrival in İstanbul, 
the first reconstruction of the 
Yenikapı shipwrecks will meet the 
‘Yenikapı 12’ boat Saga Farmann at 
sea. So, what do you think of this 
ceremony?

EIVIND LUTHEN: Saga Farmann 
was launched on September 6, 2018, 
during the Viking Festival. The waters 
brought from the Bosphorus and the 
Golden Horn by İstanbul University 
faculty members Ufuk Kocabaş and 
Işıl Özsait Kocabaş were sprinkled on 
the bow of the ship in order to bring 
good luck and avoid unfamiliarity 
in the waters of the Bosphorus. This 
traditional course and the excitement 
of reaching Miklagard gained a 
special value with the participation 
of İstanbul University. I think this 
project increases the cultural affinity 
between the two countries. The full-
scale reconstruction of the ‘Yenikapı 
12’ wreck, dated to the 9th century AD, 
will await Saga Farmann in İstanbul. 
This is an incredibly impressive and 
honorable ceremony.

EIVIND LUTHEN: Yapılan deneme 
ve testlerin sonrasında, verilecek 
olan mürettebat eğitiminin ardından 
Saga Farmann, 2020 yılında Oslo’nun 
güneyindeki Tønsberg’den yola çı-
kacak. Kuzeye yönlenerek fiyortla-
rı geçecek. Beyaz Deniz üzerinden  
St. Petersburg’a varacak ve kışı Rus-
ya’da geçirecek. Sonrasında Rus-
ya’daki nehirler, göller ve kanallar 
boyunca güneye doğru ilerleyerek Ka-
radeniz’e inecek ve İstanbul’a ya da 
Vikinglerin söylediği gibi Miklagard’a 
varacak. İki yılda İstanbul’a gelmesi 
beklenen geminin, Çanakkale Bo-
ğazı’ndan çıkarak, Ege ve Akdeniz’e 
ulaştıktan sonra kuzeye seyir etme-
siyle, dört yılın sonunda Tønsberg’e 
dönmesi planlanmaktadır. Yolculuğa 
teknenin Norveçli sekiz mürettebatının 
yanında pek çok ülkeden gönüllüler 
katılacak. Sembolik basılan sikkeyi 
alanlar tarihi yolculuğa katılmaya gö-
nüllü olacak. 

ADA KOCABAŞ: Bu sikkeden ben-
de de bir tane var. Saga Farmann’ı 
sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul’a 
vardığında Yenikapı batıklarının ilk 
rekonstrüksiyonu ‘Yenikapı 12’ tek-
nesi, Saga Farmann’ı denizde karşı-
layacak. Peki, bu seremoni hakkın-
da siz ne düşünüyorsunuz?

EIVIND LUTHEN: Saga Farmann 6 
Eylül 2018 tarihinde, Viking Festivali 
sırasında denize indirildi. İyi şans ge-
tirmesi ve Boğaz sularında yabancılık 

Ada Kocabaş, replikanın 
inşasını gerçekleştiren 
Eivind Luthen’le 
birlikte.

Ada Kocabaş with 
Eivind Luthen, 
who carried out the 
construction of the 
replica.

Eivind Luthen
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çekmemesi için, İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Ufuk Koca-
baş ve Doç. Dr. Işıl Özsait Kocabaş 
tarafından İstanbul Boğazı’ndan ve 
Haliç’ten getirilen sular geminin pru-
vasına serpildi. Geleneksel yöntem-
lerle gerçekleştirilecek olan bu seyir 
ve Miklagard’a ulaşma heyecanı, İs-
tanbul Üniversitesinin projeye dahil 
olmasıyla ayrı bir değer kazandı. Ben 
bu projenin iki ülke arasındaki kültürel 
yakınlığını arttırdığını düşünüyorum. 
M.S. 9. yüzyıla tarihlenen ‘Yenikapı 12’ 
batığının tam ölçekli rekonstrüksiyonu 
İstanbul’da Saga Farmann’ı bekliyor 
olacak. Bu inanılmaz derecede etkile-
yici ve onur verici bir seremoni. 

ADA KOCABAŞ: Büyüklerimiz “Hey 
Viki” çizgi filmi ile büyümüş. Bizler 
de “Vikingler” gibi İskandinav mi-
tolojisini anlatan dizi filmleri beğe-
niyle izliyoruz. Açıkçası İskandinav 
kültürü oldukça ilgimi çekiyor. Bu 
konuda siz neler düşünüyorsunuz?

EIVIND LUTHEN: Vikingler başarılı 
denizcilerdi. Savaşçı bir halk olma-
nın yanı sıra yeni topraklara ulaşmayı 
ve ticaret yapmayı seviyorlardı. Ku-
zeyden Avrupa’nın güneyine kadar 
ulaştılar. Nehirlerden inerek İstanbul’a 
geldiklerinde buraya “büyük şehir” 
anlamına gelen “Miklagard” dediler. 
Viking efsanelerinde İskandinavların 
İstanbul’a gelmesiyle ilgili pek çok hi-
kaye vardır. Buna ilave olarak, 1100 yıl 
önce Vikinglerin Bizans İmparatorlu-
ğu’nu korumak için İstanbul’a geldik-
leri bilinmektedir. Eski Viking kültürü, 
Norveç’te unutulmuş durumda. Ge-
leneksel kıyafetleri, müzikleri, gırtlak 
sesi neredeyse hatırlanmıyor. Bizim 
vakfımız, kültürümüzün hatırlanma-
sı yönündeki çalışmaları destekliyor. 
Yaptığımız gemi replikalarının ve etkin-
liklerin buna büyük faydası olduğuna 
inanıyoruz. İstanbul’da kültürümüzün 
bu kadar bilinmesi bizi çok etkiledi.

ADA KOCABAŞ: Bana zaman ayır-
dığınız ve bu muhteşem projeyi an-
lattığınız için her ikinize de çok te-
şekkür ederim.

EIVIND LUTHEN VE EINAR CHR. 
ERLINGSTEN: Biz de sana teşek-
kür ederiz Ada. Bu yaz seni tekrar 
Tønsberg’e bekliyoruz. 

ADA KOCABAŞ: Our elders grew up 
with the “Hey Viki” cartoon. We also 
enjoy a series of films about Norse 
mythology, such as “The Vikings”. 
Frankly, I’m quite interested in 
Scandinavian culture. What do you 
think about this?

EIVIND LUTHEN: The Vikings were 
successful sailors. As well as being 
a warrior people, they liked to reach 
new lands and trade. They reached 
from the north to the south of Europe. 
When they came down from the rivers 
to İstanbul, they called it “Miklagard”, 
which means “big city”. There are 
many stories in Viking legends about 
the arrival of the Norse to İstanbul. In 
addition, it is known that the Vikings 
came to İstanbul 1100 years ago to 
protect the Byzantine Empire. The 
ancient Viking culture is quite forgotten 
in Norway. Their traditional outfits, 
their music, their throaty voice are 
almost unaccountable. Our foundation 
supports efforts to remember our 
culture. We believe that the ship 
replicas and activities we make are 
of great benefit to this. We were very 
impressed by the knowledge of our 
culture in İstanbul.

ADA KOCABAŞ: Thank you both 
for taking the time to tell me about 
this wonderful project.

EIVIND LUTHEN AND EINAR CHR. 
ERLINGSTEN: We also thank you 
Ada. We expect you back in Tønsberg 
this summer.

1970’li yılların efsane 
çizgi filmi “Vikingler”, 
çocuklar kadar 
büyükler tarafından da 
ilgiyle izlenirdi. 

The legendary cartoon 
“Vikings” of the 1970s 
was watched with 
interest by adults as well 
as children.

İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Ufuk Kocabaş ve 
Doç. Dr. Işıl Özsait 
Kocabaş, Saga 
Farmann’ın denize 
indirildiği Viking 
Festivali’nde.
İstanbul University 
faculty members Prof. 
Dr. Ufuk Kocabaş and 
Assoc. Dr. Işıl Özsait 
Kocabaş at the Viking 
Festival where Saga 
Farmann was launched 
to sea.
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BERFİN ALADAĞ: Siz Eskişe-
hir  Anadolu Üniversitesi  İletişim 
Fakültesi Radyo-TV Bölümünden 
mezun oldunuz. Uzun bir süredir 
de NTV ekranlarında  NTV Ana Ha-
ber  ile  NTV Akşam Haberleri’ni 
sunuyorsunuz. Büyük bir yayın 
kuruluşunda her akşam ana haber 
sunmak çok büyük bir sorumluluk. 
Bizlere kısaca bir gün içinde yayına 
nasıl hazırlandığınızı anlatabilir mi-
siniz?

BERFİN ALADAĞ: You graduated 
from Radio-TV Department of 
Eskişehir Anadolu University Faculty 
of Communication. You have been 
presenting NTV Primetime Newscast 
and NTV Evening News on NTV 
screens for a long time. It’s a huge 
responsibility to present every 
evening at a major broadcaster. Can 
you briefly tell us how you prepared 
for the broadcast in one day?

NTV Ana Haber Bülteni’ni su-

nan  Seda Öğretir,  eğlence progra-

mıyla başladığı televizyonculuk ka-

riyerini Marmara Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 

Berfin Aladağ’a anlattı.

Seda Öğretir, who presented the NTV 
Main Newscast, told Berfin Aladağ, a 
senior student at Marmara Vocational 
and Technical Anatolian High School, 
about her television career, which 
she started with an entertainment 
program.

NTV’nin Güzel Yüzü
Seda Öğretir 

NTV’s Pretty Face Seda Öğretir

Berfin Aladağ, NTV 
Ana Haber spikeri Seda 
Öğretir ile birlikte.

Berfin Aladağ, NTV’s 
Prime-time Newscaster 
along with Seda Öğretir.

Röportaj / Interview
Berfin Aladağ

Fotoğraf / Photography
Bekir Kartal
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SEDA ÖĞRETİR: Ben hafta içi her gün 
19.00 ve 20.00 saatlerinde akşam haber-
leri ile ana haber bültenini sunuyorum. 
Genellikle saat 14.00 gibi haber mer-
kezine gelmiş oluyorum. Önce hızlıca 
bir gündem taraması yapıyor, 14.30’da 
da toplantıya giriyorum. O toplantı be-
nim için çok önemli. Burada gündeme 
dair ‘dış haberler’ servisinden dünya-
da neler olduğuna dair bilgi alıyorum. 
Sonra ‘yurt haber’ servisinden İstanbul 
ve Ankara dışında kalan şehirlerimiz-
de neler olduğunu öğreniyorum. Bir de 
‘İstanbul istihbarat’ dediğimiz birimden 
olup bitenler hakkında bilgi alıyorum. Bu 
toplantıda mutlaka Ankara büromuz ile 
bağlantı yapıyoruz. Onlar bize daha çok 
siyaset ağırlıklı Ankara gündeminden 
söz ediyorlar. Ben böylelikle editörümle 
beraber gün içinde yaşanan olayları öğ-
renmiş oluyorum. Önce edinilen bilgileri 
alt alta yazıyor, sonra da editörümüzle 
beraber bir akış planı hazırlıyoruz. Yap-
tığımız haber sıralamasına biz akış diyo-
ruz. Yayıncılıkta o akışın nasıl dizileceği 
çok önemlidir. Hatta biz kendi aramızda 
“nakış gibi akış yaptık” deriz. Hangi ha-
berleri ön plana çıkartacağız? Hangisini 
canlı bağlantılarla muhabir göndererek 
destekleyeceğiz? Hangisini uzman ki-
şilerle röportaj yaparak biraz daha de-
rinlemesine deşeceğiz? Bunlara karar 
veriyoruz. Hafta içi her günümüz böy-
ledir ama biz habercilerin telefonu asla 
kapanmaz, bu bir haber merkezi kuralı-
dır zaten. 

BEN AYŞENUR ARSLAN 
VE MEHMET ALİ BİRAND 
İLE BERABER HABER-
CİLİKTE BİR KOMANDO 
EĞİTİMİ ALDIM.

BERFİN ALADAĞ: Siz yayıncılığa 
2001 yılında Beyaz Show programında 
yapım yardımcısı olarak başlamış, 
ardından da  Mehmet Ali Birand’ın 
desteği ile Euro D kanalında görev al-
mışsınız. Türk medyasının büyük ismi 
Mehmet Ali Birand ile çalışmak, onun 
yanında yetişmiş olmak büyük şans. 
Mehmet Ali Birand için neler söylemek 
istersiniz?

SEDA ÖĞRETİR: I present a primetime 
newscast with the evening news at 19.00 
and 20.00 every weekday. I usually come 
to the news center around 14.00. I do 
a quick agenda sweep first, and I walk 
into the meeting at 14.30. That meeting 
is very important to me. Here I am getting 
information from the ‘foreign news service’ 
on the agenda of the day about what is 
happening in the world. Then I find out 
what is happening in our cities other than 
İstanbul and Ankara. I also get information 
about what is going on from the unit we 
call ‘İstanbul intelligence’. At this meeting, 
we are definitely making contact with our 
Ankara office. They tell us more about 
the political agenda of Ankara. That’s 
how I get to know the events of the day 
with my editor. First we write down the 
information, then we prepare a flow plan 
with our Editor. The news ranking we do is 
what we call streaming. In broadcasting, 
how that stream is lined up is crucial. 
We even streamed among ourselves “like 
embroidery.” we say. What news should 
we highlight? Which will we support by 
sending reporters with live links? Which 
one are we going to dig a little deeper 
by interviewing experts? That’s what we 
decide. Every weekday is like this, but we 
reporters never turn off the phone, it’s a 
newsroom rule.

“Mesleğe Beyaz 
Show programında 
yapım yardımcısı olarak 
başladım.”

“I started my career as a 
production assistant on 
Beyaz Show.”
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SEDA ÖĞRETİR: O bizim ustamız. Ben 
haberciliğe dair birçok şeyi ondan öğ-
rendim. Hatta haberciliğin mayasını on-
dan aldım diyebilirim. Fakat onun yanın-
da benim için önemli bir isim daha var, 
o da Ayşenur Arslan. Ben Mehmet Ali 
Birand ve Ayşenur Arslan’dan çok şey 
öğrendim. İkisi de bu mesleğin önemli 
ustaları. Evet, bu meslekte eğitim gör-
düğünüz okul da çok önemli. Ben An-
kara Üniversitesi İletişim Fakültesi me-
zunuyum. Okulumda habercilikle ilgili 
birçok dersim vardı. Ama mikrofonu alıp 
da bu işe başlamış olmak bambaşka bir 
deneyim. İşte o noktada büyüklerin yön-
lendirmesi çok önemli. Ben Mehmet Ali 
Birand’ın son öğrencilerindenim. Keşke 
daha çok yaşasaydı da sektöre daha 
çok öğrenci yetiştirseydi… Ben Ayşenur 
Arslan ve Mehmet Ali Birand ile beraber 
habercilikte bir komando eğitimi aldım 
diyebilirim. Bugün onlardan öğrendikle-
rimle bu işi yapıyorum.

I RECEIVED A 
COMMANDO TRAINING 
IN JOURNALISM WITH 
AYŞENUR ARSLAN AND 
MEHMET ALİ BİRAND.

BERFİN ALADAĞ: You started 
broadcasting in 2001 as a production 
assistant in the Beyaz Show program, 
then you took part in Euro D channel 
with the support of Mehmet Ali Birand. 
It is a great chance to work with 
Mehmet Ali Birand, the big name of 
the Turkish media, and to have grown 
up with him. What would you like to 
say about Mehmet Ali Birand?

SEDA ÖĞRETİR: He is our master. 
I learned a lot about journalism from 
him. In fact, I got the yeast of reporting 
from him. But there is another important 
name for me next to him, he is Aysenur 
Arslan. I learned a lot from Mehmet Ali 
Birand and Ayşenur Arslan. Both are two 
important masters of this profession. Yes, 
the school where you are educated in 
this profession is also very important. 
I am a graduate of Ankara University 
Faculty of communication. I had a lot 
of journalism classes at my school. But 
taking the microphone and getting started 
is a whole different experience. That’s 
where it’s very important for the elders 
to lead. I’m one of The Last students of 
Mehmet Ali Birand. I can say that I had 
a commando training in journalism with 
Ayşenur Arslan and Mehmet Ali Birand. 
I’m doing this with what I learned from 
them today.

BERFİN ALADAĞ: You were presenting 
live news on the earthquake that 
occurred in Istanbul last September at 
14.00. You kept talking in cold blood. 
And how did you feel at the time?

SEDA ÖĞRETİR: This happened to 
me for the first time in my publishing 
life. It was exactly 14.00 when the 
earthquake happened. I don’t normally 
report at 14.00. It was a very unusual 
situation that day, I wasn’t going to be 
on the evening broadcast. As with every 
broadcast, I was in the studio before the 
broadcast, wearing my microphones and 

Berfin Aladağ  
Seda Öğretir 
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BERFİN ALADAĞ: İstanbul’da geçtiğimiz 
Eylül ayında saat 14.00 sıralarında mey-
dana gelen depremde siz canlı yayında 
haber sunuyordunuz. Soğukkanlılığınızla 
konuşmaya devam ettiniz. Peki, o sırada 
neler hissetiniz? 

SEDA ÖĞRETİR: Bu benim yayıncılık 
hayatımda ilk kez başıma geldi. Saat 
tam 14.00’ü gösteriyordu deprem oldu-
ğunda. Ben normalde 14.00’te haber 
sunmuyorum. O gün çok sıra dışı bir 
durum olmuştu, akşam yayınında ol-
mayacaktım. Her yayında olduğu gibi 
yayın öncesi stüdyoda mikrofonlarımı 
ve kulaklığımı takmış, bekliyordum. Tam 
o anda sallanmaya başladık. Tabii aynı 
anda rejiyle birlikte sallanınca deprem 
oluyor diye hemen yayına girdik. Son-
radan kendimi izlediğimde gözümün 
sürekli sol üst köşeye kaydığını fark et-
tim. Çünkü rejide bulunan, saati dakika 
ve saniye olarak gösteren elektronik bir 
dijital saat var. Ben orada saniyeyi ölçü-
yorum ve depremin kaç saniye sürdü-
ğünü aklımda tutmaya çalışıyorum. Bir 
yandan da kendimle ilgili de bir korkum 
vardı. Daha deprem ne kadar devam 
ederse ben de buradan arkama dönüp 
bakmadan kaçarım? diye… Çünkü 17 
Ağustos depremi bizde büyük bir trav-
ma yaratmıştı. O depremin 45 saniye 
sürdüğünü biliyorum ve bildiğim en 
uzun deprem de 45 saniye. Biliyorum 
ki bu deprem 45 saniyeye kadar gide-
bilir. “Acaba depremin kaçıncı saniye-
sindeyiz?” diye saati gözlüyorum. Diğer 
yandan da yayın bittikten sonra söyle-
yecek bir veri olacak elimde. Çünkü o 
anda kimsenin bize bilgi verecek hali 
yok. Hem reji dışında şu anda içinde 
bulunduğumuz binada çalışanların hep-
si dışarı çıkmıştı. Tabii deprem daha şid-
detli olsaydı ve daha uzun sürseydi hiç 
kuşkusuz ya masanın altına girerdim ya 
da stüdyoyu bırakır, ben de dışarı çıkar-
dım. Çünkü çok korkmuştum ve o sırada 
okulda olan kızımı düşünüyordum. 

KEFİ’NİN MÜCADELECİ 
RUHU ÇOCUKLARA 
ÖRNEK OLMALI.

headphones, waiting. That’s when we 
started swinging. Of course, when we 
were being shaken with the regie at the 
same time, we immediately connected to 
the broadcast because of the earthquake. 
As I watched myself afterwards, I noticed 
that my eye was constantly slipping into 
the upper left corner. Because there’s an 
electronic digital clock in the regime that 
shows the clock in minutes and seconds. 
I measure the seconds there and try 
to keep in mind how many seconds 
the earthquake lasts. I also had a fear 
of myself. How long is the earthquake 
going on, and I’m gonna run away from 
here without looking back? because 
the earthquake of August 17th caused 
us a great deal of trauma. I know that 
earthquake lasted 45 seconds, and the 
longest earthquake I know is 45 seconds. 
I know this earthquake can go up to 45 
seconds. “I wonder what second we are 
in the earthquake.” I watch the clock. On 
the other hand, I’ll have some data to 
tell after the broadcast. Because at that 
moment, no one is going to be able to 
give us any information. Because all those 
who worked in the building we’re in now, 
except for the regime, had gone out. Of 
course, if the earthquake had been more 
severe and had lasted longer, I would 
have no doubt either gone under the table 
or left the studio, so I would have gone 
out. Because I was so scared and I was 
thinking about my daughter who was at 
school at the time.

KEFİ’S COMBATIVE 
SPIRIT SHOULD SET 
AN EXAMPLE FOR THE 
CHILDREN.

BERFİN ALADAĞ: Your two children's 
books,"Kefi's Adventures", "Kefi the 
Flying Fish", and "Kefi in the Pursuit 
of History", have also been published 
under the name of "Kefi's Adventures". 
Do you have such work again? Is your 
goal to write a children's book again?

SEDA ÖĞRETİR: I’m so glad you asked 
that question. This is very important to 
me. The idea of writing the book came up 
in a news post about Pearl mullet living 

“Çocuklara yönelik 
yazdığım Kefi’nin 
Maceraları adlı 
kitabımın üçüncüsü çok 
yakında yayımlanacak 
ve Kefi’nin Maceraları 
üç kitap halinde 
raflarda yerini alacak.”

“The third of my book 
Kefi’s Adventures 
for children will be 
published very soon, and 
Kefi’s Adventures will 
be on the shelves in three 
books.”
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BERFİN ALADAĞ: Sizin “Kefi’nin Ma-
ceraları” adı altında “Uçan Balık Kefi” 
ve “Kefi Tarihin Peşinde” diye iki de 
çocuk kitabınız yayımlandı. Yine böy-
le bir çalışmanız var mı? Hedefiniz 
yine çocuk kitabı yazmak mı?

SEDA ÖĞRETİR: Bu soruyu sorduğuna 
çok sevindim. Çünkü bu benim için çok 
önemli. Kitap yazma fikri Van’da yaşa-
yan inci kefali ile ilgili bir haber sonrası 
ortaya çıktı. İnci kefallerinin muazzam 
bir azmi var. İşte bu azim hikayesinin as-
lında çocuklara da ilham verebileceğini, 
onlara örnek olabileceğini düşündüm 
ve sonrasında bu iki macera kitabı orta-
ya çıktı. Buradan o zaman Avaz dergisi 
okuyucularına duyurmuş olayım, Ke-
fi’nin Maceraları’nın üçüncüsü de çok 
yakında piyasaya çıkacak ve Kefi’nin 
Maceraları üç kitap halinde yayımlana-
cak. Tabii ki benim çocuk kitabı mace-
ram bununla bitmeyecek. Çünkü kafam-
da bir dolu yeni çocuk kitabı hikayesi 
fikri var. Hatta birini yazmaya başladım 
bile. 

BERFİN ALADAĞ: Siz TV’nin başarılı 
ana haber programı sunucusu Cem 
Öğretir ile evlisiniz ve Ada adında bir 
de kızınız var. Sizler farklı yayın kuru-
luşlarında çalışıyor ama aynı işi ya-
pıyorsunuz. Bu durum sizce avantaj 
mı, dezavantaj mı?

SEDA ÖĞRETİR: Bu durum bence bü-
yük bir avantaj. Biz Cem ile bu sektörde 
tanıştık. Aslında ikimiz de Eskişehirliyiz. 
Aynı zamanlarda Eskişehir’de bulunmu-
şuz ama aramızdaki yaş farkı yüzünden 
birbirimizi tanıma fırsatımız olmamış. 
Tanıştığımızda ben Kanal D’de idim, o 
da CNN Türk’te. Sonra ben CNN Türk’e, 
o Habertürk’e geçti. Biz hiç aynı ka-
nalda çalışmadık ama hep benzer, ra-
kip kanallarda çalıştık. Aynı meslekte 
olmanın şöyle bir avantajı var, örneğin 
Barış Pınarı Harekatı oldu, haber mer-
kezinden dediler ki: “Seda, Urfa’ya gi-
diyorsun. Akçakale’ye gideceksin.” Ben 
eve gittim, çantamı aldım havaalanın-
dan Cem’i aradım: “Ben uçağa biniyo-
rum, Urfa’ya gidiyorum.” diye. O kadar 
normal bir durumdu ki Cem için çünkü 
harekat vardı ve tabii ki bir haberci ora-
ya gidebilirdi. Üstelik sekiz gün de ora-
da kaldım. Soma faciası olduğu zaman 
da oradan yayın yapmak zorundaydık. 
Tabii kızımla ilgili bir boyutu da var bu 

in Van. Pearl mullets have a tremendous 
tenacity. So I thought that this story of 
perseverance might actually inspire the 
children, be an example to them, and 
then these two adventure books came 
out. The third of Kefi’s Adventures will be 
released very soon and Kefi’s Adventures 
will be published in three books. Of 
course, my children’s book adventure 
won’t end with that. Because I have a 
lot of new kids’ stories in my head. I even 
started writing one.

BERFİN ALADAĞ: You are married to 
Cem Öğretir, the host of the successful 
main news program of TV and you have 
a daughter named Ada. You guys work 
for different publishers, broadcasting 
corporations but you do the same 
thing. Do you think this is an advantage 
or a disadvantage?

SEDA ÖĞRETİR: I think this situation is 
a great advantage. We met Cem in this 
industry. Actually, we’re both Cottagers. 
We were in Eskişehir around the same 
time, but we didn’t get to know each other 
because of the age difference between 
us. I was on Kanal D when we met, and he 
was on CNN Türk. Then I went to CNN Türk 
and he went to Habertürk. We’ve never 
worked on the same channel, but we’ve 
always worked on similar, competing 
channels. Here’s the advantage. For 
example, there was a peace Fountain 
operation Barış Pınarı Harekatı, and they 
said from the news center, “You are going 
to Urfa Seda. You will go to Akçakale.” 
I went home, got my bag, called Cem 
from the airport; “I’m getting on a plane, 
going to Urfa.” It was so normal for 
Cem because there was action and of 
course a messenger could go there. 
And I stayed there for eight days. And 
when the Soma disaster happened, we 
had to broadcast from there. Of course, 
there’s a dimension to my daughter’s 
working conditions. I was breastfeeding 
Ada during the Soma disaster, she was 
just a baby. I had to wean Ada when 
I went to Soma on duty. But two days 
later, Cem came there. He also made 
broadcasts from there. Sometimes I have 
to go to Ankara to interview a politician. 
These are the decisions that always 
develop momentarily in journalism. If I 

Cem- Seda Öğretir
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çalışma şartlarının. Soma faciasının ol-
duğu dönemde Ada’yı emziriyordum, 
o daha bebekti. Görev gereği Soma’ya 
gidince Ada’yı sütten kesmek durumun-
da kaldım. Ama iki gün sonra Cem de 
oraya geldi. O da oradan yayınlar yaptı. 
Bazen de bir siyasetçi ile röportaj yap-
mak için Ankara’ya gitmem gerekiyor. 
Bunlar habercilikte hep anlık gelişen ka-
rarlardır. Ben bir başka sektörde çalışan 
biriyle evli olsaydım bu anlık değişimle-
re, uzun süreli evden ayrılmalara belki 
de bu kadar anlayış göstermeyebilirdi. 
Aynı şey benim için de geçerli. Dolayı-
sıyla aynı sektörden olunca birbirimizi 
daha iyi anlayabiliyoruz. 

BERFİN ALADAĞ: Son olarak anne 
ve babalara çocuklarının meslek se-
çimi konusunda nelere dikkat etme-
lerini önerirsiniz?

SEDA ÖĞRETİR: Ben de bir anneyim. 
Bir yandan da sizin gibi öğrencilerle 
çok içli dışlıyım. Dolayısıyla gençlerle 
iyi iletişim kurabiliyorum. Avaz dergisi 
aracılığıyla anne ve babalara çocuk-
lara ne istedikleri konusunda çok fazla 
müdahale etmemelerini önerebilirim. 
Onlara düşündükleri seçenekleri 
gösterebilirler. Çocuklarıyla: “Sen böyle 
düşünüyorsun ama şöyle de bir alterna-
tif var. Bunun da şöyle bir avantajı var-
mış.” şeklinde sohbet edebilirler. Belki 
bir noktaya kadar birbirlerini de ikna 
edeceklerdir. Çünkü böyle bir konu aile 
içerisinde mutlaka tartışılmalı ama her 
zaman için son kararı çocuk vermeli. Bir 
işi tutkuyla yapıyor olmak, kazandığı para 
ile hayatını sürdürmek çok önemli. Bir de 
öğrencilere bir önerim olacak. Dünyada, 
önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte hiç kimse 
tek bir meslekten para kazanmayacak. 
Birçok farklı işi yaparak para kazanacak-
lar. Dolayısıyla öğrenciler tek bir mesleğe 
odaklanmasınlar. Çünkü artık çok mes-
lekli bir dünyaya doğru gidiyoruz. Birçok 
mesleğin kaybolacağı doğru ama onların 
yerine de çok farklı, şu anda bilmediği-
miz meslekler de çıkacağı için gençler 
kendilerini farklı alanlarda geliştirsinler.

BERFİN ALADAĞ: Bu akşamki ana 
haber bültenine hazırlanırken bana 
zaman ayırıp bu röportajı yaptığınız 
için size çok teşekkür ediyorum. 

SEDA ÖĞRETİR: Ben de sana eğitim 
hayatında başarılar diliyorum sevgili 
Berfin.

were married to someone who works in 

another industry, maybe he wouldn’t be 

so understanding of these momentary 

changes, long-term departures. Same 

thing goes for me. Therefore, we 

understand each other better when we 

are from the same sector.

BERFİN ALADAĞ: Finally, what do you 

advise parents to pay attention to their 

children’s choice of profession?

SEDA ÖĞRETİR: I’m a mother too. On the 

other hand, I’m very familiar with students 

like you. So I can communicate well with 

young people. Through Avaz magazine, 

I can advise parents not to interfere too 

much with children about what they want. 

They can show them the options they’re 

considering. They can talk with their 

children like, “You think that, but there’s 

an alternative. There’s an advantage to 

that.”. Maybe they can convince each 

other up to a point. Because such a 

matter must be discussed in the family, 

but always the final decision should be 

made by the child. It’s very important to 

do a job passionately, to live on the money 

you earn. And I have a suggestion for the 

students. In the world, no one will make 

money from a single profession in the next 

5-10 years. They’ll make money doing a 

lot of different jobs. Therefore, students 

should not focus on one profession. 

Because now we’re going into a multi-

profession world. It is true that many 

professions will be lost, but they will be 

replaced by very different professions, 

which we do not know at the moment, so 

young people should equip themselves 

in different areas.

BERFİN ALADAĞ: I would like to thank 

you very much for taking the time to 

give me this interview while preparing 

for this evening’s primetime newscast 

bulletin.

SEDA ÖĞRETİR: I also wish you success 

in your educational life dear Berfin.
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Hasan Ali Yücel, a teacher and writer, 
one of the former ministers of National 
Education, was commemorated in 
the 59th year of his death

In memory of Hasan Ali Yücel, 
the former Minister of National 
Education, one of the founders of 
the village institutes, and also the 
father of the famous poet Can Yücel, 
a commemoration program was 
held at the Kadıköy Barış Manço 
Cultural Center on the 59th year of his 
death. On February 14, 2020, Çapa 
Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları 
Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri 
Derneği İstanbul Şubesi and İstanbul 
Öğretmen Okulu Mezunları Derneği, 
commemorated Hasan Ali Yücel, who 
was the Ministry of National Education 
for the longest time in our country, 
with a panel organized. In the panel 
organized within the scope of the 
commemoration program, educator 
writer Dr. Niyazi Altunya and Hasan Ali 
Yücel Faculty of Education, Faculty 
Member Dr. Betül Batır was featured 
as the speaker. Altunya and Batır told 
Hasan Ali Yücel in the panel. The 
memorial program ended after its 
presentation describing the founding 
of the village Institutes.

Eski Milli Eğitim Bakanlarından, öğ-
retmen, yazar Hasan Ali Yücel, ölü-
münün 59. yılında anıldı. 

Eski Milli Eğitim Bakanı, Köy Ens-
titülerinin kurucularından, aynı 
zamanda ünlü şair Can Yücel’in 

babası olan Hasan Ali Yücel anısı-
na ölümün 59. yılında Kadıköy Barış 
Manço Kültür Merkezinde bir anma 
programı düzenlendi. 14 Şubat 2020 
tarihinde, Çapa Yüksek Öğretmen 
Okulu Mezunları Derneği, Yeni Kuşak 
Köy Enstitüleri Derneği İstanbul Şu-
besi ve İstanbul Öğretmen Okulu Me-
zunları Derneği üyeleri, ülkemizde en 
uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yapan 
Hasan Ali Yücel’i düzenledikleri bir 
panelle andılar. Anma programı kap-
samında düzenlenen panelde eğitim-
ci yazar Dr. Niyazi Altunya ile Hasan 
Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Betül Batır konuşmacı olarak 
yer aldı. Altunya ve Batır, düzenlenen 
panelde Hasan Ali Yücel’i anlattılar. 
Anma programı, Köy Enstitülerinin ku-
ruluşunu anlatan sunumun ardından 
sona erdi.

Eğitim Neferi  
Hasan Ali Yücel Anıldı

Education Minister Hasan Ali Yücel Commemorated

Eğitim tarihimizin 
unutulmaz projesi Köy 
Enstitülerinin kurucusu 
olan Hasan Ali Yücel anısına 
Kadıköy Barış Manço 
Kültür Merkezinde bir anma 
programı düzenlendi.

In memory of Hasan Ali 
Yücel, the founder of the 
Village Institutes, a memorial 
program was organized at 
the Kadıköy Barış Manço 
Cultural Center.
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Oben Özerdemli, özel televiz-
yonların tanınmış isimlerin-
den biri… Mesleğe üniversi-

te yıllarında bir tesadüf eseri girdiği 
Show TV’de, kaset taşıyan bir genç 
olarak başlamış, birçok bölümde 
çalıştıktan sonra genel müdürlüğe 
kadar yükselmiş ve bu arada pek 
çok uluslararası projeye de imza 
atmış. Berk Uçku, 30 yılı aşkın tec-
rübesi ile özel televizyon tarihine 
tanıklık eden Özerdemli ile medya 
dünyasının bilinmeyen yüzünü ko-
nuştu.

Oben Özerdemli, one of the well-
known names of private television... 
He started his career as a teenager 
carrying a tape in Show TV, where 
he entered by chance during his 
university years, after working in 
many departments, he rose up to the 
general manager and in the meantime 
he signed many international 
projects. Berk Uçku spoke with 
Özerdemli, who witnessed the history 
of private television with more than 
30 years of experience, the unknown 
face of the media world.

Rating Results Are Not a Measure of Quality

Özel Televizyon Tarihinin Canlı Tanığı 
OBEN ÖZERDEMLİ

Röportaj / Interview
Fotoğraf / Photography
Berk Uçku

BERK UÇKU: Televizyoncu olmak 
nereden aklınıza geldi?

OBEN ÖZERDEMLİ: Tamamen bir te-
sadüf eseri bu sektörde işe başladım. 
Üniversitede okurken bir gümrükçü-
nün yanında harçlığımı çıkarmak üze-
re yarı zamanlı çalışıyordum. Mezun 

BERK UÇKU: Where did you come 
up with being a broadcaster?

OBEN ÖZERDEMLİ: I started to work 
in this sector entirely by coincidence. 
When I was in college, I was working 
part-time with a customs agent to get 
my allowance. I went back and forth 

30 yıllık meslek 
kariyeri ile birçok 
başarıya imza atan 
tecrübeli televizyoncu 
Oben Özerdemli, 
Avaz’ın konuğu oldu.

Experienced television 
player Oben Özerdemli, 
who has achieved many 
successes with his 30 
year professional career, 
was a guest of Avaz.
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olduktan sonra askere gidip geldim. 
Dönüşümün ilk günleriydi, bir gazete 
ilanına ithalat ve ihracat konusunda iş 
başvurusunda bulundum ve AKS TV 
Reklamcılık Şirketi tarafından görüş-
meye çağrıldım. Güneri Civaoğlu, Fa-
ruk Bayhan, Nuri Çolakoğlu gibi tele-
vizyon duayenleri ile iş görüşmesinde 
bulundum. İş tanımım; “Yurt dışından 
gelen orijinal kasetler ile yurt dışında 
hazırlanan yayınların kaset takibi” ola-
rak belirtildi. Meğer burası gelecek-
teki Show TV’nin kuruluş binasıymış. 
Hemen kabul ettim ve böylece Show 
TV’nin işe aldığı 17. eleman oldum. 

İŞE BAŞLADIĞIMDA 
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ 
KANALLARINDAN BİRİNDE 
OLDUĞUMUN BİLİNCİNDE 
BİLE DEĞİLDİM.

BERK UÇKU: Siz aslında özel tele-
vizyon tarihinin canlı örneklerinden 
birisiniz.

OBEN ÖZERDEMLİ: Evet, öyle de 
denilebilir… Bir hafta, 10 gün içinde 
8 katlı tüm bina birbirinden ünlü isim-
lerle tamamen doldu. O sıralar Türki-
ye’nin en önemli kanallarından birinde 
işe başladığımın bilincinde bile değil-
dim. Benim işim de yayın kasetlerini 

after graduation. It was the early days 
of my conversion, I applied for a job 
on import and export to a newspaper 
advert and was called to an interview 
by the AKS TV Advertising Company. 
I have interviewed television doyen 
such as Güneri Civaoğlu, Faruk 
Bayhan and Nuri Çolakoğlu. My job 
description was stated as “Cassette 
tracking of original tapes from abroad 
and publications prepared abroad”. 
Turns out this is the foundation building 
for future Show TV. I accepted right 
away, so I became the 17th employee 
that Show TV hired.

WHEN I STARTED, I WAS 
NOT EVEN AWARE THAT I 
WAS IN ONE OF THE MOST 
IMPORTANT CHANNELS IN 
TURKEY.

BERK UÇKU: You are actually one 
of the living examples of the history 
of private television.

OBEN ÖZERDEMLİ: Yes, it can be 
said...  within a week, 10 days, the whole 
8 storey building was completely filled 
with famous names from each other. 
At the time, I was not even aware that 
I was starting a business in one of the 

Oben Özerdemli, 
ülkemizde 1990’ların 
başında yayına 
başlayan ilk özel 
televizyonların 
kuruluşundan bu yana 
sektörün içinde.

Oben Özerdemli has 
been in the sector since 
the establishment of the 
first private televisions 
in our country which 
started broadcasting in 
the early 1990s.

Berk Uçku, Oben 
Özerdemli ile birlikte.

Berk Uçku with Oben 
Özerdemli.
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Fransa, Paris Auberville’de bulunan 
Centreville Show TV stüdyolarına ulaş-
tırmaktı. Yani Türkiye ile Fransa arasın-
da program kasetlerini taşıyordum. 

GÜNÜMÜZDE ÜLKEMİZDE 
160’A YAKIN TELEVİZYON 
KANALI YAYINDA.

BERK UÇKU: O yıllarda özel TV’ler 
Türkiye’den yayın yapamıyordu de-
ğil mi?

OBEN ÖZERDEMLİ: Evet, çünkü 
kanun buna el vermiyordu. 1990 yı-
lına kadar TRT, yayıncılık anlamında 
tekeldi. Buna radyo da dahildi. Dö-
nemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
oğlu Ahmet Özal ile Cem Uzan, Al-
manya’da Magic Box’ı, Erol Aksoy 
da Paris’te Show TV’yi ve radyolarını 
hayata geçirmişti. İşte Türkiye’de özel 
televizyonların başlangıcı böyle oldu. 
Sonrasında dünyanın en çok özel te-
levizyonu olan bir ülke haline geldik. 
Sanırım günümüzde 160’a varan özel 
kanala sahibiz. 

most important channels in Turkey. My 
job was to deliver the broadcast tapes 
to the Centreville Show TV studios in 
Auberville, Paris, France. I mean, I was 
moving the program tapes between 
Turkey and France.

TODAY, NEARLY 160 
TELEVISION CHANNELS ARE 
ON THE AIR.

BERK UÇKU: In those years, 
private TVs could not broadcast 
from Turkey, could they?

OBEN ÖZERDEMLİ: Yes, because 
the law did not allow it. Until 1990, TRT 
was a monopoly in terms of publishing. 
That included the radio. Ahmet Özal 
the son of Turgut Özal, the president 
of the period, and Cem Uzan, had 
implemented Magic Box in Germany 
and Erol Aksoy had implemented 
Show TV and radios in Paris. This was 
the beginning of private television in 
Turkey. Then we became a country 
with the most private television in 
the world. I think we have up to 160 
private channels today.

Sosyal medya ve 
internet, daha çok 
yazılı basını olumsuz 
olarak etkiledi. 
Ülkemizde henüz 
gerçek anlamda bir 
internet televizyonu 
yok.

Social media and 
the internet have 
negatively impacted 
the more written 
press.There is no real 
internet television in 
our country yet.
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1993 YILI ÜLKEMİZDEKİ 
ÖZEL RADYO VE 
TELEVİZYON YAYINCILIĞI 
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR 
YILDIR.

BERK UÇKU: O dönem sizin göre-
viniz sadece yurt dışındaki kaset 
trafiğini sağlamak mıydı?

OBEN ÖZERDEMLİ: Evet, çalışma-
ya başladıktan yaklaşık bir ay sonra 
idareden bir arkadaşım bana pasa-
portumun olup olmadığını sordu. Pa-
saportumu kendisine verdim. İki saat 
sonra vizem alındı. Hiç unutmuyorum, 
18.30 Paris uçağına biletimi alarak 
Uğur Dündar’ın hazırladığı ‘Arena 
Özel Programı’nı acil olarak Paris’te-
ki stüdyoya yetiştirmemi söylediler. 
Yanıma hiçbir şey almadan, sadece 
kasetle Paris’e uçtum. Tabii o dönem 
cep telefonu ve çağrı cihazı diye bir 
şey yok. Eve telefon ettim, annem açtı 
telefonu: “Neredesin oğlum?” dedi. 
“Anne Paris’teyim ben” dediğimde 
dalga geçtiğimi sanmıştı. Daha son-
ra Mehmet Ali Birand gibi birçok ünlü 

1993 IS AN IMPORTANT 
YEAR FOR PRIVATE 
RADIO AND TELEVISION 
BROADCASTING IN OUR 
COUNTRY.

BERK UÇKU: Was your duty at that 
time to provide only tape traffic 
abroad?

OBEN ÖZERDEMLİ: Yes, about a 
month after I started working, a friend 
of mine from the administration asked 
me if I had a passport. I gave him 
my passport. I got my visa two hours 
later. I never forget, I took my ticket 
to 18.30 Paris flight, they told me to 
take “Arena Özel Programı” prepared 
by Uğur Dündar as an emergency to 
the studio in Paris. I flew to Paris with 
nothing but a tape. Of course, there 
was no cell phone or pager at the time. 
I phoned home, my mother answered, 
“Where are you, son?” said. When I 
said, “Mom, I’m in Paris,” he thought I 
was kidding. I then took tapes of many 
famous names, such as Mehmet Ali 
Birand, to Paris. Sometimes I used 

Yönetmen Oben 
Özerdemli, tüm 
samimiyetle Berk 
Uçku’nun sorularını 
yanıtladı.

Director Oben 
Özerdemli answered 
Berk Uçku’s questions 
with all sincerity.



 Interview: Berk Uçku

AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 23 / JULY 2020 / 61

ismin kasetlerini Paris’e götürdüm. Bazen günde 
iki kere İstanbul’dan Paris’e gidip geldiğim olurdu. 
Özel televizyonların yurt dışı serüveni, yaklaşık üç 
buçuk sene sonra bitti. 1993 yılında tam da özel 
televizyonlar Türkiye’ye taşınırken ATV’den gelen 
bir teklifle ATV’ye yayın yönetmeni olarak transfer 
oldum. 

BERK UÇKU: Özel televizyonların kurulduğu ilk 
günlerden bugünlere neler değişti? 

OBEN ÖZERDEMLİ: Teknik açıdan yayıncılık çok 
daha ekonomik ve çok daha kolay bir hale geldi. 
Fakat içerik açısından yaratıcılık azaldı. 

BERK UÇKU: Ne gibi?

OBEN ÖZERDEMLİ: En başta başarılı program-
lar yaratmak, yapmak yerine başarılı bir programın 
taklidini yapmak daha kolay olduğu için kanallarda 
taklit programlar dönemi başladı.

GÜNÜMÜZDE BİRBİRİNİN BENZERİ 
ÇOK SAYIDA TELEVİZYON PROGRAMI 
İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.

BERK UÇKU: Kanunen bu yasak değil mi?

OBEN ÖZERDEMLİ: Kanunlar bir formatı yeteri 
kadar doğru koruyamadığı için, taklitçilik neredey-
se teşvik edilmiş oldu. Böylelikle ekranlar birbirle-
rinin benzeri programlarla doldu. Ahlak ve kültür 
açısından, yıllar geçtikçe daha iyi işler yapılması 
beklenirken işin ticareti buna engel oldu. 

BERK UÇKU: Yani yıllar geçtikçe yayın kalitesi 
açısından televizyon dünyasında grafik aşağıya 
doğru mu çekildi?

OBEN ÖZERDEMLİ: Bu da göreceli bir kavram 
aslında. Televizyon dünyası ve programlar, yaşamın 
içinden gelen kişilerden oluşuyor. Televizyoncu, ya-

to travel from İstanbul to Paris twice a day. The 
adventure of private television abroad ended after 
about three and a half years. In 1993, just as private 
television was moving to Turkey, I was transferred 
to ATV as editor-in-chief with an offer from ATV.

BERK UÇKU: What has changed from the first 
days when private television was established 
to today?

OBEN ÖZERDEMLİ: From a technical point of view, 
publishing has become much more economical and 
much easier. But in terms of content, creativity has 
waned.

BERK UÇKU: Like what?

OBEN ÖZERDEMLİ: Since it was easier to imitate 
a successful program instead of creating, making 
successful programs in the first place, the era of 
imitative programs on the channels began.

TODAY, A LOT OF TELEVISION 
SHOWS LIKE EACH OTHER MEET THE 
AUDIENCE.

BERK UÇKU: Isn’t this forbidden by law?

OBEN ÖZERDEMLI: Since the laws do not 
maintain a format accurately enough, mimicry is 
almost encouraged. So the screens were filled with 
similar programs. In terms of morality and culture, 
over the years better work was expected to be 
done, while the trade of the work hampered this.

BERK UÇKU: So over the years, in terms of 
broadcast quality, the chart has been pulled 
down in the world of television?

OBEN ÖZERDEMLİ: This is actually a relative 
concept. The world of television and programs 
is made up of people who come from within life. 
Television, producer, director, actor, screenwriter... 
After all, everyone is the people of this country. It’s 
basically what we are, our TVs.
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pımcı, yönetmen, oyuncu, senarist… 
Yani sonuçta herkes bu ülkenin insanı. 
Esasında biz ne isek televizyonlarımız 
da o. 

BERK UÇKU: Bir ayna gibi mi?

OBEN ÖZERDEMLİ: Evet, kesinlikle 
bir ayna gibi. Bu sadece Türkiye için 
geçerli değil, dünyada 160’a yakın ül-
kede de durum aynı. 

GÜNÜMÜZDE ÇOK POPÜLER 
OLAN ABD KÖKENLİ 
NETFLİX, BÜYÜK BİR 
YATIRIM YAPARAK DÜNYAYA 
AÇILDI.

BERK UÇKU: Özellikle gençlerin 
çok izlediği Netflix’in popülasyonu 
için ne diyorsunuz?

OBEN ÖZERDEMLİ: Bir iki sene önce 
televizyonda da puhutv, BluTV gibi bir-
kaç girişim oldu. Bu da zaman zaman 
denenen internet yayıncılığı örneği. 
ABD kökenli Netflix, büyük bir yatırım 
yaparak dünyaya açıldı. Şu anda ül-
kemizde de popüler olarak kabul gör-
müş durumda. Eğer dünya gelirleri bu 
oluşuma gerekli ekonomik gücü vere-
bilirse devam edecektir. ABD’nin dün-
yaya yayılmış Hollywood gücü kabul 

BERK UÇKU: Like a mirror?

OBEN ÖZERDEMLİ: Yes, it is 
definitely like a mirror. This is not only 
true for Turkey, it is the same in nearly 
160 countries around the world.

US-BASED NETFLIX, WHICH 
IS VERY POPULAR TODAY, 
HAS OPENED UP TO THE 
WORLD WITH A HUGE 
INVESTMENT.

BERK UCKU: What do you say, 
especially for the population of 
Netflix, which is watched a lot by 
young people?

OBEN ÖZERDEMLİ: A year or two 
ago there were several attempts on 
television such as puhutv, BluTV. This 
is an example of internet publishing 
that has been tried from time to time. 
Netflix, which originated in the US, 
has opened up to the world with a 
huge investment. It is now popular in 
our country as well. If world revenues 
can give this formation the necessary 
economic strength, it will continue. 
It was our foresight that the United 
States would take such an initiative 
in Internet publishing while the 

Oben Özerdemli, 
Vahe Kılıçarslan

Günlük hayatta sıkça 
kullanılan ‘reyting’ 
tüm gün programları 
izleyen evlerin toplam 
oranını, ‘share’ ise bir 
programın o an açık 
olan televizyonlardan 
seyredilme oranını 
gösterir. Reyting 
sonuçları bir kalite 
ölçüsü değildir.

The ‘rating’, which 
is frequently used in 
daily life, shows the 
collection rate of the 
houses that watch the 
programs all day, while 
‘share’ shows the rate 
of being watched on the 
television that is open at 
the time. Rating is not a 
measure of quality.
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Oben Özerdemli, 2014 
yılında Türkiye’ye 
getirdiği ABD’li aktör 
Steven Seagal ile 
birlikte.

Oben Özerdemli with 
the actor from USA, 
Steven Seagal, whom 
he brought to Turkey in 
2014.

görmüşken internet yayıncılığı konu-
sunda da böyle bir girişimde buluna-
cağı hepimizin öngörüsüydü. ABD’nin 
yayıncılık konusundaki değerleri, sa-
dece görsel ve işitsel değil, siyase-
ten bir politika yönetmek de olduğu 
için bu konularda en büyük yatırımları 
yaparlar. Gençlere tavsiyem, izledik-
leri her programın içinde onlara ne 
mesajlar verildiğini de sorgulamaları-
dır. Özellikle bilinçaltı mesajlar içeren 
birçok figür, kelime, efekt kullanılan bu 
projeler, bilinçli bakıldığında bazı teh-
likeler içermektedir. 

BERK UÇKU: Televizyonculukla 
paralel olarak zaman zaman organi-
zasyon işleri de yaptınız. Hatta dün-
yaca ünlü bazı isimleri Türkiye’ye 
getirdiniz. Şu anda böyle bir proje-
niz var mı?

OBEN ÖZERDEMLİ: Evet, halen de 
Türkiye’nin en büyük projelerine des-
tek vermekteyim. Bunlardan 2011 
yılında yapılan Türkiye’nin ilk ve tek 
olimpiyatı 25. Kış Olimpiyatları’nda 
52 ülkeye yayın yapan “İlk Türk Yayın 
Direktörü” olmam benim için büyük 
bir onurdur. Ayrıca Jean Claude Van 
Damme, Steven Seagal gibi ünlüleri 
Türkiye’ye getirme organizasyonların-
da bulundum. Son zamanlarda çok 
ses getirecek bir projeye ve dünyaca 
ünlü bir ismi Türkiye’de ağırlamaya 
hazırlanıyorum. 

Hollywood power spread around the 
world was recognized. They make the 
greatest investments in these issues, 
as the US values in publishing are not 
only audiovisual but also politically 
managing a policy. My advice to young 
people is to question what messages 
are given to them in every program 
they watch. These projects, which are 
used in many figures, words, effects, 
especially those containing subliminal 
messages, contain some dangers 
when viewed consciously.

BERK UÇKU: In parallel with 
television, from time to time you 
also did organization work. You 
even brought some world-famous 
names to Turkey. Do you have a 
project like this right now?

OBEN ÖZERDEMLİ: Yes, I still 
support the biggest projects in Turkey. 
It is a great honor for me to be the 
“First Turkish Broadcasting Director” 
to broadcast to 52 countries at the 
25th Winter Olympics, Turkey’s first 
and only Olympics held in 2011. I have 
also been involved in organizations to 
bring celebrities such as Jean Claude 
Van Damme and Steven Seagal to 
Turkey. Recently, I am preparing to 
host a project that will bring a lot of 
noise and a world-famous name in 
Turkey.
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NEVRA SEREZLİ, WHO TOOK A 
LONG BREAK FROM THE THEATER: 
“I DID NOT SAY “YES” TO ANY 
PLAY UNTIL I READ “TREES DIE 
STANDING.”

Nevra Serezli’s play “Trees Die 
Standing”, in which she said “yes” 
and returned to the theatre after 
eleven years of absence, was very 
loud with a spectacular gala attended 
by 700 guests. The play, which started  
its season in İstanbul in January and 
has been playing sell out since its 
first day, met theatre lovers in Ankara, 
Konya, Adana, Kayseri and Kırşehir, 
and then in İzmir which went on tour 
on February.

Nevra Serezli in the face of such interest 
and appreciation from the first day the 
play was staged: “Obviously I did not 
expect such interest. I would like to 
thank everyone for this interest shown 
in the first game and the games that 
went on behind it. This game appeals 
to everyone from 7 to 70. Nowadays, 
the number of works that suggest 
goodness is scarce. Yet there is family 
warmth in our game, feelings we miss 
and homesickness...” she says.

Spanish writer, poet Alejandro 
Casona’s sentimental comedy “Trees 
Die Standing”, which is among the 
world classics, describes the good 
game of a man who wants to bring 
together a disintegrating family, to 
realize his wife’s dreams of meeting 
her grandson, by taking risks. Nevra 
Serezli successfully plays the role of 
grandmother whose heart is full of 
longing for grandchildren. “Trees Die 

TİYATROYA UZUN BİR ARA VE-
REN NEVRA SEREZLİ: “AĞAÇLAR 
AYAKTA ÖLÜR” OYUNUNU OKUYA-
NA KADAR HİÇBİR OYUNA “EVET” 
DEMEDİM.”

N
evra Serezli’nin on bir yıl 
aradan sonra “evet” diyerek 
tiyatroya döndüğü “Ağaçlar 
Ayakta Ölür” oyunu, 700 da-

vetlinin katıldığı muhteşem bir gala ile 
çok ses getirdi. İstanbul’da Ocak ayın-
da sezona başlayan ve ilk günden bu 
yana kapalı gişe oynayan oyun, Şubat 
ayında çıktığı turnede Ankara, Konya, 
Adana, Kayseri, Kırşehir’den sonra İz-
mir’de tiyatroseverlerle buluştu. 

Oyunun sahnelendiği ilk günden itiba-
ren bu kadar ilgi görmesi ve beğenilme-
si karşısında Nevra Serezli: “Açıkçası 
bu kadar ilgi beklemiyordum. İlk oyun 
ve arkasından devam eden oyunlara 
gösterilen bu ilgi için herkese teşekkür 
ediyorum. Bu oyun 7’den 70’ye herkese 
hitap ediyor. Günümüzde iyilik öneren 
eser sayısı az. Oysa bizim oyunumuzda 

Game of the year started the season, sell – out
“TREES DIE STANDING”

Sezona kapalı gişe başlayan, yılın oyunu
“AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR”

Bugüne kadar ellinin 
üzerinde oyunda ve 
müzikalde rol alan, 
Dormen, Çevre 
Tiyatrosu, Devekuşu 
Kabare, Tiyatro 
İstanbul’da oynadığı 
oyunlarla nice ödül 
kazanan Nevra 
Serezli, on bir yıl 
sonra Tiyatrokare’nin 
“Ağaçlar Ayakta Ölür” 
oyunuyla sahnelere geri 
döndü.

Nevra Serezli, who has 
played in over fifty plays 
and musicals so far, won 
many awards for her 
plays in Dormen, Çevre 
Tiyatrosu, Devekuşu 
Kabare, Tiyatro 
İstanbul, and returned 
to the stage eleven years 
later with the play 
“Trees Die Standing” by 
Tiyatrokare.
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aile sıcaklığı var, özlediğimiz duygular 
ve hasret var…” diyor.   

İspanyol yazar, şair Alejandro Caso-
na’nın dünya klasikleri arasında yer alan 
duygusal komedisi “Ağaçlar Ayakta 
Ölür”, dağılan bir aileyi bir araya getir-
mek, eşinin torununa kavuşma hayalle-
rini gerçekleştirmek isteyen bir adamın, 
riskler alarak kalkıştığı iyilik oyununu 
anlatıyor. Nevra Serezli, oyunda yüreği 
torun özlemiyle dolu büyükanne rolü-
nü başarıyla oynuyor. “Ağaçlar Ayak-
ta Ölür” oyununda başrolü Nevra Serezli 
ile paylaşan usta sanatçı Nuri Göka-
şan da bir davranışı nedeniyle vicdan 
azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek 
için yaratıcı bir adım atan büyükbabayı 
canlandırıyor. Oyunda torun rolünü genç 
ve başarılı oyuncu  Arif Güney, güzel 
gelin rolünü  Burcu Kazbek, sürprizli 
ve gizemli  bir karakter rolünü de Oral 
Özer oynuyor. Kadroda yer alan diğer 
oyuncular; Meltem Özlevent ile Mahir 
Akgündoğdu. Nedim Saban’ın yönet-
tiği ve dilimize kazandırdığı “Ağaçlar 
Ayakta Ölür”adlı oyunun dekor tasarımı 
Cihan Aşar’a, kostüm tasarımı da Sadık 
Kızılağaç’a ait.

Standing” in the play the lead role 
with Nevra Serezli, the master artist 
Nuri Gökaşan, who has a remorse 
for his behavior and takes a creative 
step to correct his mistake, plays 
the grandfather. In the play, the role 
of grandson is played by young 
and successful actress Arif Güney, 
the role of the beautiful bride, is 
played by Burcu Kazbek, a surprise 
and mysterious character is played 
by Oral Özer. Other players in the 
squad; Meltem Özlevent and Mahir 
Akgündoğdu. Directed by Nedim 
Saban and credited to our language, 
“Trees Die Standing” - the decor 
design belongs to Cihan Aşar and 
the costume design belongs to Sadık 
Kızılağaç.

Nevra Serezli, Oral 
Özer ve Arif Güney ile 
birlikte.

Nevra Serezli, together 
with Oral Özer and Arif 
Güney.

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

The Spanish writer, 
poet Alejandro Casona’s 
emotional comedy 
“Threes Die Standing” 
is directed by Nedim 
Saban.

News
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İDİL AKAN: You are actually a 
graduate of İstanbul University State 
Conservatory of Classical Ballet. 
Later, you started acting by studying 
theatre at Müjdat Gezen Art Center. 
We know your success in plays such 
as “Şark Dişçisi” , “Tarla Kuşuydu 
Juliet”, “Hastalık Hastası”. Well, 
wouldn’t you rather advance in the 
field of dance where you were trained 
instead of the theater?

SEVİNÇ ERBULAK: Actually dance, 
music, painting are all part of acting. 
Dancing is also very much about the 
stage. Dancing is an element of balance 
and discipline. I started studying 
classical ballet at an early age, and it 
always worked for me in my acting. I’m 

İDİL AKAN: Siz aslında İstanbul Üni-
versitesi Devlet Konservatuarı Klasik 
Bale Bölümü mezunusunuz. Daha 
sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde 
tiyatro eğitimi alarak oyunculuğa başla-
dınız. “Şark Dişçisi”, “Tarla Kuşuydu 
Juliet”, “Hastalık Hastası” gibi oyun-
larda aldığınız rollerdeki başarınızı 
biliyoruz. Peki, tiyatro yerine eğitimi-
ni aldığınız dans alanında ilerlemek 
istemez miydiniz?

SEVİNÇ ERBULAK: Aslında dans, mü-
zik, resim bunların hepsi oyunculuğun 
bir parçası. Dans etmek de sahneyle 
çok ilgili. Dans etmek denge unsurudur 
ve disiplin demektir. Klasik bale eğitimi-
ne ben küçük yaşta başladım ve oyun-

An Artist Growing Up with Stage Dust  Sevinç Erbulak

Sahne Tozu ile Büyüyen Bir Sanatçı
SEVİNÇ ERBULAK

Marmara Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencisi 
İdil Akan, başta tiyatro 

oyunu olmak üzere çok sayıda 
televizyon dizisi ile sinema film-
lerinde rol alan, aynı zamanda ti-
yatrocu Füsun Erbulak ve Altan 
Erbulak’ın kızı olan Sevinç Er-
bulak ile oyunculuk üzerine bir 
söyleşi yaptı.

İdil Akan, a student of Marmara 
Vocational and Technical Anatolian 
High School, had an interview on 
acting with Sevinç Erbulak, who 
has acted in numerous television 
series and motion pictures, mainly 
on the stage of the theatre, and 
also the daughter of the theater 
player Füsun Erbulak and Altan 
Erbulak.

Sevinç Erbulak

Röportaj / Interview
İdil Akan

Röportaj / Interview
İdil Akan
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culuğumda da her zaman işime yaradı. 
Ben kızım Kavin’e de ileride hangi mes-
leği yaparsa yapsın, şimdiden dans 
eğitimi aldırıyorum. 

İDİL AKAN: Kızınız Kavin, evde sizin 
ödüllerinizi görerek büyüyor. Onun 
size özendiğini veya sizin yolunuz-
dan gitmek istediğini söyleyebilir mi-
yiz?

SEVİNÇ ERBULAK: Özenmeyi ben 
biraz tehlikeli buluyorum. Ama takip 
edeceğin usta belirlemek, idol seçmek 
çok önemlidir hayatta. Ben öğrenciyken 
çok şanslıydım, çünkü onlar gibi olmayı 
düşlediğim öğretmenlerim hep olmuştu. 
Bu nedenle kızımın bana özenmesini 
istemem doğrusu. Kızım önceleri resim 
ve heykelle ilgileniyordu ama şu günler-
de daha çok dansla ilgileniyor. Gelecek 
konusunda hiçbir fikri yok. Açıkçası ben 
de heyecanla onun ne olacağını bekli-
yorum.

KAMERA KARŞISINA 
İLK ÇIKTIĞIMDA ÇOK 
HEYECANLANMIŞTIM.

İDİL AKAN: Kamera karşısına siz ilk 
defa 18 yaşınızda çıkmış, ardından 
da birçok uzun soluklu dizi ve yapım-
da rol almıştınız. Kamera karşısına ilk 
çıktığınızda neler hissetmiştiniz?

SEVİNÇ ERBULAK: Kamera karşısı-
na ilk çıktığımda tabii ki çok heyecan-
lanmıştım ama zamanla alışıyor insan. 
Bugün tiyatro sahnesinde, seslendirme 
stüdyosunda, dizi veya sinema setinde 
yani nerede olursam olayım son derece 
rahat bir şekilde rolümü oynuyorum.

İDİL AKAN: Siz tiyatro sahnesinde 
ilk alkışınızı 11 yaşındayken aldınız. 
Henüz çocuk yaşta çıktığınız bu ilk 
oyunda size “Bakkal” skecini seçti-
ren özel bir neden var mıydı?

SEVİNÇ ERBULAK: Ben o gün orada 
babamı seyrediyordum ve Ali Poyrazoğ-
lu tarafından sahneye atıldım. Bu benim 
için müthiş bir tecrübe oldu. İnanın be-
nim hayatımda o kadar çok korktuğum 
başka bir an bulamayız. Sahneye çıktı-
ğımda seyirciyi beni yutacak canavarlar 
gibi gördüm. 

already training my daughter Kavin to 
dance, no matter what profession she 
does in the future. 

İDİL AKAN: Your daughter Kavin 
is growing up at home seeing your 
rewards. Can we just say that she 
admires you or wants to go from your 
way?

SEVİNÇ ERBULAK: I find imitating a 
bit dangerous. But it’s very important 
in life to choose the master to follow, to 
choose the idol. I was very lucky when I 
was a student, because I’ve always had 
teachers that I dreamed of being like. 
That’s why I don’t want my daughter 
to look up to me. My daughter used to 
be interested in painting and sculpture, 
but nowadays she’s more interested in 
dancing. He has no idea of the future. 
Frankly, I’m looking forward to what 
she’s going to be.

Sevinç Erbulak’ın anne 
ve babası; Füsun ve 
Altan Erbulak.

Sevinç Erbulak’s 
parents, Füsun and 
Altan Erbulak.
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WHEN I FIRST APPEARED ON CAMERA, 
I WAS SO EXCITED.

İDİL AKAN: You first appeared in front of the camera 
at the age of 18, and then took part in many long 
running series and productions. How did you feel 
when you first appeared on camera?

SEVİNÇ ERBULAK: When I first appeared in front of 
the camera, of course, I was very excited, but people 
get used to it. Today, I play my role in the theater stage, 
on the set of the series, in the voice over studio, on the 
set of the cinema, wherever I am, in a very comfortable 
way.

İDİL AKAN: You received your first ovation on the 
theatre stage when you were 11 years old. Was 
there anything specific in this first play that made 
you choose the “Bakkal” sketch?

SEVİNÇ ERBULAK: I was watching my father there 
that day and I was thrown on stage by Ali Poyrazoğlu. 
This has been a great experience for me. Believe me, 
we won’t find another moment in my life that I fear so 
much. When I went on stage, I saw the audience as 
monsters that would devour me.

THE FAMOUS RUSSIAN WRITER ANTON 
CHEKHOV SAID; ‘IF YOU SAY THERE 
IS A RIFLE HANGING ON THE WALL IN 
THE FIRST PART, THEN IN THE SECOND 

ÜNLÜ RUS YAZAR ANTON ÇEHOV: 
‘İLK BÖLÜMDE DUVARDA ASILI BİR 
TÜFEK OLDUĞUNU SÖYLÜYORSANIZ, 
İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE 
O TÜFEK PATLAMALIDIR. EĞER 
PATLAMAYACAKSA O TÜFEK ORADA 
ASILI OLMAMALIDIR.’ DER.

İDİL AKAN: Ünlü oyuncu Beyti Engin bir röporta-
jında sizin için “Çehov gibisin, sahnede sen var-
san patlar.” diyor. Siz bu patlamaya hazır silah 
görevine bilinçli olarak mı geçtiniz yoksa zaman-
la mı bu kalıp üstünüze oturdu?

SEVİNÇ ERBULAK: Beyti Engin, benim uzun za-
mandan beri birlikte oynamaktan çok keyif aldığım 
bir arkadaşım. Onunla birlikte “Kumbaracı 50” adlı 
sahnede oynamıştık. Rus oyun ve kısa öykü yazarı 
Çehov: “İlk bölümde duvarda asılı bir tüfek olduğunu 
söylüyorsanız, ikinci ya da üçüncü bölümde o tüfek 
patlamalıdır. Eğer patlamayacaksa o tüfek orada asılı 
olmamalıdır.” der. Biz oyuncular bu lafı çok severiz 
ama silah mutlaka patlamalı mı? Çok da emin değilim 
şu anda. Çehov, belki de seyircinin oyuncu dışında, 
gözüyle gördüğü her şeyin oyunun başından sonuna 
kadar bir anlamı olmalı diye düşünmüştür.

GÜNÜMÜZDE YETENEKLİ PEK 
ÇOK OYUNCU EKONOMİK DESTEK 
BULAMADIĞI İÇİN KAYBOLUP 
GİDİYOR.

Bugünün sevilen 
sanatçısı Sevinç Erbulak, 
oyunculuğunun yanı sıra 
çizdiği karikatürleriyle de 
tanınan, 1981 yılında yaşama 
veda eden babası Altan 
Erbulak’la birlikte.

Today’s popular artist 
Sevinç Erbulak, known for 
her cartoons as well as her 
acting, with her father died in 
1981 Altan Erbulak.
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OR THIRD PART THAT RIFLE SHOULD 
BURST. IF IT’S NOT GONNA GO OFF, 
THAT RIFLE SHOULDN’T BE HANGING 
THERE.
İDİL AKAN: Famous actress Beyti Engin in an 
interview for you, “You are like Chekhov, if you 
are on the stage, it will burst” he says. Did you 
consciously switch to this detonation ready weapon 
mission, or did over time this pattern fit over you?

SEVİNÇ ERBULAK: Beyti Engin is a friend of mine 
who I have enjoyed playing with for a very long time. 
He and I did a scene called  “Kumbaracı 50” Chekhov, 
Russian playwright and short story writer; “If you say 
there is a rifle hanging on the wall in the first part, then 
in the second or third part that rifle must burst. If it’s not 
gonna go off, that rifle shouldn’t be hanging there.” We 
players love this word, but the gun should definitely go 
off, I’m not too sure at the moment. Chekhov thought 
that maybe everything the audience saw with their 
eyes, except the actor, should have meaning from the 
beginning to the end of the play.

A LOT OF TALENTED PLAYERS 
NOWADAYS GO MISSING BECAUSE 
THEY CAN’T FIND ECONOMIC 
SUPPORT.

İDİL AKAN: Theatre education courses and schools 
are increasing day by day, and despite this increase, 
the quality of education is falling. Could this have 
something to do with normalizing the theater over 
time?

İDİL AKAN: Gün geçtikçe tiyatro eğitimi veren kurs-
lar, okullar artıyor ve bu artışa karşın eğitimin ka-
litesi düşüyor. Bunun zaman içinde tiyatroyu nor-
malleştirmemizle bir ilgisi olabilir mi?

SEVİNÇ ERBULAK: Bence bu durum genel bir yoz-
laşmanın eseri. Günümüzde eğitmen sayısı çok ama 
kaliteli eğitmen ve buna bağlı olarak kaliteli eğitimin 
düzeyi ne yazık ki çok düşük. Pek çok yetenekli oyun-
cu da ekonomik destek bulamadığı için bu hengâmede 
yitip gidiyor. Böyle ters orantılı bir düzen var ülkemizde.

İDİL AKAN: Uzun süreli dizilerde oyuncular, karak-
terleri çok uç durumlara getirebiliyorlar. Tiyatro gibi 
kısa süreli temsillerde bu tarz eylemleri karakterle-
re uygulamak mümkün mü?

SEVİNÇ ERBULAK: Galiba her şeyin tek bir cevabı 
var; ister tiyatroda, ister sinemada, istersen televizyon-
da seyirci ile buluş, eğer sen sana verilen metin üs-
tünde dramatolojik bir çalışma yaptıysan, iyi oynaya-
cağına yürekten inanıyorsan, seyirci de senin başarına 
yürekten inanır.

İDİL AKAN: Yazar olan yönünüzü nasıl keşfetti-
niz?

SEVİNÇ ERBULAK: Hiç öyle bir keşfim olmadı.

OKUYAN KİŞİ ŞİFA BULUR, OKUMAK 
GÜZELDİR.

İDİL AKAN: Yine de bir şeyler sizde yazma hissi 
uyandırmış diyelim o halde…

Sevinç Erbulak, sinema ve tiyatro sanatçısı, aynı zamanda kitaplarıyla da 
tanınan annesi Füsun Erbulak ile birlikte.

Sevinç Erbulak, a film and theatre artist, along with her mother Füsun 
Erbulak, who is also known for her books.

Sevinç Erbulak ve kızı Kavin.

Sevinç Erbulak and her  
daughter Kavin.
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SEVİNÇ ERBULAK: Dünyanın şu an gitmekte ol-
duğu yer, yaşadığım ülke, iyisiyle ve kötüsüyle ta-
nıklık ettiğim olaylar bana dokunuyor, beni etkili-
yor. Görmezden gelemiyorum ya da geldiğim için 
o görmezden gelişlerimle sorun yaşıyorum. Dola-
yısıyla şifalandırma enerjisine ihtiyaç duyuyorum. 
Bu hiç öyle gelişim kitaplarındaki şifalandırma 
enerjisi değil ama. “Aynada kendini gör ve işini 
kotar!”, o da değil. Okuyan kişi şifa bulur, okumak 
güzeldir.

BEN SESLENDİRDİĞİM KİTAPLARDA; 
“SENİ ANLIYORUM, SENİ 
SEVİYORUM!” DEMEK İSTİYORUM.

İDİL AKAN: Sesli kitap servisi Storytel’de; “Deli 
Kadın Hikayeleri”, “Altıncı Irk”, “Kumral Ada 

SEVİNÇ ERBULAK: I think this situation is the work 
of a general corruption. The number of trainers today 
is very high, but the level of quality trainers and the 
quality education is unfortunately very low. Many 
talented players have lost out in this turmoil because 
they have not found economic support. There is such 
an inversely proportional order in our country.

İDİL AKAN: In long running series, players can 
bring characters into very extreme situations. Is 
it possible to apply such actions to characters in 
short-term representations such as theatre?

SEVİNÇ ERBULAK: I think there is only one answer to 
everything; whether you meet the audience in theater, 
cinema, or television, if you have done a dramatological 
study on the text given to you, if you believe that you 
will play well, the audience will believe in your success 
wholeheartedly.

İDİL AKAN: How did you discover your direction as 
a writer?

SEVİNÇ ERBULAK: I have never had such a discovery.

ONE WHO READS IS CURED, IT IS 
GOOD TO READ.

İDİL AKAN: Let’s say you still have a feeling of 
writing, then…

SEVİNÇ ERBULAK: The place where the world 
is going now, the country I live in, the events that I 
witnessed with the good and the bad touch me, affect 
me. I can’t ignore it or have trouble with my ignoring 
it because I came. So I need healing energy; it’s not 
like that healing energy in the books of development. 
“See yourself in the mirror and get it done!” neither is 

Sevinç Erbulak, “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyunda.
Sevinç Erbulak in the play “Tarla Kuşuydu Juliet”. 

Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış “Ayrılık” adlı oyunda.
Sevinç Erbulak and Fırat Tanış meet in the game called “Ayrılık”.
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that. One who reads is cured, it’s good 
to read.

IN THE BOOKS I VOCALIZE, 
I WANT TO SAY; “I 
UNDERSTAND YOU, I LOVE 
YOU!

İDİL AKAN: Audiobook service in 
Storytel; “Deli Kadın Hikayeleri”, 
“Altıncı Irk” , “Kumral Ada Mavi Tuna” 
and many other works were brought 
to the audience. The author of “Artık 
Aranmayanlar Gezegeni” is voiced 
by Deniz Yüce Başarır. Well, would 
you like to voice your own book?

SEVİNÇ ERBULAK: Deniz Yüce 
Başarır is also my publisher. Deniz 
contributed to my book with her ideas 
in the writing phase. With her support, I 
followed a different path. Actually, I owe 
her a lot. It’s an honor for me to hear 
her voice this book. In fact, I can never 
voice my own book, I can never give 
voice to anything I write. I tried, I read 
it out loud, but I didn’t like it. I mostly 
voice the books of writers that I can say  
“I understand you very well.” . That’s 
what I like; “I understand you very well.” 
the writers I said are also in my circle of 
friends. Because I’m really  want to say, 
“ I understand you, I love you!” because 
that’s what writers who I love write.

İDİL AKAN: How does it feel to be 
voicing the book?

SEVİNÇ ERBULAK: I feel like I’m 
leaving a mark on life. This is not 
actually a claim, only slugs survive 
leaving their mark. And I believe that a 
leave of absence will live on after me. 
That’s what’s precious to me.

İDİL AKAN: I want to punctuate this 
delightful interview with finding 
out if you agree with the sentence 
by; Osamu Dazai’s; “A player 
plays the hardest to his immediate 
surroundings.”

SEVİNÇ ERBULAK: Your close circle 
knows you in all your situations; your 
laughter, your reactions, your walk. 
That’s why Osamu Dazai was so right.

Mavi Tuna” ve daha birçok eseri din-

leyiciyle buluşturdunuz. Yazarı oldu-

ğunuz “Artık Aranmayanlar Gezege-

ni” ise Deniz Yüce Başarır tarafından 

seslendirildi. Peki, siz kendi kitabını-

zı seslendirmek ister misiniz?

SEVİNÇ ERBULAK: Deniz Yüce Ba-

şarır, aynı zamanda benim yayıncım. 

Deniz, benim kitabıma daha yazım aşa-

masında fikirleriyle katkıda bulundu. 

Onun desteğiyle ben bambaşka bir yol 

izledim. Aslında ona çok şey borçlu-

yum. Onun bu kitabı seslendirmesi be-

nim için onur verici. Doğrusu ben kendi 

kitabımı asla seslendiremem, yazdığım 

hiçbir şeye ses veremem. Denedim, 

yüksek sesle okudum ama beğenme-

dim. Ben daha çok okuyup; “Seni çok 

iyi anladım.” dediğim yazarların kitapla-

rını seslendirebiliyorum. Zaten sevdiğim 

bu; “Seni çok iyi anlıyorum.” dediğim 

yazarlar da benim arkadaş çevremde 

bulunuyor. Çünkü ben gerçekten; “Seni 

anlıyorum, seni seviyorum!”  demek isti-

yorum, çünkü benim sevdiğim yazarlar 

öyle yazıyorlar.

İDİL AKAN: Kitap seslendiriyor ol-
mak size nasıl hissettiriyor?

SEVİNÇ ERBULAK: Hayata bir iz bıra-
kıyormuşum gibi geliyor. Bu aslında bir 
iddia değil, sadece sümüklüböcekler 
iz bırakıyor hayatta. Ben de bıraktığım 
bir izin benden sonra da yaşayacağı-
na inanıyorum. İşte değerli olan da bu 
benim için.

İDİL AKAN: Bu keyifli söyleşiyi Osamu 

Dazai’nin; “Bir oyuncu en zor yakın çev-

resine oynar.” cümlesine katılıp katılma-

dığınızı öğrenerek noktalamak istiyorum.

SEVİNÇ ERBULAK: Yakın çevreniz sizi 

her halinizle; kahkahanızla, tepkileriniz-

le, yürüyüşünüzle bilir. Bu nedenle çok 

doğru söylemiş Osamu Dazai. 

Erbulak, “Şark 
Dişçisi” adlı 
oyunu için kuliste 
hazırlanırken.

Erbulak as she 
prepares at the 
backstage for her play 
"Şark Dişçisi".

Sevinç Erbulak, 
ikinci kitabı “Artık 
Aranmayanlar 
Gezegeni” ile okurlarını 
yine heyecanlandırıyor. 

Sevinç Erbulak thrills 
her readers again 
with her second book, 
“Artık Aranmayanlar 
Gezegeni”.
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West of the Great Ocean, there are 7.107 
islands that make up the Philippines, 966 
km offshore from the Asian continent, but 
880 of them are inhabited. 4 thousand 
islands still have no names. Some of the 
islands are home to mega-metropolises, 
while others are only big enough to lie on 
and sunbathe. The Philippines is surroun-
ded by The Philippine Sea to the east and 
Northeast, the South China Sea to the 
west and Northwest, and the Celebes 
Sea to the South. The Philippines is 4th 
among the countries with the longest co-
astline in the world, it is ranked at 36.289 
kilometers.

HISTORY OF THE 
PHILIPPINES

The Philippines, which is believed to have 
started its sedentary life in 4000 BC, has 
been invaded by various countries throu-
ghout its history and has come under its 

B
üyük Okyanus’un batısında, Asya 
kıtasından 966 km açıkta bulunan 
Filipinler’i oluşturan 7.107 adanın, 
ancak 880’inde yerleşim bulunu-

yor. 4 bin adanın ise hala ismi yok. Ada-
ların bazıları mega metropollere ev sahip-
liği yaparken, bazıları da ancak üzerinde 
uzanılıp güneşlenecek büyüklüğe sahip. 
Filipinler, doğu ve kuzeydoğuda Filipin 
Denizi, batı ve kuzeybatıda Güney Çin 
Denizi, güneyde ise Celebes Denizi ile 
çevrili olup, dünyanın en uzun kıyı şeridine 
sahip ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor; 
tam 36.289 kilometre.

FİLİPİNLER TARİHİ

Yerleşik hayatın MÖ 4000’li yıllarda baş-
ladığına inanılan Filipinler, tarihi boyunca 
çeşitli ülkelerin istilasına uğramış, he-

FİLİPİNLER
FhilippinesUnknown Land  

of the Orient Sea

Şark Denizinin 
Bilinmeyen 
Ülkesi

Dinler tarihi üzerine araştırmalar yapan ve izlenimle-
rini Avaz dergisi okuyucularıyla paylaşan Atike Ataş, 
bu sayıda sizlere geçtiğimiz yarıyıl tatilinde ziyaret 
ettiği, bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Filipinler’i an-
latıyor.

Atike Ataş, who researches on the history of religions 
and shares her impressions with the readers of 
Avaz magazine, tells you about the Philippines, a 
Southeast Asian country she visited during her last 
semester vacation. 

Atike Ataş, Filipinler’in 
başkenti Manila’nın 
tarihi merkezi ve 
en eski bölgesi olan 
Intramuros kalesinin 
önünde. 

Atike Ataş is in front 
of Intramuros Castle, 
the historic center 
and oldest district of 
Manila, the capital of 
the Philippines.

Yazı / Article
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gemonyası altına girmiş. Filipin Adaları’na ilk Malaylar 
göç etmiş ve bunu Hintli ve Çinliler takip etmiş. Porte-
kizli kaşif Ferdinand Macellan, 1521’de Filipinler’e va-
ran ilk Avrupalı olmuş. Hatta ünlü denizci Macellan, yerli 
savaşçıların lideri Lapu-Lapu ile girdiği bir çatışmada 
öldürülmüş. 333 yıl boyunca İspanyol hakimiyetinde 
kalan ülkenin ismi, İspanyol Kralı II. Filip’ten geliyor. İs-
panyollar 1565’ten itibaren 333 yıl ülkeyi sömürge olarak 
kullanmış. 1898’da İspanyol-Amerikan savaşı sonrası 
Amerikalılar, 20 milyon dolar ödeyerek Filipinleri İspan-
yollardan satın almış. Filipinler Cumhuriyeti ise resmen 
1946’da kurulmuş.

105 milyonu aşan nüfusuyla Filipinler, dünyanın en fazla 
nüfus artışına sahip olan ülkelerinden biri. Ülkede okur 
yazar oranı çok yüksek; 2003 verilerine göre halkın yüz-
de 93’ü okur yazar. Filipince ve İngilizce ülkede resmi dil 
olarak kullanıyor. Ferdinand Macellan’ın 1521’de ülkeye 
gelmesiyle Filipinler, Hristiyanlıkla tanışmış ve ülkenin 
yaklaşık yüzde 86’sı Hristiyan dinine mensup. 14.yüz-
yılından itibaren İslamiyet’le tanışan Filipinler’in yaklaşık 
olarak yüzde 10’u da Müslüman. Müslümanların çoğu 
ülkenin güneyindeki Mindanao Adası’nda bulunuyor.

FİLİPİNLER’DE GEZİLECEK YERLER

İster sualtına aşık bir aletli dalışcı, ister kayalıklardan 
atlamayı seven maceraperest, ister bembeyaz kumlar-
da tembel tembel yatmayı seven bir tatilci, isterse etnik 
kültürleri ve inançları öğrenmeyi seven bir araştırmacı 
olun, Filipinler beklentilerinizin hepsini karşılayacak bir 
ülke. Eğlence vadeden şahane plajlar, dost canlısı yerli 
halk ve olağanüstü bir doğa var burada. Daha ne olsun! 
Filipinler’de gezilecek yerleri bu sayfalara sığdırmak zor 
olsa da en çok gezilip görülen yerleri sizlere burada 
sıralamak istedim.

BAŞKENT MANİLA

Malay, İspanyolca, Amerikan, Çin ve Arap kültürü etkisi 
altında harmanlanmış bir şehir olan Manila, İspanyol dö-
neminden kalma eski kilise ve katedralleri, renkli gece 
hayatı ve alışveriş merkezleri ile öne çıkıyor. 12 milyonu 
aşkın insanın yaşadığı Manila’da, evsizlerin oranı çok 
yüksek. Sokakta yaşayan insanlara sık sık rastlayabi-

hegemony. The first Malays migrated to the Philippine 
Islands, followed by Indians and Chinese. The Portugu-
ese explorer Ferdinand Magellan was the first European 
to arrive in the Philippines in 1521. Even the famous sa-
ilor Magellan was killed in a shootout with Lapu-Lapu, 
the leader of the native warriors. The country, which re-
mained under Spanish rule for 333 years, was named 
after the Spanish King II. It’s from Filip. The Spanish 
used the country as a colony for 333 years from 1565. 
After the Spanish-American war in 1898, the Americans 
purchased the Philippines from the Spanish, paying $ 
20 million. The Republic of the Philippines was officially 
established in 1946.

With a population exceeding 105 million, the Philippines 
is one of the countries with the most population growth 
in the world. The country has a very high literacy rate; 
according to 2003 data, 93 percent of the population is 
literate. Filipino and English use it as official languages 
in the country. When Ferdinand Magellan arrived in the 
country in 1521, the Philippines became acquainted 
with Christianity, with about 86 percent of the country 
belonging to the Christian religion. About 10 percent 
of the Philippines, which has met Islam since the 14th 
century, are also Muslim. Most Muslims are located on 
Mindanao island in the south of the country.

PLACES OF INTEREST IN THE 
PHILIPPINES

Whether you’re a scuba diver in love with water, an ad-
venturer who likes to jump off rocks, a holidaymaker who 
likes to sleep lazily on the white sand, or a researcher 
who likes to learn ethnic cultures and beliefs, the Philip-
pines is a country that will meet all your expectations. 
Beautiful beaches, friendly locals and an extraordinary 
nature. What’s more! Although it is difficult to fit the pla-
ces to visit in the Philippines on these pages, I wanted 
to list the most visited places to you here.

CAPITAL MANILA

A city blended under the influence of Malay, Spanish, 
American, Chinese and Arab culture, Manila stands out 
for its old churches and cathedrals, colorful nightlife and 
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lirsiniz. Başkent Manila’da kalabalık ve 
gürültülü caddeler, tıka basa dolu jeep-
neylerin altüst ettiği bir trafik içerisinde 
yaşam sürüyor. “Jeepney”ler bir çeşit 
dolmuş. Bunlar aslında eski Amerikan je-
epleri. Ama günümüzde şekilleri çok de-
ğiştirilmiş. 1946’da Amerikalılar ülkeyi terk 
ederken kullandıkları askeri jeepleri Ame-
rika’ya götürme maliyeti çok yüksek oldu-
ğundan burada bırakmışlar. Filipinliler de 
bu jeeplerin arka kısımlarını uzatmışlar ve 
bu araçları rengarenk boyayarak dolmuşa 
çevirmişler. Jeepney’lerin süslemeleri de 
bir hayli orijinal. Koyu Katolik olmalarının 
da büyük etkisi var bu süslemeler üzerin-
de. Hristiyanlık dinine özgü motifler işlen-
miş ve resmedilmiş birçok aracın üzerine. 
Şehir içi taşımacılıkta kullanılan bir diğer 
araç ise yanına oturma kabini bağlanmış 
olan ve insan gücü ile giden bisikletler. 
Ücreti çok çok uygun olan bisikletler daha 
çok kısa mesafede çalışıyor. Manila mer-
kezindeki caddelerin biraz dışına çıkıldı-
ğında da teneke evlerden yapılmış bara-
kalarda yaşayan yüz binlerce insan dikkat 
çekiyor.

MANİLA GEZİLECEK 
YERLER

INTRAMUROS 

Filipinler’in başkenti Manila’nın tarihi 
merkezi ve en eski bölgesidir. Ciudad  
Murada (Walled City) olarak da bilinen en 
ünlü özelliği, neredeyse tüm ilçeyi çevre-
leyen yaklaşık üç mil uzunluğundaki de-
vasa taş duvarlar ve surlardır. Intramuros; 
“duvarların içinde” anlamına gelen Latin-
ce bir kelimedir ve duvarların dışındaki 

shopping malls from the Spanish era. In 
Manila, where more than 12 million people 
live, the proportion of homeless people is 
very high. You can often find people living 
on the street. In Manila, the capital, crow-
ded and noisy streets are living in a traffic 
jam that is overrun by crammed jeepneys. 
“Jeepney” is kind of full. These are actu-
ally old American jeeps. But these days 
their shape has changed a lot. When the 
Americans left the country in 1946, they 
left the military Jeeps here because the 
cost of taking them to America was too 
high. The Filipinos also extended the rear 
parts of these jeeps and filled these ve-
hicles with colorful paint. The jeepneys ‘ 
decorations are also quite original. The 
fact that they’re dark catholic also has a 
big impact on these decorations. On a 
number of vehicles, motifs specific to the 
Christian religion have been painted and 
painted. Another vehicle used in urban 
transportation is bicycles with a seating 
cabin attached to the side and going with 
manpower. The bikes, which are very, very 
affordable in fare, work at a very short 
distance. A little off the streets in central 
Manila, hundreds of thousands of people 
living in sheds made of tin houses stand 
out.

MANILA ATTRACTIONS

INTRAMUROS

It is the historical center and oldest dist-
rict of Manila, the capital of the Philippi-
nes. Its most famous feature, also known 
as Ciudad Murada (Walled City), is the 
massive stone walls and ramparts nearly 
three miles long that surround almost the 

Manila

Intramuros
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bölge “duvarın dışında” anlamına gelen 
extramuros olarak adlandırılır. Intramuros, 
Manila’nın İspanyol sömürge döneminin 
en etkili ve varlıklı vatandaşlarının yaşa-
dığı yeriydi. İspanyollar o dönemde dışa-
rıdan gelebilecek saldırıları engellemek 
adına şehrin etrafını surlarla sarmışlar. 
Surların içindeki evler, sokaklar, kiliseler 
tipik İspanyol mimarisi. Intramus kalesi o 
dönemde İspanyollar’ın ele geçirdikleri 
ganimetlerini depoladıkları bir yer olmuş. 
Burada depolanan ganimetleri de gemi-
ler aracılığı ile İspanya’ya göndermişler. 
O dönem Filipinler’i ellerinde bulundur-
maları, denizcilik dünyasında söz sahibi 
olmalarını güçlendirmiş.

SAN AGUSTİN KİLİSESİ

Manila’daki tarihi surlu Intramuros şehri-
nin içinde yer alan St. Augustine Tarika-
tı’nın himayesinde bir Roma Katolik Ki-
lisesi’dir. Mimar Juan Macias tarafından 
tasarlanan kilise, 1586 ve 1607 yılları ara-
sında Barok mimari tarzıyla inşa edilmiştir. 
Filipinler’in tarihi yerlerinden biri olan bu 
kilise günümüzde de ibadete açıktır. 1976 
yılında Filipinler Hükümeti tarafından 
Ulusal Tarihi Anıt ilan edilmiştir. İspanyol 
sömürge döneminde inşa edilen dört 
Filipin kilisesinden biri olan San Agustin 
Kilisesi ‘Barok Kiliseler’ adıyla kolektif ha-
linde 1993 yılında Unesco Dünya Mirası 
Listesi’ne dahil edilmiştir. Bu yapı Filipin-
ler’in en eski kilisesi olup, II. Dünya Sava-
şı sırasında Intramuros yani eski şehirde 
sağlam kalan tek yapı olma özelliğini de 
taşımaktadır.

RİZAL PARK

Filipinler’in başkenti Manila’nın eski şehir 
bölgesinde bulunan tarihi bir kent park-
tır. Asya’nın en büyük kentsel parkların-
dan biri olarak bilinen bölge, 1820 yılın-
da kurulmuş olup tam 58 hektarlık alanı 
kapsamakta ve içinde Jose Rizal’ın anıtı 
bulunmaktadır. Parkın içerisinde bulunan 

entire district. Intramuros is a Latin word 
meaning “inside the walls”, and the regi-
on outside the walls is called extramuros, 
meaning “outside the wall”. Intramuros 
was the place where Manila’s most inf-
luential and affluent citizens of the Spa-
nish colonial period lived. At that time, the 
Spaniards surrounded the city with walls 
to prevent attacks from outside. The hou-
ses, streets, churches within the walls are 
typical Spanish architecture. At that time, 
the fortress of Intramus was a place where 
the Spaniards stored the spoils they had 
seized. They also sent the spoils stored 
here to Spain via ships. Their possession 
of the Philippines at that time strengthe-
ned their influence in the maritime world.

CHURCH OF SAN AGUSTIN

It is a Roman Catholic Church under the 
auspices of the Order of Saint Augustine, 
located within the historic Walled City of 
Intramuros in Manila. Designed by arc-
hitect Juan Macias, the church was built 
between 1586 and 1607 in the Baroque 
architectural style. One of the historical si-
tes of the Philippines, this church is also 
open to worship today. It was declared a 
National Historic Monument by the Go-
vernment of the Philippines in 1976. The 
Church of San Agustin, one of four Phi-
lippine churches built during the Spanish 
colonial period, was included in the Unes-
co World Heritage list in 1993 in a colle-
ctive form with the name ‘Baroque churc-
hes’. This structure is the oldest church in 
the Philippines and is the second oldest 
church in the Philippines. During World 
War II, Intramuros is the only building in 
the Old City that remains intact.

RIZAL PARK

It is a historic urban park located in the 
Old City area of Manila, the capital of the 
Philippines. Known as one of the largest 
urban parks in Asia, the area was establis-

Atike Ataş, Manila’daki 
tarihi surlu Intramuros 
şehrinin içinde yer alan 
San Agustin Kilisesi’nde 
bir nikah töreni sonrası 
küçük nedimelerle 
birlikte.

Atike Ataş with small 
bridesmaids after a 
nuptials ceremony 
at the Church of San 
Agustin, located inside 
the historic walled city of 
Intramuros in Manila.

İçinde Filipinler’in 
özgürlüğe kavuşması 
için gerekli olan 
kıvılcımı ateşleyen 
aktivist Jose Rizal’ın 
anıtının bulunduğu 
park, aynı zamanda 
Asya’nın en büyük 
parkları arasında yer 
alıyor.

The park, inside which 
is the monument of 
activist Jose Rizal, 
who ignited the spark 
necessary for the 
Philippines to achieve 
freedom, is also among 
the largest parks in 
Asia.
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ve ülkenin en değerli heykellerinden biri 
olan Rizal Anıtı, bronz ve granitten yapıl-
mıştır. Peyzajlı alanları, yürüyüş ve bisik-
let yolları ile burası ülkenin en muhteşem 
dinlenme alanlarından biridir. Rizal ismi 
ise 30 Aralık 1896’da idam edilen ve milli 
bir kahraman olan Jose Rizal’ın adından 
gelmektedir ve İspanya’ya karşı devrimi 
başlatan oldukça önemli bir kişidir. Fili-
pinler’in özgürlüğe kavuşması için gerekli 
olan kıvılcımı ateşleyen doktor, edebiyat-
çı, düşünür ve aktivist olan Jose Rizal, Fi-
lipinler’de bağımsızlık savaşını başlattığı 
için İspanyollar tarafından hapse atılmış, 
yazdığı şiirler yasaklanmış biridir. Çünkü 
Dr. Jose Rizal’ın başlattığı akın İspanyolla-
rı rahatsız etmeye başlayınca İspanyollar 
buna önlem olarak Rizal’ı tutuklamışlar ve 
bir İspanyol kalesine hapsetmişlerdir. An-
cak Rizal, burada kaldığı sürede düşün-
celerini yazıya dökmeye devam etmiştir. 
İspanyollar kendisine kağıt ve kalem ve-
riyor fakat bu yazılarını dışarı çıkarmasını 
kesinlikle engelliyorlardı. Rizal, en sonun-
da kendi kız kardeşine bir şekilde ulaş-
tırdığı meşhur şiiri “Ana Vatanım”ı insan-
larla buluşturdu ve bir anda ülkede infaal 
uyandıran bir hareket oldu. Daha sonra 
Rizal’ın şiiriyle ülkede özgürlük hareketi 
başladı. İspanyollar bu duruma oldukça 
öfkelenerek Rizal’ı suç örgütü kurmak su-
çuyla idama mahkum etmişler ve Rizal’ın 
idamı da oldukça trajik olmuştur. Rizal, 
hapsolduğu kalenin kapısından karşısın-
da duran insanlara doğru yürüyerek gön-
derilmiş ve o adımlarını atarken atlı man-
ga askerleri tarafından kurşuna dizilmiştir. 
Bugün Rizal’ın adımlarını attığı yerler de 
bu kalede işaretli konumdadır. Yazdığı 
şiirler ise hala dilden dile dolaşmakta-
dır. Üstelik bugün onun yazdığı romanlar 
okullarda ders kitabı olarak okutulmaya 
devam etmektedir.

PALAWAN ADASI

PUERTO PRİNCESA YERALTI 
NEHRİ 

Puerto Princesa Yeraltı Nehri, Filipinler’in 
Palawan Adası’nda yer alıyor. Palawan 
Adası, plajları, çevresindeki adacıklar, ola-
ğanüstü bir sualtı zenginliği ve devasa bir 
yeşil alana sahip. Sahip olduğu yeşil alan-
lar sebebiyle ada, aynı zamanda ‘yeşil 
ada’ olarak da adlandırılıyor. Yeraltı Neh-
ri, aynı zamanda 2011’de Halong Koyu, 
Table Mountain ve Iguazu Şelaleri gibi di-
ğer doğa harikalarıyla beraber “Dünyanın 

hed in 1820 and covers a full 58 hectares 
and includes the monument of Jose Rizal 
in it. The Rizal Monument, which is loca-
ted within the park and is one of the most 
valuable statues in the country, is made of 
bronze and granite. With its landscaped 
grounds, walking and cycling paths, this 
is one of the most spectacular recreatio-
nal areas in the country. The name Rizal 
comes from the name of José Rizal, who 
was executed on December 30, 1896 
and was a national hero, and was a very 
important event that led to the revolution 
against Spain. Jose Rizal, a doctor, lite-
rati, thinker and activist who ignited the 
spark necessary for the liberation of the 
Philippines, was jailed by Spaniards for 
starting the war of independence in the 
Philippines, one whose poems he wrote 
were banned. Because as a precaution, 
the Spanish arrested Dr. Rizal and imp-
risoned him in a Spanish fortress. Howe-
ver, Rizal continued to write his thoughts 
during his stay here. The Spaniards gave 
him paper and pencils, but they absolu-
tely prevented him from getting his wri-
tings out. Rizal finally brought his famous 
poem “Motherland”, which he delivered 
to his own sister, to the people and be-
came an infaal-inducing movement in 
the country. Later, the freedom movement 
began in the country with Rizal’s poetry. 
The Spanish were very angry about this 
situation and sentenced Rizal to death for 
setting up a criminal organization. Rizal’s 
execution has also been quite tragic. He 
was sent on foot through the gate of the 
castle where he was trapped, towards 
the people standing opposite him, and 
was shot by the mounted squad soldiers 
as they took their steps. Today, the pla-
ces where Rizal steps are marked in that 
Castle. The poems he wrote are still circu-
lating from language to language. Today, 
his novels are still being taught as textbo-
oks in schools.

PALAWAN ISLAND

PUERTO PRINCESA 
UNDERGROUND RIVER 

The Puerto Princesa Underground River 
is located on Palawan Island, Philippines. 
Palawan Island has beaches, surroun-
ding islets, an extraordinary underwater 
wealth and a huge green field. Because 
of the green areas it has the island is also 
called ‘Green Island’. The underground 

Palawan Adası’nda 
bulunan Puerto Princesa 
Yeraltı Nehri, 2011’de 
Halong Koyu, Table 
Mountain ve Iguazu 
Şelaleri gibi diğer doğa 
harikalarıyla beraber 
“Dünyanın Yeni 7 
Harikası” arasına alınmış 
bulunuyor. 

Puerto Princesa 
Underground River on 
Palawan Island was 
included among the “New 
7 Wonders of the World” 
in 2011 along with other 
natural wonders such 
as Halong Bay, Table 
Mountain and Iguazu 
Falls.
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Yeni 7 Harikası” arasına alınmış. Yeraltın-
da dağların altında bir otoyol misali akan, 
8.2 kilometrelik yerine kadar girilebilen bu 
nehir ve mağaralardaki oluşumlar görül-
meye değer. Meksika’nın Yucatan Yarıma-
dası’nda yer alan Cenote Angelita Yeraltı 
Nehri, 2007’de keşfedilinceye dek dünya-
nın en uzun yeraltı nehri olarak biliniyor-
muş. Yerin yüzeyinde değil, yeraltındaki 
mağaranın içinden akıp giden ve sonun-
da Güney Çin Denizi ile birleşen Puerto 
Princesa, Yeraltı Nehri’nin tarihi 23 milyon 
yıl öncesine dayanıyor. Milyonlarca yıl bo-
yunca kireçtaşı kayalıklarının şekillenme-
siyle oluşan sarkıt ve dikitlerin içerisinden 
geçen nehir, bambaşka bir dünya. Koru-
ma altındaki mağaranın içerisinde binler-
ce yarasa, kırlangıç ve karanlıkta yaşayan 
farklı hayvan türü barınıyor. Nehrin içinden 
akıp gittiği mağaranın yüksekliği ‘kubbe’ 
ismi verilen bölümde nehirden yeryüzüne 
kadar 300 metrenin üzerinde yükseliyor. 
Günlük ziyaretçi sayısını sınırlandırarak, 
mağaranın olduğu bölgeye sadece ken-
di yetkili banca teknelerinin girmesine izin 
vererek, mağaranın içinde kendi yetkili 
rehberlerini görevlendirerek, tur şirketleri-
nin ve ziyaretçilerin her adımlarını kontrol 
altında tutuyor ve böylece doğayı koruya-
biliyorlar. Mağaranın giriş bölgesinde her 
kanoda 8 yolcu ve bir ulusal park kano 
rehberi olacak şekilde sırayla ziyaretçileri 
alıyorlar. Nehir dediklerine bakmayın, su 
neredeyse göl kıvamında dingin. Yine de 
kanodan düşen olur diye can yeleği ve 
kask kullanımı zorunlu. Mağara tamamen 
karanlık olduğu için her rehberin elinde 
bir fener var. Siz bir yandan kulaklıkla coğ-
rafyayı dinlerken, diğer yandan kano reh-
beriniz bahşiş kapmak için sarkıt dikitleri 
bir şeylere benzetip sizin hayal gücünüzü 
zorluyor. Arada bir de espri yapıyor: “Ma-
ğarada ağzınızı kapalı tutun; tavandan iki 
şey damlayabilir; biri sıcak, biri soğuk. 
Damla soğuk ise sudur, sorun yok, sıcak 
ise yarasa dışkısıdır…” diye…

EL NİDO

El Nido, Palawan Adası’nın kuzey doğu-
sunda bulunuyor. Hükümetçe koruma 
altına alınmış bu bölge, ilginç kireç taşı 
kayalarından oluşan şahane görünümlü 
adaları ile dikkat çekiyor. Milyonlarca yıl 
kireçtaşı kayalıklarının yağmur, dalgalar ve 
rüzgarlarla aşınması neticesinde bölgede 
çok sayıda mağara, lagün ve gizli koy-
lar oluşmuş. Oldukça renkli bir denizaltı 
hayatı bulunuyor; mercanlar, balıklar ve 
deniz kaplumbağaları… El Nido ve çev-

river was also included in the “New 7 
Wonders of the World” in 2011 along with 
other natural wonders such as Halong 
Bay, Table Mountain and Iguazu Falls. 
The formations in these rivers and caves, 
which flow underground like a highway 
under the mountains, can be entered up 
to 8.2 kilometers long, are worth seeing. 
The Cenote Angelita Subterranean River, 
located on Mexico’s Yucatan Peninsula, 
was known as the longest Subterranean 
River in the world until it was discovered 
in 2007. The Underground River Puerto 
Princesa, which flows not on the surface 
of the Earth but through the underground 
cave and eventually merges with the 
South China Sea, dates back 23 million 
years. The river, which passes through 
stalactites and stalagmites formed by the 
formation of limestone cliffs over millions 
of years, is a completely different world. 
Within the protected cave are thousands 
of bats, Swallows and different species of 
animals living in the dark. The height of 
the cave, which the river flows through, ri-
ses above 300 meters from the river to the 
Earth in the section called ‘Dome’. By limi-
ting the number of daily visitors, allowing 
only their own authorized Banca boats to 
enter the area where the cave is located, 
by assigning their own authorized guides 
inside the cave, they control every step of 
the tour companies and visitors and thus 
protect the nature. They take turns taking 
visitors so that there are 8 passengers in 
each canoe and one National park canoe 
guide in the cave’s entrance area. Don’t 
look at the river, the water is almost as 
calm as a lake. Still, the use of life jackets 
and helmets is mandatory in case you 
fall from the canoe. Because the cave is 
completely dark, every guide has a flash-
light. While you listen to geography with 
headphones on, your canoe guide makes 
stalactite stalagmites look like something 
to grab a tip, challenging your imagina-
tion. He jokes occasionally; “Keep your 
mouth closed in the cave; two things can 
drip from the ceiling; one hot, one cold. If 
the drop is cold it is water, no problem; if it 
is hot it is bat feces...”...

EL NIDO

El Nido is located north-east of Palawan 
Island. Protected by the government, this 
region is noted for its magnificent-looking 
Islands made up of interesting limestone 
rocks. Many caves, lagoons and hidden 
bays have been formed in the region as a 

El Nido

Puerto Princesa Yeraltı 
Nehri gezisine katılmak 
isteyenler, kanodan 
düşme tehlikesi olduğu 
için tekneye binmeden 
önce can yeleği ve kask 
takmak zorunda.
Those wishing to take 
part in the Puerto 
Princesa Underground 
River cruise have to wear 
life jackets and helmets 
before boarding the boat, 
as there is a danger of 
falling off the canoe.
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resinde 30’dan fazla dalış noktası bulunu-
yor. Sırtını yüksek dağlara dayamış salaş 
kasabası ise sadece birkaç caddeden 
oluşuyor. Yüzlerce irili ufaklı adaları, gizli 
plajları ve koyları, lagünleri ziyaret etmek 
için yapılan tekne turlarına mutlaka katıl-
malısınız. Bembeyaz kumsallar, zümrüt 
yeşili deniz, zengin sualtı yaşamı, şahane 
şnorkelle dalış noktaları, balıklar, deniz 
kaplumbağaları, mercanlar, kartpostallar-
da görülecek birbirinden şahane adalar, 
olağanüstü manzaralar ve dahası. Burası 
dolu dolu ve keyifli zaman geçirilebilecek 
bir yer.

BORACAY ADASI

Yetmişli yıllara kadar sadece birkaç köy-
lünün balıkçılıkla uğraştığı bir yer iken, 
zamanla doğal güzellikleri keşfedilen Bo-
racay, ülkenin ana turistik yerlerinden biri. 
Tatil köyleri, lüks resortları ve aktiviteleri 
ile eğlence ve keyifli vakit geçirme odaklı 
bir tatil düşünenler için ideal. Yeryüzünün 
cenneti, pamuk ada olarak da adlandırı-
lan Boracay Adası, bembeyaz kumsalları, 
kristal suları, yemyeşil ormanları ve Hin-
distan cevizi ağaçlarıyla sadece Filipin-
ler’in değil, dünyanın da gözbebeği olma 
özelliğine sahiptir. Filipinler’de keşfedil-
meyi bekleyen 7.107 adadan sadece biri 
olan Boracay Adası, turistler tarafından en 
çok tercih edilen ve Filipinlerin en meşhur 
adasıdır.

Rüzgarlı iklimi ile ziyaretçilerine pek çok 
alternatif sunan Boracay Adası’nda su 
sporları oldukça gelişmiştir. Adada daima 
esen rüzgar eşliğinde sörf, yelkenli, deniz 
gezisi, deniz kaskıyla sualtı yürüyüşü ve 
şnorkel dalışı yapabilirsiniz. Boracay Ada-
sı’na özgü geleneksel balıkçı tekneleriyle 
adanın etrafını turlarken deniz altını bir ak-
varyumu izlercesine izleyip günbatımının 

result of the erosion of the limestone cliffs 
by rain, waves and winds over millions of 
years. There is a very colourful submarine 
life; corals, fish and sea turtles... there are 
more than 30 diving spots in and around 
El Nido. The town of salash, with its back 
against the high mountains, consists of 
only a few streets. Hundreds of large and 
small islands, hidden beaches and coves, 
lagoons to visit the boat tours must attend. 
White beaches, emerald green sea, rich 
underwater life, fantastic snorkelling spo-
ts, fish, sea turtles, corals, beautiful islan-
ds to be seen on postcards, extraordinary 
views and more. This is a place where you 
can have a full and pleasant time.

BORACAY ISLAND

While it was a place where only a few 
villagers engaged in fishing until the Se-
venties, Boracay, whose natural beauty 
was discovered over time, is one of the 
country’s main tourist destinations. It is 
ideal for those considering a holiday fo-
cused on leisure and leisure with its re-
sorts, luxury resorts and activities. The 
paradise of the Earth, Boracay Island, 
also called cotton island, has the chara-
cteristic of being the pupil of the Philippi-
nes and even the pupil of the world, with 
its white beaches, crystal waters, lush fo-
rests and coconut trees. Boracay Island, 
which is just one of 7.107 islands waiting 
to be explored in the Philippines, is the 
most favored by tourists and the most fa-
mous island in the Philippines.

With its windy climate, Boracay Island of-
fers many alternatives to its visitors, wa-
ter sports are highly developed. On the 
island you can surf, sail, cruise, underwa-
ter hiking and snorkeling with the wind 
blowing all the time. As you tour around 

Filipinler’de gezilecek 
yerlerin başında 
yeryüzünün cenneti 
ya da pamuk ada 
olarak da adlandırılan 
Boracay Adası geliyor.

The first places to 
visit in the Philippines 
is Boracay Island, also 
called paradise of the 
earth or cotton island.
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eşsiz manzarasına şahit olabilirsiniz. Kris-
tal gibi su benzetilmesinin yapılması ise 
denizin inanılmaz denilecek kadar berrak 
olmasıdır. Öyle ki tekne ile tura çıkarken 
kendinizi adeta akvaryumun üzerinde gibi 
hissedersiniz. Dalış yapmadan çıplak 
gözle denizin dibindeki eşsiz güzellikte-
ki balıkları, denizyıldızlarını ve rengarenk 
mercanları görebilirsiniz. Boracay Adası 
hem doğası hem de denizaltı zenginliği 
ile görenleri kendine hayran bırakmakta-
dır. Denizinin yanı sıra bembeyaz kum-
salları ile ün kazanan Boracay Adası’nda 
bulunan Beyaz Kumsal 4 kilometre uzun-
luğu ile dünyanın en iyi 3 plajı arasında 
yer almaktadır. Beyaz kumsal denmesinin 
nedeni ise buradaki kumun ipek gibi bem-
beyaz toza benzetilmesidir. Kumsalın ya-
pısının böyle olmasının nedeni de adanın 
etrafını saran mercanların zamanla kıyıya 
vurarak parçalanıp kum haline gelmesidir.

BOHOL

Çikolata Tepeleri ile bilinen Bohol, Filipin-
ler’in bir numaralı turistik destinasyonu 
sayılıyor. Dünyanın en küçük ikinci memeli 
hayvanı olan tarsier hayvanı da burada 
yaşıyor. Bohol’ün en ünlü turistik yeri olan 
Çikolata Tepeleri, 30 ila 50 metre arasında 
yükseklikleri değişen, mevsime göre rengi 
kahverengiye dönüşebilen yeşil çimlerle 
kaplı 1.268 adet tepeden oluşuyor. Üstelik 
bu tepeler olağandışı jeolojik bir oluşum 
olarak kabul ediliyor. “Çikolata Tepeleri 
nasıl oluşmuştur?” diye soracak olanlar 
için henüz nasıl oluştukları konusunda bir 
fikir birliğine varılamamış olduğunu söy-
leyebiliriz. Bu tepeler ile ilgili anlatılan iki 
farklı efsane var. İlk efsaneye göre günler-
ce birbirileri ile kavga eden iki devin bir-
birlerine attıkları taş ve kumlardan bu te-

the island with traditional fishing boats 
unique to Boracay Island, you can watch 
the underwater aquarium and witness the 
unique view of the sunset. The analogy of 
crystal-like water is that the sea is so cle-
ar as to be called incredible. So much so 
that you feel like you’re on the aquarium 
when you’re going on a boat tour. Without 
diving, you can see fish, starfish and co-
lorful corals at the bottom of the sea with 
the naked eye. Boracay Island admires 
the beholders with both its nature and its 
Undersea richness. White Beach on Bo-
racay Island, which is famous for its white 
beaches as well as its sea, is one of the 
best 3 beaches in the world with a len-
gth of 4 kilometers. The reason it is called 
white beach is because it resembles whi-
te dust like silk. The nature of the beach 
is such that the corals that surround the 
island become sand by hitting the shore 
over time.

BOHOL

Bohol, known for its Chocolate Hills, is 
considered the number one tourist desti-
nation in the Philippines. The tarsier ani-
mal, the second smallest mammal in the 
world, also lives here. The Chocolate Hills, 
Bohol’s most famous tourist destination, 
consist of 1.268 hills covered with green 
grass, which vary in height from 30 to 50 
meters, and can turn brown in color ac-
cording to the season. Moreover, these 
hills are considered an unusual geologi-
cal formation. “How did Chocolate Hills 
form?” for those who would ask, we can 
say that there is no consensus yet on how 
they came about. There are two different 
legends told about these hills. According 
to the first Legend, these hillocks were 

Atike Ataş, kız kardeşi 
ve yeğeni ile birlikte 
Filipinler’in bir numaralı 
turistik merkezi 
Bohol’da.

Atike Ataş, along with 
her sister and nephew, is 
in Bohol, the Philippines’ 
number one tourist 
destination.

Çikolata Tepeleri 
ile bilinen Bohol, 
Filipinler’in bir 
numaralı turistik 
destinasyonu 
sayılıyor.

Bohol, known for its 
Chocolate Hills, is 
considered the number 
one tourist destination 
in the Philippines.
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pecikler oluşmuş, kavgayı bitirip alanı terk 
ettiklerinde ise geriye yarattıkları bu karı-
şıklık kalmış. Diğer efsane ise biraz daha 
romantik; son derece güçlü bir dev, aşık 
olduğu fani kız öldükten sonra çok fazla 
acı çekerek ağlamaya başlamış. Üzün-
tüsünün kalıcı bir kanıtının olması için de 
akıttığı gözyaşları tepelere dönüşmüş.

Bohol’de görülmesi gereken yerlerinden 
biri de Tarsier Koruma Alanı. Burası zi-
yaret edilerek dünyanın en küçük primatı 
olan tarsier maymunları görülebilir. Bu ko-
ruma alanı bir ziyaretçi merkezi olmasının 
yanı sıra bir habitat araştırma yeri olarak 
da görev yapıyor. Korunaklı alan içeri-
sinde tarsierler serbestçe dolaştığı için 
doğal ortamlarında görüntülenebiliyorlar. 
Parkı gezerken yüksek sesle konuşmak ve 
hayvanlara dokunmak yasak. Çünkü bir 
tarsiere eğer bir insan dokunursa hayvan 
strese giriyor ve kafasını ağaca vurarak 
intihar ediyormuş. Tarsier, küçük, değişik 
görünümlü bir memeli hayvandır. Vücut 
büyüklüğüne göre bacakları en uzun olan 
maymun türüdür. Vücut uzunlukları yakla-
şık 9-16 cm’dir. Kuyrukları ise uzunluğun-
dan iki kat fazladır. Bu küçük primatların 
göz bebekleri beyinlerinden daha büyük-
tür. Bu hayvanlar sıçrama ve tırmanma 
konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç 
dalına tutunduklarında onları daldan 
ayırmak gerçekten çok güçtür. Steven  
Spielberg ile George Lucas’ın “E.T” ve 
“Yoda” karakterlerini tarsierlerden ilham 
alarak oluşturdukları konusunda bilgilerin 
de bulunduğunu söylersek yanlış olmaz.

FİLİPİNLER’E NE ZAMAN 
GİDİLİR?

Filipinler tatili için en uygun zaman ocak 
ve mayıs ayları arasındaki sıcak ve kuru 
dönemdir. Daha serin hava sevenler için 
ise kasım ve şubat arası uygundur. Yağış-
lı sezon olan temmuz ile ekim ayları arası 
fırtına ve tayfunlar çok sık görüldüğünden 
bu dönem tatil için pek elverişli değildir. 

Filipinler, hiç kuşkusuz Asya’nın en güzel 
ülkelerinden biri.  Kalabalık mega kentle-
ri, 20’den fazla aktif volkanı, dünya mirası 
2 bin yıllık pirinç tarlaları, 100’den fazla 
etnik toplulukları, şahane tropikal adaları 
ve güler yüzlü insanlarıyla Asya’nın 
kıyısında, fantastik denilebilecek ülkele-
rinden biri. Muhteşem doğası, kumsalları, 
yağmur ormanları ile ziyaretçilerini büyü-
leyen Filipinler, tam bir turizm cenneti.     

formed from stones and sand thrown at 
each other by two giants who had been 
fighting each other for days, and when 
they finished the fight and left the area, 
all that was left was the confusion they 
created. The other myth is a little more ro-
mantic; an extremely powerful giant, the 
mortal girl he fell in love with, began to cry 
in so much pain after she died. The tears 
she shed for a lasting proof of her grief 
have turned to the hills.

One of the must-see places in Bohol is 
the Tarsier conservation area. This place 
is visited and tarsier monkeys, the smal-
lest primate in the world, can be seen. 
This conservation area serves as a habi-
tat research location as well as being a vi-
sitor center. As tarsiers roam freely within 
the sheltered area, they can be viewed in 
their natural habitat. No talking loudly or 
touching animals while visiting the park. 
Because if a person touches a tarsiere, 
the animal gets stressed and commits 
suicide by hitting its head against a tree. 
The Tarsier is a small, distinctive-looking 
mammal. It is a species of monkey with 
the longest legs according to its body 
size. Body lengths are about 9-16 cm. 
Their tails are twice as long. The pupils 
of these tiny primates are larger than their 
brains. These animals are very skilled at 
jumping and climbing. When they hold on 
to a tree branch, it’s really hard to sepa-
rate them from the branch. It’s not wrong 
to say that Steven Spielberg and George 
Lucas created the “E.T” and “Yoda” cha-
racters inspired by the tarsiers.

WHEN TO GO TO THE 
PHILIPPINES?

January and May are the most suitable 
time for a holiday in the Philippines du-
ring the hot and dry period. November 
and February are suitable for those who 
like cooler weather. July to October, which 
is the rainy season, storms and typhoons 
are seen very frequently this period is not 
very convenient for the holiday.

The Philippines is undoubtedly one of the 
most beautiful countries in Asia. With its 
crowded mega-cities, more than 20 active 
volcanoes, World Heritage Sites 2 thou-
sand years old rice paddies, more than 
100 ethnic communities, fabulous tropical 
islands and friendly people, it’s one of the 
most fantastic countries on the coast of 
Asia. With its magnificent nature, sandy 
beaches and rainforests, the Philippines 
is a tourist paradise.

Filipinler, dünyanın en 
çok biyolojik çeşitliliğe 
sahip ülkeleri arasında 
yer almaktadır. Ülkenin 
büyüleyici ormanları, 
yüzlerce endemic kuş, 
memeli ve sürüngen 
türünü barındırırken, 
bilim insanları daha 
keşfedilmemiş endemic 
türlerin de yaşadığına 
inanmaktadır.

The Philippines is 
among the countries 
with the most 
biodiversity in the 
world. While the 
country’s fascinating 
forests host hundreds of 
endemic species of birds, 
mammals and reptiles, 
scientists believe more 
undiscovered endemic 
species also live.

Dünyanın en küçük 
maymunu olan tarsier, 
Steven Spielberg ile 
George Lucas’ın “E.T” 
ve “Yoda” karakterlerine 
ilham kaynağı olmuş.

Tarsier, the world’s 
smallest monkey, was the 
inspiration for Steven 
Spielberg and George 
Lucas’  “E.T” and “Yoda” 
characters.
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The combination of sport 
and art, a teaching of 
development; aikido

One day on my way home from school, 
I was physically abused. He was way 
bigger than me. I’m not a belligerent 
type. I also had no idea how to defend 
myself. Of course, I was pretty beat up. I 
was too depressed. That day, I decided 
to do a defensive sport. My path fell 
to Sevgi Aksoy Sensei Aikido Center, 
where Turkey’s first female aikido master 
and Japanese martial arts training 
took place. Sevgi Aksoy, an expert in 
Japanese martial art, is a teacher who 
took the title of “shihan” in aikido in 
Europe and Turkey and reached “6th 
dan” and opened the first aikido school 
and the first aikido club and started the 
first children’s aikido. I had the chance 
to direct many questions about aikido 
to Sevgi Aksoy. As a result, an interview 
that would be enjoyed by those who 
were curious about aikido emerged. 

Spor ve sanatın birleşimi, 
bir gelişim öğretisi; aikido

Bir gün okuldan gelirken fiziksel şiddete 
uğradım. Adam benden oldukça iriydi. 
Kavgacı bir yapım yok. Ayrıca kendimi 
nasıl savunacağım hakkında da fikrim 
yoktu. Tabii epey hırpalandım. Moralim 
çok bozuldu. O gün, bir savunma spo-
ru yapmayı aklıma koymuş oldum. Yo-
lum Türkiye’nin ilk kadın aikido ustası 
ve Japon dövüş sanatlarının eğitiminin 
yapıldığı Sevgi Aksoy Sensei Aikido 
Merkezine düştü. Japon dövüş sanatın-
da uzman olan Sevgi Aksoy, Avrupa’da 
ve Türkiye’de aikidoda “shihan” unvanı-
nı alan ve “6. dan”a ulaşarak ilk aikido 
okulu ile ilk aikido kulübünü açan ve ilk 
çocuk aikidosunu başlatan bir öğret-
mendir. Aikido konusunda merak etti-
ğim pek çok soruyu Sevgi Aksoy’a yö-
neltme şansı buldum. Sonuçta aikidoyu 
merak edenlerin zevkle okuyacakları bir 
söyleşi ortaya çıktı. 

Ege Yılmaz, Sevgi 
Aksoy Sensei Aikido 
Merkezinde eğitimde.

Ege Yılmaz, in education 
at Sevgi Aksoy Sensei 
Aikido Center.

Aikidonun kurucusu 
olan O’Sensei Morihei 
Ueshiba, 14 Aralık 
1883 tarihinde şimdi 
Tanabe olarak bilinen 
Wakayama bölgesinde 
bir çiftçi ailesinin 
çocuğu olarak dünyaya 
geldi. 

O’sensei Morihei 
Ueshiba, the founder 
of aikido, was born on 
14 December 1883 into 
a family of farmer in 
Wakayama district, now 
known as Tanabe.

The Path to Integration with Life Force Ai: Harmony  Ki: Energy Do: The Path

Yaşam Gücüyle Bütünleşme Yolu
Aİ: UYUM  Kİ: ENERJİ  DO: YOL

Röportaj / Interview
Fotoğraf / Photography
Ege Yılmaz
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AİKİDO BENİM İÇİN 
İŞ DEĞİL, BİR YAŞAM 
BİÇİMİDİR.

EGE YILMAZ: Bize bu spora ne za-
man ve nasıl başladığınızı anlatabilir 
misiniz?

SEVGİ AKSOY: Aikido benim için iş 
değil, bir yaşam biçimidir. Aikido’ya 
1990 yılında başlarken amacım kendi-
mi savunmaktı ama 1994’den itibaren 
kendi ayaklarımın üzerinde durdum ve 
2002’de Sevgi Aikido’yu kurdum.

EGE YILMAZ: Aikido nedir? İlk nere-
de ve kim tarafından bulunmuştur?

SEVGİ AKSOY: Japonya’da 1912’de 
O’Sensei Morihei Ueshiba tarafından 
bulunmuştur.  Aikido, beden ve zihnin 
uyumu, spor ve sanatın birleşimi, bir 
gelişim öğretisidir. Ne bir dövüş tekniği 
ne de düşmanı yenme yöntemidir. Bura-
da aikido ile öğrendiklerimiz hayatın her 
alanında devam eden felsefe ve yaşam 
şekline dönüşür.

AIKIDO IS NOT A JOB FOR 
ME BUT A WAY OF LIFE.

EGE YILMAZ: Can you tell us when 
and how you started this sport?

SEVGİ AKSOY: Aikido is not a job for 
me but a way of life. When I started 
aikido in 1990, my goal was to defend 
myself, but since 1994, I stood on my 
own two feet and founded Sevgi Aikido 
in 2002.

EGE YILMAZ: What is aikido? Where 
and by whom was it first found?

SEVGİ AKSOY: Found in Japan in 1912 
by O’sensei Morihei Ueshiba.  Aikido 
is the harmony of body and mind, the 
combination of sport and art, a teaching 
of development. It is neither a fighting 
technique nor a method of defeating the 
enemy. Here, what we learn with aikido 
becomes the philosophy and way of life 
that goes on in all aspects of life.

AIKIDO IS A POWERFUL 
SHIELD OF THE SOUL.

EGE YILMAZ: Can you tell us a little 
about aikido’s philosophy?

SEVGİ AKSOY: Aikido is a powerful 
shield of the soul. It is knowing how 
to defend ourselves that allows us 
to survive even when you think you 
are most helpless. We need to find 
solutions philosophically, mentally and 
technically. Those who work to learn 
to comply with Aikido, not to disobey 
natural laws, do not try to control the 
situations they face by force. They learn 
not to stand constantly, but to think, to 
adapt by flowing like water, to be flexible 
in order not to break in strong winds. 
They choose ‘shizentai’, meaning 
natural and relaxed state. They practice 
their movements by maintaining an 
uninterrupted flow of  “Ki”, that is, life 
energy.

IN AIKIDO, THE GOAL 
IS SELF-DEFENSE, NOT 
ATTACK.

EGE YILMAZ: What is the secret of 
aikido?

SEVGİ AKSOY: The aim of aikido is not 

Sevgi Aksoy; 
Türkiye’nin 
ilk kadın aikido ustası. 
Erkeklerin çok az 
bildiği bu felsefeyi 
kadınlara, erkeklere ve 
çocuklara öğretmeyi 
misyon edinmiş bir 
dava insanı.

Sevgi Aksoy; Turkey’s 
first female aikido 
master. She is a case 
person who has made 
it her mission to teach 
women, men and 
children this philosophy 
that men know so little 
about.
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AİKİDO, RUHUN GÜÇLÜ 
BİR KALKANIDIR.

EGE YILMAZ: Aikidonun felsefesin-
den biraz bize söz edebilir misiniz?

SEVGİ AKSOY: Aikido, ruhun güçlü 
bir kalkanıdır. En çaresiz olduğunuzu 
düşündüğünüz anlarda bile hayatta 
kalmamızı sağlayan, kendimizi nasıl sa-
vunacağımızı bilmektir. Felsefi, zihinsel 
ve teknik olarak çözüm yolları bulmamız 
gerekir. Aikido ile uyumlu olmayı, doğal 
yasalara karşı gelmemeyi öğrenmek 
için çalışan kişiler, karşılaştığı durumları 
zorla kontrol etmeyi denemezler. Sürekli 
ayakta kalmayı değil, düşünmeyi, su 
gibi akıp giderek uyum sağlamayı, sert 
rüzgarlarda kırılmamak için esnek ol-
mayı öğrenirler. ‘Shizentai’ yani doğal 
ve rahatlamış olma durumunu seçerler. 
“Ki”nin yani yaşam enerjisinin kesintisiz 
akışını sürdürerek hareketlerini uygular-
lar.

AİKİDODA AMAÇ 
SALDIRI DEĞİL, KENDİNİ 
SAVUNMADIR.

EGE YILMAZ: Aikidonun sırrı nedir?

SEVGİ AKSOY: Aikidoda amaç saldı-
rı değil, kendini savunmaktır. Eklemleri 
zorlayarak düşman etkisiz hale getirilir. 
Aikido yaparken mücadele eder gibi 
görünmezsiniz. Sadece akışa uyum 
sağlarsınız. Sakinliğinizle ve dengenizle 
düşmanı kontrol edersiniz.

EGE YILMAZ: Olimpiyatlarda aikido 
neden yok?

SEVGİ AKSOY: Çünkü aikido bir yarış-
ma sporu değildir. Onun bir yaşam fel-
sefesi vardır. 

AİKİDO, HER YAŞTA 
ÖĞRENİLEBİLEN BİR 
YAŞAM FELSEFESİDİR.

EGE YILMAZ: Aikido eğitimine en uy-
gun hangi yaşta başlanır? Erken yaş-
ta başlamak kişiye nasıl bir avantaj 
sağlar?

SEVGİ AKSOY: Aikidoya 4 yaşından iti-
baren her yaşta başlanabilir. Yetişkinler 
savunma veya içsel huzur için bu spo-

to attack but to defend itself. By forcing 
the joints, the enemy is neutralized. You 
don’t look like you’re fighting aikido. You 
just adjust to the flow. You control the 
enemy with your calm and balance.

EGE YILMAZ: Why is there no aikido 
at the Olympics?

SEVGİ AKSOY: Because aikido is not 
a competition sport. It has a philosophy 
of life. 

AIKIDO IS A PHILOSOPHY 
OF LIFE THAT CAN BE 
LEARNED AT ANY AGE.

EGE YILMAZ: At what age does aikido 
education begin best? How does 
starting at an early age give a person 
an advantage?

SEVGİ AKSOY: Aikido can be started 
at any age from the age of 4. adults can 
choose this sport for defense or inner 
peace, but these ideas don’t even come 
to children’s minds. Children internalize 
self-confidence, harmony and discipline 
with this sport.

WITH THE PHILOSOPHY 
OF AIKIDO, ONE 
IS TAUGHT HOW 
ONE SHOULD BE 
PROTECTED FROM ONE’S 
ENVIRONMENT AFTER 
ANOTHER.

Aikidoyu sadece bir 
dövüş yöntemi, kendini 
korumaya yönelik 
bir spor dalı veya 
savaş sanatı olarak 
ele almak, aikidoyu 
anlamamış olmanın bir 
göstergesidir. Yenme, 
yenilme, yaratıcılıkla 
mücadele etme ve 
doğayla uyumlu olmak 
gibi egonun tutku 
oyunlarıyla ilgisi yoktur.

Treating aikido as just a 
fighting method, a sport 
for self-preservation, 
or an art of war is 
an indication of not 
understanding aikido. 
The ego has nothing to 
do with passion plays, 
such as defeating, 
loosing, fighting 
creativity and being in 
tune with nature.
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ru seçebilir, ancak bu fikirler çocukların 
aklına bile gelmez. Çocuklar özgüven, 
uyum ve disiplini bu sporla içselleştirir.

AİKİDO FELSEFESİ 
İLE İNSANIN ÖNCE 
KENDİSİNDEN SONRA 
DA ÇEVRESİNDEN NASIL 
KORUNMASI GEREKTİĞİ 
ÖĞRETİLİYOR.

EGE YILMAZ: Aikido felsefesinin in-
san hayatına katkısı nedir?

SEVGİ AKSOY: Aikido; sabır, disiplin, 
özgüven, odaklanma, denge, refleks-
lere hakim olabilme, duyguları kontrol 
edebilme gücümüzü geliştirir. Kendini 
savunmanın ve taktik bilimi olmanın öte-
sinde, bireyin vücudunu, aklını, ruhunu 
ve fiziksel gücünü birleştirmenin bir yo-
ludur.

EGE YILMAZ: Aikidoyu diğer sporlar-
dan ayıran en temel özelliği nedir?

SEVGİ AKSOY: Aikido dövüş sporu de-
ğil, savunma sanatıdır. Kişisel gelişimin 
ön planda olması onu sanata daha çok 
yaklaştırır.

EGE YILMAZ: What is the contribution 
of aikido philosophy to human life?

SEVGİ AKSOY: Aikido improves our 
power of; patience, discipline, self-
confidence focus, balance, reflexes to 
be able to control emotions. Beyond 
being self-defense and tactical science, 
it is a way to combine an individual’s 
body, mind, spirit and physical strength.

EGE YILMAZ: What distinguishes 
aikido from other sports?

SEVGİ AKSOY: Aikido is not a fighting 
sport, but a defensive art. Being at 
the forefront of personal development 
brings it closer to art.

EGE YILMAZ: Is there a risk of injury 
in aikido sport?

SEVGİ AKSOY: If the body is not 
heated correctly before sports, as in 
every sport, there can be injury in this 
sport too.

AIKIDO HAS A 
PHILOSOPHICAL WAY OF 
THINKING THE BASIS AND 
GATHERING THE MIND TO 
A POINT.

EGE YILMAZ: How many years 
should we work for the average 
aikido education?

SEVGİ AKSOY: It is necessary to work 
for years to be balanced, calm, quick 
and controlled. It depends on what one 
wants. If the person wants to protect 
himself, he must develop himself 
spiritually, learn to use his body gaze, 
his gait as a weapon over time. This is 
a long way. If personal development 
is targeted, senses, reflexes, self-
confidence, self-esteem should be seen 

Yetişkinler savunma 
veya içsel huzur için 
aikido yapmaktadır.

Adults do aikido for 
defense or inner peace.
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EGE YILMAZ: Aikido sporunda sakatlanma riski 
var mıdır?

SEVGİ AKSOY: Spor öncesi vücut doğru ısıtılmaz-
sa, her sporda olduğu gibi bu sporda da sakatlanma 
olabilir. 

AİKİDO, TEMELİ DÜŞÜNMEYE VE 
ZİHNİ BİR NOKTAYA TOPLAMAYA 
DAYANAN FELSEFİ BİR YOLA 
SAHİPTİR.

EGE YILMAZ: Ortalama aikido eğitimi için kaç yıl 
çalışmalıyız?

SEVGİ AKSOY: Dengeli, sakin, çabuk ve kontrollü 
olabilmek için yıllarca çalışmak gerekir. Kişinin ne 
istediğine bağlıdır. Kişi kendini korumak istiyorsa 
ruhsal olarak kendini geliştirmeli, vücudunu, bakış-
larını, yürüyüşünü zamanla silah olarak kullanmayı 
öğrenmelidir. Bu da uzun bir yoldur. Kişisel gelişim 
hedefleniyorsa duyular, refleksler, özgüven, özsaygı 
bir değer olarak görülmeli ve kişi egosundan arın-
malıdır. Bunun için de bir kişi aikidoya başladığı gün-
den itibaren onun yaşam şekli değişir. Ben aikidoya 
başlayan öğrencime her zaman şu soruları sorarım: 
“Yanından kim geçti?” bakar, “göremedim” der. Ge-
çen kişinin erkek mi kadın mı olduğunu algılayamaz. 
Aikidoya yeni başladığında yaşama sadece bakar. 
Aylar geçer yeniden sorarım: “Yanından kim geçti?” 
Bu defa “bir kadın geçti” der. Ayrım yapmayı biraz 
öğrenmiş, kahverengi kuşağa gelmiştir. Aradan bir yıl 
geçer, aynı soruyu bir kez daha sorarım. Cevap daha 
ayrıntılı olur. Yıllar sonra aynı soruyu tekrar sorarım ay-
rıntılı bir şekilde tarif eder, hatta ruh halini bile analiz 
edebilir. İşte aikido o zaman başlar. Görmek, bakmak, 
analiz yapabilmek gerekir aikido için. 

EGE YILMAZ: Aikidoda kuşak renkleri neyi ifade 
eder?

SEVGİ AKSOY: Japonya’daki sisteme göre sıralama; 
beyaz, kahverengi, siyah ve dan’lar şeklinde sıralan-
maktadır. Ama en önemlisi, kişi yıllar içinde gelişimine 
devam edip siyah kemer dan’a geçince beyaz kemer-
deki masumiyeti kaybetmeden yoluna devam edebil-
mektir. 

EGE YILMAZ: Bu güzel söyleşi için size çok teşek-
kür ediyorum.

SEVGİ AKSOY: Ben de sana teşekkür ediyor, mutlu 
bir hayat sürmeni diliyorum.

as a value and the person should be free from ego. 
For this reason, a person’s lifestyle changes from the 
day he started aikido. I always ask my student who 
started aikido the following questions: “Who passed 
by you?” he looks, he says, “ I couldn’t see.”  It can’t 
detect whether the person passing by is a man or a 
woman. Aikido only looks at life when it’s just begun. 
Months pass and I ask again: “Who passed you?” 
This time he says, “a woman has passed.” He has 
learned a little bit of distinction, he has come to 
the brown belt. A year goes by, and I ask the same 
question again. The answer would be more detailed. 
Years later I would ask the same question again, 
describe it in detail, even analyze the mood. That’s 
when aikido begins. You need to be able to see, to 
look, to analyze aikido.

EGE YILMAZ: What are the colors of aikido?

SEVGİ AKSOY: Ranking according to the system in 
Japan, white, brown, black and dans are listed in the 
form. But the most important thing is to be able to 
continue to develop over the years and move on to 
the black belt dan without losing the innocence in the 
white belt.

EGE YILMAZ: I would like to thank you very much 
for this beautiful interview.

SEVGİ AKSOY: I thank you, I wish you a happy life.
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BEKİR KARTAL: You have been 
meeting the audience with various 
sports programs on NTV screens for 
many years. First of all, you said hello 
to broadcasting life as a reporter and 
presenter on Kanal D. So, how was 
your transition to sports? Did you start 
working in this field by chance?

NEBİL EVREN: Television programs were 
not very common in my childhood. The 
current Super League, then first place 
matches were broadcast on the radio as 

BEKİR KARTAL: Siz uzun yıllardır NTV 
ekranlarında çeşitli spor programlarıy-
la izleyici ile buluşuyorsunuz. İlk olarak 
Kanal D’de muhabir ve sunucu olarak 
yayın hayatına merhaba demişsiniz. 
Peki, spor programlarına geçişiniz na-
sıl oldu? Bu alanda tesadüfen mi çalış-
maya başladınız?

NEBİL EVREN: Benim çocukluğumda 
televizyon programları çok yaygın değildi. 
Şimdiki Süper Lig, o zamanki Birinci Lig 

The Presenter Who Held the Pulse of Football Nebil Evren

Futbolun Nabzını Tutan Sunucu
NEBİL EVREN

Bekir Kartal, her hafta Cumar-
tesi ve Pazar günleri NTV’de 
yayımlanan ‘90+’ programının 
sunucularından Nebil Evren 
ile onun spor dünyasına giriş 
hikayesini ve Türk futbolu ile 
ilgili merak edilen konuları ko-
nuştu.

Bekir Kartal spoke with  Nebil 
Evren, one of the hosts of the 
‘90+’ program which is aired on 
NTV everyweek on Saturday 
and Sunday, the story of his 
entry into the world of sports, 
and the curious issues related 
to Turkish football.

NTV ekranlarından 
tanıdığımız Nebil 
Evren, Bekir Kartal’la 
birlikte.
Nebil Evren, who 
we know from NTV 
screens, is with Bekir 
Kartal.

Röportaj / Interview
Bekir Kartal

Fotoğraf / Photography
Berfin Aladağ
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maçları televizyonun yanı sıra radyodan 
da yayınlanırdı ve o dönemin radyo an-
latımlarından ben çok etkilenirdim. Spora 
olan ilgim de babamdan gelir. Onunla bir-
likte futbol ve basketbol maçlarını seyre-
derdik. Bir de o zaman TRT’nin tek kanal 
olması nedeniyle herkes sadece futbol 
değil tenis, buz pateni gibi sporun farklı 
dallarını da izlerdi. Ben de daha çocuk 
yaşlarda evdeki televizyonun sesini kısıp 
maçları kendim seslendirirdim. O zaman 
Şampiyonlar Lig’i yeni başlamıştı, bir gün 
Galatasaray-Beşiktaş maçını anlatıp ka-
sete kaydettim, üstüne adımı yazarak Star 
televizyonuna gönderdim. Zannediyor-
dum ki benim gönderdiğim bu kaseti ilgili 
kişiler dinleyecekler ve anlatımımı beğe-
nip beni hemen işe çağıracaklar… Tabii 
ki öyle olmadı. Ama üniversitede okurken 
Kanal D’de bir staj fırsatı yakaladım ve 
çok şanslıyım ki sesine ve programcılığına 
hayran olduğum İlker Yasin, Kanal D’nin 
müdürü idi. Ben 23 yıldır bu mesleği ya-
pıyorum. 1997 yılında bu kanalda ilk önce 
muhabir olarak görev yaptım, sonrasında 
spiker olarak devam ettim. Örnek kişiliğe 
sahip İlker Yasin, bana bu fırsatı vererek 
benim önümü açtı ve Kanal D’de spor ha-
berleri sunmaya başladım. İlk programım 
da banttan yayınlanan 2002 Dünya Ku-
pası ile ilgili programdı. Daha sonra CNN 
Türk’e ve oradan da NTV Spor’a geçerek 
spor programları hazırlayıp sunmaya de-
vam ettim.

HER MAÇ YAYINININ UZUN BİR 
HAZIRLIK AŞAMASI OLUYOR.

BEKİR KARTAL: Bir metne bağlı olma-
dan 90 dakika süren bir maçı anlatmak 
son derece zor olmalı? Yayın öncesi 
prova yapma şansınız oluyor mu? Bir 
maç yayınına nasıl hazırlanıyorsunuz?

NEBİL EVREN: Maç anlatmanın temel 
bazı anlatım kuralları vardır. Elbette onunla 
ilgili çeşitli çalışmalar yaptım, beğendiğim 
kişileri takip ettim. Ekrana çıkış sürecim-
de Gökhan Telkenar’ın bende çok emeği 
olmuştur. Canlı yayın sırasında bir maçta 
ne zaman ne olacağını kestiremezsiniz. Bu 
nedenle canlı yayınlanacak bir maç için 
prova şansınız yok ama her maç yayınının 
tabii ki uzun bir hazırlık aşaması oluyor. Ta-
kımların son durumu, bulundukları konum, 
oyuncuların özellikleri, maç ile ilgili güncel 
bilgilerin toplanması gibi çok yoğun bir ha-
zırlık dönemimiz var. Hatta hiç tanımadığım 
iki takımın maçını anlatacaksam, mutlaka 
onların maçlarını bulup önceden izliyorum. 
Çünkü futbolcuları maç sırasında tanımak 
zaman alabiliyor. Her işte olduğu gibi bu 
işte de pratiğe sahip olmak çok önemli. 
Ama bizler için her yayın heyecan vericidir. 

well as television and I was very impressed 
by the radio narratives of that period. My 
interest in sports comes from my father. 
We used to watch football and basketball 
games with him. At that time, because TRT 
was the only channel, everyone would watch 
different branches of sports such as tennis 
and ice skating, not just football. When I was 
a kid, I used to turn down the TV at home 
and play the games myself. Galatasaray-
Beşiktaş match was just beginning then, one 
day I recorded the tape, I wrote my name 
on it and sent it to Star television. I thought 
that the people involved would listen to this 
tape that I sent, and they would like my 
narration and call me to work right away... 
of course it didn’t. But I got an internship at 
Kanal D while I was studying at University, 
and I was very lucky that İlker Yasin, whose 
voice and programming I admired, was the 
director of Kanal D. I’ve been doing this 
job for 23 years. I first served as a reporter 
on this channel in 1997, then continued 
as an announcer. İlker Yasin, who has an 
exemplary personality, opened my path 
by giving me this opportunity and started 
presenting Sports News on Kanal D. My 
first program was about the 2002 World 
Cup, which was broadcast on tape. Later, I 
moved to CNN Türk and from there to NTV 
Spor and continued to prepare and present 
sports programs.

EVERY MATCH BROADCAST HAS A 
LONG PREPARATION PHASE.

BEKİR KARTAL: It must be extremely 
difficult to describe a match that lasts 
90 minutes without being connected to a 
text? Do you have a chance to rehearse 
before the broadcast? How do you 
prepare for a match broadcast?

NEBİL EVREN: There are some basic 
rules of expression of match telling. Of 
course I’ve done various studies on him, 
followed people I like. Gökhan Telkenar 
has contributed a lot to my screen output 
process. You can’t predict when a match 
will happen during a live broadcast. So you 
don’t have the chance to rehearse for a live 
match, but of course every match broadcast 
is a long preparation phase. We have a 
very intense preparation period, such as the 
final status of the teams, the position they 
are in, the characteristics of the players, 
the collection of up-to-date information 
about the match. Even if I tell you about 
the match of two teams I don’t know at 
all, I always find their matches and watch 
them in advance. Because it can take time 
to get to know players during a match. As 
with any business, it is very important to 
have practice in this business. But for us, 
every broadcast is exciting. I can now say 
I’m excited again, though not as much as 

Nebil Evren, 
kendisine yöneltilen 
soruları büyük 
bir samimiyetle 
yanıtladı.
Nebil Evren answered 
the questions posed 
to him with great 
sincerity.
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Artık ilk bültenimi sunduğum kadar olmasa 
da yine heyecanlandığımı söyleyebilirim. 
Bu da bizim için önemli itici bir güç oluyor.

BEKİR KARTAL: Ülkemizde veya yurt 
dışında örnek aldığınız meslektaşları-
nız kimler?

NEBİL EVREN: İlker Yasin benim için çok 
önemli bir isim, üstelik çocukluğumun ido-
lü. Hem maç anlatımını hem de program 
yapımcılığını çok beğenirim. Ayrıca Gün-
tekin Onay ile Murat Kosova da bu alanda 
çok iyi isimlerdir. Maç anlatma konusunda 
tabii ki Ercan Taner’i de burada anmak 
lazım. Benim hayalim maç anlatmak üze-
rineydi, anlattım da ama daha çok spor 
programcılığında kariyerimi ilerlettim. Ger-
çekten de geriye dönüp baktığım zaman 
programcılık benim kendimi daha iyi ifade 
ettiğimi düşündüğüm bir alan. Ama maç 
anlatmaktan da her zaman büyük bir keyif 
aldım. Çünkü o sürprizlere açık etkinliği 
anlatmak çok başka bir haz.

İSTER RADYO İSTER TELEVİZYONDA 
MAÇ ANLATIYOR OLUN FARK ETMEZ, 
İKİSİNİN DE FARKLI ZORLUKLARI 
VAR.

BEKİR KARTAL: Sizce radyoda mı maç 
anlatmak daha zor, yoksa televizyonda 
mı?

NEBİL EVREN: İkisinin de kendine göre 
bazı zorlukları var. Radyo maç anlatmak 
daha yorucu diyebilirim çünkü gözle gö-
rülmeyen bir olayı birilerine naklediyor-
sunuz. Bunu yaparken de dinleyicinin o 
heyecanı 90 dakika boyunca yaşamasını, 
maçı hayal etmesini sağlamanız gereki-
yor. Televizyondaki zorluk ise pozisyonu 
gören, o anı yaşayan kişilere anlatıyor ol-
manız. Çünkü izleyen zaten o anı ekranda 
sizin gibi görüyor. Bu nedenle televizyonda 
maç anlatırken biraz daha farklı bilgilerle, 
tempoyu doğru ayarlayarak, heyecanı do-
zunda vererek seyirciyi maçın içine katmak 
gerekiyor.

BEKİR KARTAL: Türk futbolunda birçok 
sorun var. Bu sorunların çözümüne ilk 
olarak sizce nereden başlanmalı ve na-
sıl bir yol izlenmeli?

NEBİL EVREN: Türk futbolunun sorunu 
aslında ülkenin geneli ile ilgili. Mehmet 
Demirkol bu konuda; “Trafik sorunu ne ka-
darsa futboldaki sorunlar da o kadardır.” 
diyor. Bu bakış açısına ben bazen üzülü-
yorum ve içerliyorum. Sanki ülkedeki her 
şey tamam da sadece futboldaki şiddet 
problemmiş gibi konuşuluyor. Konumuz 
şiddet ise hayatın her alanında var; aile-
de, işte, okulda... Dolayısıyla futbolda da 

I did when I presented my first newsletter. 
That makes it a major driving force for us.

BEKİR KARTAL: Who are your exemplary 
colleagues in our country or abroad?

NEBİL EVREN: İlker Yasin is a very 
important name for me, and also the 
idol of my childhood. I love both the game 
narration and the program production. In 
addition, Murat Kosova with Güntekin Onay 
approval are very good names in this area. 
Of course, we need to mention Ercan Taner 
in the match telling. My dream was to tell 
the game, and I did, but I’ve moved my 
career more in sports programming. Indeed, 
when I look back, programming is an area 
where I think I express myself better. But I’ve 
always enjoyed telling the game. Because 
it is a very different pleasure to tell about 
the event that is open to surprises.

IT DOESN’T MATTER WHETHER 
YOU’RE TELLING MATCHES ON 
RADIO OR TELEVISION, THEY BOTH 
HAVE DIFFERENT CHALLENGES.

BEKİR KARTAL: Do you think it is more 
difficult to tell the match on the radio, 
or on television?

NEBİL EVREN: They both have their 
own difficulties. I’d say it’s more tiring to 
tell a match on the radio because you’re 
transmitting something that’s not visible to 
anyone. In doing so, you have to let the 
listener experience that excitement for 90 
minutes, imagine the match. The difficulty in 
television is that you tell people who see the 
position, who live in that moment. Because 
the viewer already sees that moment on 
the screen like you do. For this reason, it 
is necessary to include the audience in 
the match by adjusting the tempo correctly 
and giving the excitement dose with slightly 
different information when telling the match 
on television.

BEKİR KARTAL: There are many 
problems in Turkish football. Where do 
you think the solution of these problems 
should be started first and what kind of 
way should be followed?

NEBİL EVREN: The problem of Turkish 
football is actually related to the country 
in general. Mehmet Demirkol on this issue; 
“The traffic problem is much more than the 
problems in football.”he says. I sometimes 
get upset and resent that point of view. It’s 
spoken of as if everything in the country 
is good but only violence in football is the 
problem. When it comes to violence, it’s in 
every aspect of life; in the family, at work, at 
school... So it’s in football, too. That’s why 
it’s not so easy to isolate. Using football and 
sport as a locomotive in solving problems 
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var. O yüzden ayrıştırmak çok kolay değil. 
Futbolu, sporu sorunların çözümünde bir 
lokomotif olarak kullanmak belki ön plana 
çıkarılabilir. Sonuçta spor; dostluğu, kar-
deşliği, rekabeti, sosyal sorumluluğu ve 
sosyal ilişkileri içinde barındırır. Bir şeyi 
düzelteceksek buradan başlamak gere-
kir. Ama sadece sporda birtakım sorunları 
çözerek bütün toplumda bir çözüme ulaş-
mak bence fazlasıyla ütopik. Sporda alt-
yapı, tesis gibi sorunlar var ama bence en 
önemlisi eğitim sorunu. Sporcu keşfetmek-
te, keşfettikten sonra onu doğru eğitmek-
te yaşadığımız problemler var. Belki biraz 
daha okullarla birlikte çalışmalar yapılırsa 
pek çok sorunun üstesinden gelebiliriz 
diye düşünüyorum.

EĞER BİZ İYİ FUTBOLCULAR 
EĞİTİRSEK O ZAMAN 
TAKIMLARIMIZDA BU TOPRAKLARDA 
YETİŞEN FUTBOLCULAR 
OYNAYACAKTIR.

BEKİR KARTAL: Futbolda oyuncuların 
yerli-yabancı ayrımı konusunda tartış-
malar oluyor. Sizin bu konudaki düşün-
celeriniz nelerdir?

NEBİL EVREN: Ben futbolcu seçimi ko-
nusunda yerli-yabancı ayrımı yapılmasını 
doğru bulmuyorum. Tabii ki bir takımın 
taraftarı, tuttuğu takımın oyuncularının ta-
mamının altyapıdan yetişmiş, yerli futbol-
culardan oluşmasından mutlu olur. Ama 
bu kadar globalleşen ve endüstrileşen bir 
sektörde kapalı kalmak doğru değil. Bura-
da sınırla ilgili tartışmalar süre geliyor. Ben 
açıkçası genel olarak sorunun yabancı sı-
nırında olmadığını düşünüyorum. Burada 
önemli olan eğitim. Eğer biz iyi futbolcular 
eğitirsek o zaman takımlarımızda bu top-
raklarda yetişen futbolcular olacaktır. Bizler 
en çok yabancı sınırının olduğu dönemi ya-
şıyoruz. Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Çağ-
lar Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Melih Demiral 
ise bu dönemde ihraç ettiğimiz oyuncular. 
Demek ki takımlarda yabancı oynatmak 
bu oyuncuların önünü kapatmıyor. Temel 

can be brought to the fore. Sport after 
all; it includes friendship, brotherhood, 
competition, social responsibility and social 
relations. If we’re gonna fix something, we 
need to start here. But just solving some 
problems in sport and reaching a solution 
in the whole society is, I think, too utopian. 
There are problems in sports such as 
infrastructure, facilities but I think the most 
important issue is education. There are 
problems we have in discovering athletes, 
in training them correctly after discovering 
them. I think maybe if we work with the 
schools a little bit more, we can overcome 
a lot of problems.

IF WE TRAIN GOOD FOOTBALLERS 
THEN OUR TEAMS WILL PLAY 
FOOTBALLERS WHO GREW UP IN 
THIS LAND.

BEKİR KARTAL: There are discussions 
in football about the separation of 
players from domestic and foreign. What 
are your thoughts on this?

NEBİL EVREN: I do not find it right to 
make the distinction between domestic 
and foreign on the subject of football player 
selection. Of course, the fans of a team are 
happy that all of the players of the team 
they hire are made up of local footballers 
brought up from the infrastructure. But it 
is not right to remain closed in an industry 
that is so globalised and industrialised. The 
debate over the border here comes at a 
time. I frankly think the problem in general 
is not at the foreign border. The important 
thing here is education. If we train good 
footballers then there will be footballers in 
our teams who grow up in this land. We 
live in the era where there are most foreign 
borders. Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Çağlar 
Söyüncü, Yusuf Yazıcı, Melih Demiral are 
the players we exported during this period. 

Nebil Evren ve 
Ali Ece, NTV 
ekranlarında 
futbolun nabzını 
tutmaya devam 
ediyorlar.
Nebil Evren and Ali 
Ece continue to hold 
the pulse of football 
on their NTV 
screens.
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olarak yönümüzü çevirmemiz gereken yer 
bu kadar kalabalık nüfusta, ilginin bu kadar 
fazla olduğu bir ülkede nasıl oluyor da ken-
di oyuncularımızı yetiştiremiyoruz? Bizler 
nasıl oluyor da bu topraklardaki potansi-
yelleri keşfedemiyoruz? Bence öncelikle 
bizim bunları sorgulamamız gerekiyor.

BİR ZAMANLAR NTV SPOR’DA HENÜZ 
ÇALIŞMAZKEN ‘90+’ PROGRAMINI 
BÜYÜK BİR İLGİ VE SEVGİ İLE TAKİP 
EDEN BİRİ OLARAK BU PROGRAMI 
SUNUYOR OLMAKTAN DA ÇOK 
MUTLUYUM.

BEKİR KARTAL: 2019 yılı spor dünyası-
nın en başarılı isimleri geçtiğimiz Aralık 
ayında Boğaziçi Üniversitesi tarafından 
belirlendi. NTV’de Pazar günleri bir kla-
sik haline gelen ve Ali Ece ile birlikte 
sunduğunuz programınız ‘90+’, en iyi 
spor programı ödülünün sahibi oldu. 
Türk televizyonlarında çok sayıda spor 
programı arasından bu ödüle sahip ol-
mak büyük bir başarı. Duygularınızı bi-
zimle paylaşmak ister misiniz?

NEBİL EVREN: Hakikaten Boğaziçi gibi 
köklü bir üniversitenin öğrencileri tarafın-
dan bu ödülü almak bizlere büyük gurur 
verdi. Tabii bizler sonuçta programı sunar-
ken ödül almak için değil, iyi bir iş ortaya 
çıkarmak için titizleniyoruz. Stüdyoda eğer 
enerji yüksekse o program iyi oluyor. Ben 
ve Ali, güzel bir enerji yakaladık. Daha 
önce NTV’de beraber program yapıyorduk 
ama daha öncekiler böyle haftalık ve uzun 
soluklu, sadece ikimizin olduğu bir format 
değildi. Hayata ve oyuna bakışımız birbi-
rinden farklı değil ama temelde aynı gibi 
görünse de detaylarda çok fikir çatışması 
yaşıyoruz. Bu da programı daha izlenilir 
kılıyor diye düşünüyorum. Ayrıca bir za-
manlar NTV Spor’da henüz çalışmazken 
‘90+’ programını büyük bir ilgi ve sevgi ile 
takip eden biri olarak bu programı sunuyor 
olmaktan da çok mutluyum. Ali ile birlikte 
seyircilere keyifli bir futbol sohbeti izlettir-
meye çalışıyoruz. 

BEKİR KARTAL: Yoğun çalışma tempo-
nuz içinde bana zaman ayırıp bu keyifli 
söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için size 
çok teşekkür ediyorum. İyi bir spor 
programı izleyicisi olarak sizi tanımak-
tan dolayı onur duyduğumu da ayrıca 
belirtmek isterim.

NEBİL EVREN: Ben de sizin gibi gençler-
le olmaktan her zaman keyif alıyorum. Ayrı-
ca sana ve arkadaşlarına eğitim hayatında 
başarılar dilerim.

So playing foreign teams does not prevent 
these players. Basically the place we need 
to turn our direction is in a country with 
such a large population, where there is so 
much interest, how can we not train our 
own players? How come we don’t discover 
the potential in this land? I think we should 
question them first.

AS SOMEONE WHO ONCE 
FOLLOWED THE ‘90+’ PROGRAM 
WITH GREAT INTEREST AND LOVE 
WHILE NOT WORKING AT NTV 
SPORTS, I AM ALSO VERY HAPPY TO 
BE PRESENTING THIS PROGRAM.

BEKİR KARTAL: The most successful 
names in the sports world for 2019 were 
determined by Boğaziçi University last 
December. Your program ‘90+’, which 
became a Sunday Classic on NTV and 
presented with Ali Ece, was the winner 
of the best sports program award. It is 
a great achievement to have this award 
from among the many sports programs 
on Turkish television. Would you like to 
share your feelings with us?

NEBİL EVREN: Indeed, we were very 
proud to receive this award by the students 
of a well-established university such as 
Boğaziçi. Of course, when we present the 
program, we are careful not to get awards, 
but to bring out a good job. In the studio, if 
the energy is high, that program is good. 
Me and Ali, we got some good energy. We 
were doing shows together on NTV before, 
but before that, it wasn’t a weekly and long-
running format, just the two of us. The way 
we look at life and the game is not different, 
but it seems to be basically the same, but we 
have a lot of conflict of opinion in the details. 
This makes the program more traceable, I 
think. I am also very happy to present this 
program as someone who once followed the 
‘90+’ program with great interest and love 
while not working at NTV Sports. Ali and I 
are trying to get the audience to watch a 
pleasant football conversation.

BEKİR KARTAL: I would like to thank 
you very much for taking the time to give 
me this delightful interview in your busy 
working tempo. I would also like to point 
out that as a good sports spectator, I am 
honored to know you.

NEBİL EVREN: I always enjoy being with 
young people like you. I wish you and your 
friends success in your education.

NTV’de Pazar günleri 
bir klasik haline 
gelen, Nebil Evren 
ile Ali Ecenin birlikte 
sunduğunuz ‘90+’ adlı 
program en iyi spor 
programı ödülünün 
sahibi oldu.
‘90+’, which became a 
classic on Sunday on 
NTV, was the winner 
of the best sports 
program award.
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