




Sizler, yeni Türkiye’nin geç evlatları, yorulsanız da beni
izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler
asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek
ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘

You, the late children of the new Turkey, will follow me
even if you get tired. Those who decide to walk without

rest will never, ever get tired. Turkish youth will walk
tirelessly to the goal, to our high ideal
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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 27. 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.

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.

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



6/ avaz gençlik dergisi / sayı 27 / temmuz 2022

Haber

Marmara Koleji Öğrencileri Eyp
Konferansı’nın Organizatörü Oldu
Marmara College Students Become
The Organizer of the 
Eyp Conference

Marmara Koleji EYP Kulübü öğrencileri, EYP Türkiye’nin
6. Dijital Konferansı’nı organize etti. 
Marmara College EYP club students organized the 6th
Digital Conference of EYP Turkey.

EYPTürkiye tarafından seçilen, ulusal ve
uluslararası başarıları ile dikkat çeken
Alara Saygı ve Aysha Koçtürk adlı

öğrenciler, çevrim içi olarak 20-23 Ocak 2022 tarihinde
gerçekleşen “SHIFT 2022 6th Digital Session of EYP
Turkey” konferansının başkanlığını ve tüm organizasyon
sürecini başarı ile yönetti. “Değişimin önünü açmak”
temasıyla gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını,
“Engelliler için engellerin kaldırılması” konusuyla Prof. Dr.
Resa Aydın gerçekleştirdi. Marmara Kolejinden Mehmet
Kaan Ersan ve Mustafa Yiğit Kartal’ın delege olarak,
Ahmet Talha Aksar’ın ise organizatör olarak yer aldığı
konferansa katılan öğrencilere, göstermiş oldukları
başarılardan dolayı sertifikaları takdim edildi. 

Students named Alara Saygı and Aysha Koçtürk, who
were chosen by EYP Turkey and attracted attention
with their national and international achievements,

successfully managed the entire organizational process
and chaired the "SHIFT 2022 6th Digital Session of EYP
Turkey" conference held online on January 20-23, 2022.
The opening speech of the conference, which was held
with the theme of "opening the way for change", was
made by Prof. Dr. Resa Aydın with the subject of
''Removing barriers for the disabled''. The students who
attended the conference where Mehmet Kaan Ersan and
Mustafa Yiğit Kartal from Marmara College took part as
delegates and Ahmet Talha Aksar as the organizer were
presented their certificates for their achievements.

MEET THE HEAD ORGANISERS

THE ORGANISING TEAM

Alara Saygı (TR) Aysha Koçtürk (TR)

Ceyda Kılınç (TR)
ORGANISER

Gent Gjylbegu (FI)
ORGANISER

Aslımay Nil Öztürk (TR)
ORGANISER

Ahmet Talha Aksar (TR)
ORGANISER

İrem Yılmaz (TR)
ORGANISER

Aina Puig (ES)
ORGANISER

Maria Dias Sa (PT)
ORGANISER

Avrupa Gençlik Parlamentosu, günümüz dünyasının
önemli ve acil konularını akranlarıyla birebir tartışmak

amacıyla Avrupa’dan gençleri bir araya getiren bir
akran öğrenmesi programıdır.

The European Youth Parliament is a peer learning
program that brings together young people from

Europe to discuss the important and urgent issues
of today's world with their peers.
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Aysha Koçtürk ve Ozan Poşluk
Avrupa Gençlik Parlamentosu Ankara
Uluslararası Gençlik Forumu’nda
Aysha Koçtürk and Ozan Poşluk at the
European Youth Parliament Ankara
International Youth Forum

Marmara Koleji EYP Kulübü öğrencileri, Avrupa Gençlik
Parlamentosu Ankara Uluslararası Gençlik Forumu’na katıldı.
Marmara College EYP Club students participated in the European
Youth Parliament Ankara International Youth Forum.

Marmara Koleji EYP Kulübü üyelerinden Aysha
Koçtürk (12 IB) ve Ozan Poşluk (11 IB) adlı
öğrenciler, Avrupa Gençlik Parlamentosu

tarafından 3-8 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenen Uluslararası Gençlik Forumu’na katıldılar. Ana
teması “Bilinmeyenlerin Peşinde Koşmak” olan
uluslararası konferansta öğrenciler beş gün boyunca farklı
ülkelerden gelen diğer katılımcılarla beraber,
komitelerinde etkili bir şekilde ilgili sorunsallara çözüm
yolları aradılar.

Marmara College EYP Club members Aysha
Koçtürk (12 IB) and Ozan Poşluk (11 IB) students
attended the International Youth Forum

organized by the European Youth Parliament between 3-8
February 2022 in Ankara. In the international conference,
the main theme of which was "Seeking the Unknown",
the students, together with other participants from
different countries, effectively sought solutions to the
relevant problems in their committees for five days.

Uluslararası Gençlik Forumu’na katılan
lise ve üniversite öğrencileri, beş gün
süren etkinlikte “Bilinmeyenlerin
Peşinde Koşmak” başlığıyla önümüzdeki
yılların olası sorunlarına çözüm aradılar.
High school and university students
who participated in the International
Youth Forum sought solutions to the
possible problems of the coming years
with the title of " Seeking the
unknown" in the five-day event.
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Marmara Koleji
Öğrencileri DI Türkiye

2022 Turnuvası’nda 
Marmara College

Students at DI Turkey
2022 Tournament

Destination Imagination Türkiye nedir?
What is Destination Imagination Turkey?

17-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da
tüm Türkiye’den farklı okullardan yaklaşık
240 takımın katılımıyla gerçekleşen DI

Türkiye Finallerine katılan Marmara Koleji öğrencileri,
kendi geliştirdikleri yaratıcı problem çözümleriyle beğeni
topladı. Marmara Koleji ve Fen Lisesi öğrencilerinden;
İpek Tunalı, Alpkan Mutlugil, Serdar Burak Tanyolaç,
Ridade Sarıhan,  Jessey Derin Zalma, Damla Gündüz,
Simay Alan, Eslem Çalım, Elif Naz Dindaş, Dilvin Beste
Saraç, Selen Büyük,  İrem Bilen, Zeynep Özcan, Didem
Nehir Öcal, Ömer Efe Maşraf, Efe Serdar Uçar, Yağmur
Deliorman ve Ece Nur Şakir, öğretmenleri Mehtap
Aydoğan ve Elif Çınar danışmanlığında katıldıkları
bilimsel, teknik ve mühendislik görevlerini başarıyla
tamamladılar. Marmara Koleji öğrencileri, turnuvada
geçirdikleri başarılı ve yaratıcı zaman dolayısıyla, 20–24
Mayıs 2022 tarihleri arasında Amerika, Kansas City’de
düzenlenen ‘Dünya Finalleri’ne katılmaya hak kazandılar. 

Marmara College students, who participated in
the DI Turkey finals held in Antalya between
17-20 February 2022 with the participation of

approximately 240 teams from different schools from all
over Turkey, were appreciated with their creative
problem solutions. Marmara College and Science High
School students İpek Tunalı, Alpkan Mutlugil, Serdar
Burak Tanyolaç, Ridade Sarıhan, Jessey Derin Zalma,
Damla Gündüz, Simay Alan, Eslem Çalım, Elif Naz
Dindaş, Dilvin Beste Saraç, Selen Büyük, İrem Bilen,
Zeynep Özcan, Didem Nehir Öcal, Ömer Efe Maşraf, Efe
Serdar Uçar, Yağmur Deliorman and Ece Nur Şakir

successfully completed their
scientific, technical and
engineering tasks under the
supervision of their teachers
Mehtap Aydoğan and Elif
Çınar. Marmara College
students were entitled to
participate in the 'World
Finals' held in Kansas City,
USA between 20-24 May
2022, due to the successful
and creative time they spent
in the tournament.

Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonlarından olan
Destination Imagination (DI) turnuvalarının Türkiye
Finallerine katılan Marmara Koleji öğrencileri, çok yaratıcı ve
verimli zaman geçirerek DAT 2022’yi başarıyla tamamladı.
Marmara College students, who participated in the Turkey
Finals of Destination Imagination (DI) tournaments, one of
the biggest creativity organizations in the world, had a
very creative and productive time and successfully
completed DAT 2022.

Her yıl Destination
Imagination INC.

eğitimciler ve endüstri
uzmanlarıyla birlikte
çalışarak STEAM, sanat,
sosyal girişimcilik ve
erken öğrenme alanlarını
destekleyen 7 yeni
akademik görev geliştirir.
Öğrenciler seçtikleri
göreve yönelik bir çözüm
yaratmak için takımlarıyla
araştırır, öğrenir ve
tasarlar. Görevleri üzerinde
çalışırken öğrenciler,
fikirlerini
gerçekleştirdikleri,
başarısızlıklardan ders
aldıkları, problemleri
değerlendirdikleri ve
gelişimlerini
gözlemledikleri yaratıcı
süreci öğrenir. Görev
programına dahil olan
öğrenciler sunumlarını
önce ülke turnuvasında,
dereceye girmeleri halinde
davet edildikleri ‘Dünya
Finallerinde’ gerçekleştirir.

Each year, Destination
Imagination INC works

with educators and
industry experts to
develop 7 new academic
missions that support the
fields of STEAM, the arts,
social entrepreneurship,
and early learning.
Students research, learn
and design with their
teams to create a solution
for their chosen task.
While working on their
assignments, students
learn about the creative
process in which they
realize their ideas, learn
from failures, evaluate
problems, and monitor
their progress.
Students included in
the mission program
make their
presentations first at
the country
tournament, and at the
'World Finals' to
which they are invited
if they qualify.

Marmara Koleji öğrencileri, 17-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenen DI Türkiye finallerinde. Marmara College students at the DI
Turkey finals held in Antalya between 17-20 February 2022.
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Yurt dışında ‘Hukuk’ eğitimi almak
idealiyle başladığı IB programını büyük

bir başarıyla yürüten Marmara Koleji 12 IB
öğrencisi Bahar Gümüş, hayallerine bir
adım daha yaklaştı.  Üniversitelere başvuru
süreci devam eden Bahar Gümüş, dünya
sıralamalarında üst sıralarda bulunan
İngiltere’deki University of Edinburg,
University of Warwick, University of
Exeter ve University of Lancaster ile
Hollanda’daki University of
Maastrich, Tilburg University ve
University of Groningen okullarının
‘Hukuk’ ve ‘Uluslararası Hukuk’
programlarına kabul almayı
başardı.

Marmara College 12 IB student Bahar Gümüş,
who successfully carried out the IB

program, which she started with the ideal of
studying ‘Law’ abroad, is one step closer to her
dreams. Bahar Gümüş, whose application

process to universities continues, she
managed to be accepted to the ‘Law’ and
‘International Law’ programs of the
University of Edinburgh, University of
Warwick, University of Exeter and
University of Lancaster in England, and
the University of Maastricht, Tilburg
University, and the University of
Groningen in the Netherlands, which
were at the top of the rankings.

Marmara Koleji 10. sınıf öğrencilerinden Emir Bor,
2021-2022 eğitim yılının ikinci döneminde

öğrenimine AFS Kültür Programı aracılığı ile gittiği
Belçika’da devam etti. AFS Okul Programları’na katılan
öğrenciler farklı sürelerde, farklı bir ülkede, gönüllü
ailelerin yanında kalarak liseye devam ederler. AFS
Okul Programı Değerlendirme Süreci sonrasında
programa kabul edilen Emir Bor da 22 Ocak’ta katıldığı
Belçika’daki program oryantasyon sürecinden sonra,
10. sınıfın ikinci dönemini Belçika’nın Gent şehrinde
Edugo Toren/Oosttaker okulunda tamamladı. 

Emir Bor, one of the 10th grade students of
Marmara College, continued his

education in Belgium, where he went
to through the AFS Culture
Program in the second semester
of the 2021-2022 academic year.
Students participating in AFS
School Programs attend high school
at different times, in a different
country, by staying with volunteer
families. Emir Bor, who was accepted to the program
after the AFS School Program Evaluation Process,
completed the second term of the 10th grade at Edugo
Toren/Oosttaker School in Ghent, Belgium, after the
program orientation process in Belgium, which he
attended on January 22.

IB Öğrencisinin Büyük Başarısı
Great Success of the IB Student

AFS Kültür Programı Aracılığı ile Belçika’da
Is in Belgium through the AFS Culture Program

Bahar
Gümüş

Emir
Bor

AFS Kültürlerarası Programlarının temelleri, Birinci Dünya Savaşı’nda
Amerikalı genç gönüllülerin Fransa’da gönüllü ambulans şoförlüğü
yapmaları ile atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda ise AFS gönüllüleri;
Avrupa, Kuzey Afrika, Hindistan ve Burma’da görev yaparak barışı
kültürlerarası bir anlayışla desteklemeye, savaş sırasında olduğu gibi
sonrasında da devam etmişlerdir. The foundations of AFS Intercultural
Programs were laid when young American volunteers volunteered as
ambulance drivers in France during the First World War. In the Second
World War, AFS volunteers; They continued to support peace with an
intercultural understanding, serving in Europe, North Africa, India and
Burma, both during and after the war.
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Marmara’da “Lale” Temalı Erasmus 
Plus Öğrenci Değişim Projesi
Erasmus Plus Student Exchange Project
with the Theme of "Tulip" in Marmara
Marmara Koleji, 3-8 Nisan tarihleri arasında ‘Erasmus Plus Öğrenci Değişim Projesi’ne ev sahipliği yaptı.
Marmara College hosted the 'Erasmus Plus Student Exchange Project' between 3-8 April.

Erasmus Plus Öğrenci Değişim Projesi kapsamında
Marmara Koleji tarafından ağırlanan Almanya IGP
Lisesi ve Hollanda Nova Koleji öğrenci ve

öğretmenleri, bir hafta süresince hem ortak kültürel
değerlerin vurgulandığı “Lale” temalı etkinliklere katıldılar
hem de İstanbul’un tarihi ve coğrafi güzelliklerini görme
fırsatı buldular. Marmara Eğitim Kurumları, 2022-2023
yılları arasında yürütülecek olan Avrupa Birliği onaylı
Erasmus Plus Okul Ortaklığı Projesi sebebiyle, 14-19 Şubat
2022 tarihleri arasında Almanya IGP Lisesi ve Hollanda
Nova Koleji idareci ve öğretmenlerini ağırlamış, beş gün
süren ziyarette projenin içeriği ve katılım koşulları
hakkında toplantılar yapılmıştı.

Hosted by Marmara College as part of the Erasmus
Plus Student Exchange Project, the students and
teachers of Germany's IGP High School and

Netherlands Nova College both attended the "Tulip"-
themed activities for a week, emphasizing common
cultural values, and had the opportunity to see the
historical and geographical beauties of İstanbul. Marmara
Education Institutions hosted the administrators and
teachers of Germany IGP High School and Netherlands
Nova College between 14-19 February 2022 due to the
European Union-approved Erasmus Plus School
Partnership Project to be carried out between 2022-2023.
During the five-day visit, meetings were held about the
content of the project and the conditions of participation. 

3-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Erasmus Plus Öğrenci Değişim Projesi kapsamında Türk, Alman ve Hollandalı öğrenciler, ortak kültürel
değerlerin vurgulandığı “lale” temalı etkinliklere imza attılar. Within the scope of the Erasmus Plus Student Exchange Project, which took place
between 3-8 April, Turkish, German and Dutch students organized “tulip”- themed activities that emphasized common cultural values.

Erasmus Plus Okul
Ortaklığı Projesi
kapsamında Almanya
ve Hollanda’dan gelen
misafirler, Marmara
Eğitim Kurumlarının
idareci ve
öğretmenleriyle
birlikte.
As part of the Erasmus
Plus School
Partnership Project,
guests from Germany
and the Netherlands
are together with the
administrators and
teachers of Marmara
Educational
Institutions.
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1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) tarafından 81 ildeki tüm resmi ve özel okullarda 
aynı anda düzenlenen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ Marmara
Eğitim Kurumlarında da gerçekleştirildi. 

The 'Earthquake Moment and Evacuation Drill', which was held
simultaneously in all public and private schools in 81 provinces by the Disaster
and Emergency Management Presidency (AFAD), due to the 1-7 March
Earthquake Week, was also held in Marmara Educational Institutions.

'2022 Afet Tatbikatı Yılı' kapsamında gerçekleştirilen
'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatında' öğrencilere,
deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında

ne yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.
Deprem senaryosu gereği, 4 Mart Cuma günü saat 11.30’da
başlayan tatbikatta, Marmara Eğitim Kurumlarında eğitim
gören tüm öğrenciler ve kurum çalışanları, kendilerine
gösterildiği gibi ‘çök-kapan-tutun’ tekniğini uyguladı. Daha
sonra Marmara Eğitim Kurumları öğrencileri,
öğretmenlerinin eşliğinde kendilerine gösterildiği şekilde
okulu terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

In the 'Earthquake Moment and Evacuation Exercise'
held as part of the '2022 Year of Disaster Drills', the
students were shown practically what to do during the

earthquake and during the evacuation after the
earthquake. In accordance with the earthquake scenario,
in the exercise that started at 11.30 on Friday, March 4, all
students and employees of Marmara Educational
Institutions applied the 'drop-cover-hold on' technique as
shown to them. Afterwards, Marmara Education
Institutions students left the school as they were shown,
accompanied by their teachers, and came together in the
emergency muster area.

Marmara Eğitim Kurumlarında
“Deprem Tatbikatı”
Earthquake Drill in Marmara Educational Institutions

Marmara Eğitim Kurumlarında, ‘Deprem
Haftası’ kapsamında ‘Deprem Anı ve Tahliye

Tatbikatı’ yapıldı. 
"Earthquake Moment and Evacuation
Drill" was held in Marmara Education

Institutions as part of "Earthquake Week".

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
tarafından 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı"
olarak belirlendiğinden, toplumda
afet farkındalık bilincini arttırması
amacıyla okul ve kurumlarda
tatbikatlar yıl boyunca yapılacaktır.
Since 2022 has been designated
as the "Disaster Drill year" by the

Disaster and Emergency
Management Presidency (AFAD) 
of the Ministry of Interior, drills
will be held throughout the year in
schools and institutions in order
to raise awareness of disaster in
the society.
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Röportaj

“Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım
Karabekir’in kızı Timsal Karabekir ile Avaz dergisi
için röportaj yapmak benim için tarihi bir fırsat

oldu. Bu röportajda Timsal Karabekir, Türk Kurtuluş
Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer alarak Doğu
Cephesi'nde gösterdiği başarılardan dolayı Kırmızı-Yeşil
şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edilen, "Alçıtepe
Kahramanı" ve “Şark Fatihi” namıyla da tanınan babası
Kazım Karabekir Paşa’yı anlatıyor.”

Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir “Doğu’nun Komutanı”
hatta “Şark Fatihi” olarak biliniyor. Kazım
Karabekir’in Doğu ile ilişkileri nasıl başlıyor?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir, daha küçük
yaşlarında babasının görevi nedeniyle doğu
illerinde bulunmuştur. Babası Mehmet Emin
Bey, Jandarma Komutanı olarak önce
Hakkari’de görevlendirildiği ve küçük Kazım’ın
yeni doğmuş olması nedeniyle ailesini görevli
bulunduğu yere götürmemiştir. Bu arada Kazım
Karabekir, dört beş yaşlarına geldiği zaman
kendisinden bir büyük abisiyle birlikte
mahalle mektebine gönderilmiş
ancak buradaki eski eğitim
sisteminden pek de memnun
olmamıştır. Babası Hakkari’den
sonra Van’a görevlendirildiğinde
ailesini de yanına aldırmıştır.
İşte Kazım Karabekir’in doğu
illerini tanıması da bu
dönemde olmuştur. Van’a
karayolu ile gitmek mümkün
olmadığı için deniz yoluyla aile
önce Trabzon’a, oradan da

“It was a historical opportunity for me to interview
Timsal Karabekir, daughter of Kazım Karabekir,
one of our heroes of the War of Independence,

for Avaz magazine. In this interview, Timsal Karabekir
mentioned his father Kazım Karabekir Pasha, also
known as "Alçıtepe Hero" and "Conqueror of the East",
who was among the commanders who started the
Turkish War of Independence and was awarded the
Red-Green Striped Medal of Independence for his
achievements on the Eastern Front. tells.”
Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir is known as the

"Commander of the East" and even the "Conqueror
of the East". How does Kazım Karabekir's relations

with the East begin?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir was in the
eastern provinces at a young age due to his
father's duty. His father, Mehmet Emin, did
not take his family to the place where he was
assigned because he was first assigned to

Hakkari as the Gendarmerie Commander
and because little Kazım was a

newborn. Meanwhile, when
Kazım Karabekir was four or five

years old, he was sent to the
neighborhood school with his

elder brother, but he was
not very satisfied with the

old education system
there. When his father

was assigned to Van
after Hakkari, he

took his family
with him. It was
during this period

röportaj/Interview: Ali Mert Zengin
Fotoğraf/Photo: Gün şeftalioğlu

Avaz sayfalarında bu kez Cumhuriyetimizin kurucularından Kazım
Karabekir Paşa’nın hayat öyküsünü, kızı Timsal Karabekir’in anlatımıyla
okuyacaksınız. Bu tarihi söyleşiyi okulumuz son sınıf öğrencilerinden Ali
Mert Zengin gerçekleştirdi.
This time on the pages of Avaz, you will read the life story of Kazım
Karabekir Pasha, one of the founders of our Republic, with the
narration of his daughter Timsal Karabekir. Ali Mert zengin, a senior
student of our school, conducted this historical interview.

Tarihe Tanıklık Eden Timsal Karabekir
Babası Kazım Karabekir’i Anlattı
Timsal Karabekir Who Witnessed the History

Tells About Her Father Kazım Karabekir

TİMSAL
KARABEKİR



Kazım Karabekir Paşa’nın aralarında; "Birinci Cihan Harbi", "İstiklal
Harbimiz", "İzmir Suikastı", "Çocuklara Öğütler", "Hayatım", "İttihat
ve Terakki Cemiyeti 1896-1909", "Ermeni Dosyası", "İngiltere, İtalya
ve Habeş Harbi", "Çocuk, Davamız", "İstiklal Harbimizin Esasları",
"Sarıkamış-Kars ve Ötesi" ve "Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu"
gibi kitapların olduğu 24 adet eseri bulunmaktadır.
Among Kazım Karabekir Pasha; "Birinci Cihan Harbi", "İstiklal
Harbimiz", "İzmir Suikastı", "Çocuklara Öğütler", "Hayatım", "İtti-
hat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909", "Ermeni Dosyası", "İngiltere,
İtalya ve Habeş Harbi", He has 24 works, including books such as
"Çocuk, Davamız", "İstiklal Harbimizin Esasları", "Sarıkamış-Kars
ve Ötesi" and "Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu".
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Erzurum üzerinden Van’a gitmiştir. Kazım Karabekir,
“Hayatım” adlı kitabında bu yolculuğu, Erzurum ve
Van’daki anılarını çok güzel anlatmıştır. Daha sonra
babasının görevi Harput’a çıkmış, oradan da Mekke’ye
tayin olmuştur.

“KAZIM KArABEKİr, 19 nİSAn 1919’DA
TrABZOn’DAn AnADOLU TOPrAKLArInA çIKMIş,
BUrADAn DA GÖrEV yErİ OLAn ErZUrUM’A
GEçMİşTİr.”
Ali Mert Zengin: 23 Temmuz 1919 günü başlayan
Erzurum Kongresi’nde Kazım Karabekir Atatürk’e
destek çıkıyor ve Atatürk’ü tutuklamıyor. Tarihsel
olarak bu olayın önemi nedir?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir, Mondros Ateşkes
Antlaşması’ndan sonra bulunduğu Tebriz’den, Kars ve
Batum üzerinden deniz yolu ile İstanbul’a dönmüştür.
Batum’da ordunun elinde bulunan küçük çaplı Japon
toplarını gemiye yükleterek Trabzon’a bıraktırmıştır.
Bunlar kendisinde bir milli mücadele fikrinin daha o
zamandan başladığını göstermektedir. İstanbul’a gelip
padişahın huzuruna çıktığında, genç subayların
İstanbul’da toplanmasının yanlış olduğunu söylemiş ve
tek dağ başı mezar oluncaya kadar mücadele edilmesi
gerektiğini yakın arkadaşlarına da söylemiştir. Bu arada
Şişli’de arkadaşları ile toplantılar yapan Mustafa Kemal
Paşa’yı da evinde ziyaret ederek kendisinin
“Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanlığı’na
tayininin çıktığını, İstanbul’da kalarak bir şey
yapılamayacağını ve kendisinin de Anadolu’ya geçerek
Erzurum’a gelmesini ve buradan bir milli mücadele
başlatılmasının gerekli olduğunu” söylemiştir. Mustafa
Kemal Paşa, o sırada biraz rahatsızdır. “İyi olunca ben

that Kazım Karabekir recognized the eastern provinces.
Since it was not possible to go to Van by road, the
family first went to Trabzon by sea, and then to Van
via Erzurum. Kazım Karabekir described this journey
and his memories in Erzurum and Van very well in
his book "Hayatım ". Later, his father's mission went to
Harput, and from there he was appointed to Mecca.

“KAzIM KARABEKİR LEFT FROM TRABzON TO THE
LAND OF ANATOLIAN ON 19 APRIL 1919, AND FROM
HERE TO ERzuRuM, WHICH IS HIS POSITION.”
Ali Mert Zengin: At the Erzurum Congress, which
started on July 23, 1919, Kazım Karabekir supports
Atatürk and does not arrest him. What is the historical
significance of this event?
Timsal Karabekir: After the Armistice of Mudros,
Kazım Karabekir returned to İstanbul by sea from
Tabriz, where he was, via Kars and Batumi. He had the
small-scale Japanese cannons, which were in the
hands of the army in Batumi, loaded onto the ship
and left in Trabzon. These show that the idea of a
national struggle started from that time. When he
came to İstanbul and went before the sultan, he said
that it was wrong to gather young officers in İstanbul
and told his close friends that it was necessary to fight
until the only mountain head became a grave. In the
meantime, he visited Mustafa Kemal Pasha, who had
meetings with his friends in Şişli, at his home and
said that he was appointed to the 15th Corps
Command in Erzurum, that nothing could be done by
staying in Istanbul, and he went to Anatolia and went
to Erzurum. He said that it is necessary to come and
start a national struggle from here. Mustafa Kemal

Kazım Karabekir (1882-1948)
İstanbul-Zeyrek’te dünyaya gelen Kazım Karabekir, Fatih
Askeri Rüştiyesi ile Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 14
Nisan 1900’de Harp Okuluna dördüncü olarak girdi. 1905’te
Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılan Karabekir, Temmuz
1919’da Mustafa Kemal Paşa Erzurum’a geldiğinde İstanbul
Hükümeti’nce Mustafa Kemal için verilen tutuklama emrini
yok sayarak Milli Mücadele’nin içinde yer aldı. Atatürk’ün
ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün
teklifi ile İstanbul Mebusu olan Kazım Karabekir, 1946 yılında
yapılan ilk çok partili seçimin ardından Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin beşinci başkanı olarak başkanlık makamına
seçildi. Karabekir, bu görevini sürdürürken 26 Ocak 1948
günü geçirdiği kalp krizi neticesi vefat etti.

Kazım Karabekir, who was born in Zeyrek, İstanbul,
graduated from the Fatih Military High School and Kuleli
Military High School, and entered the Military Academy on

April 14, 1900 as the fourth. Karabekir, who joined the
army as Staff Captain in 1905, took part in the

National Struggle when Mustafa Kemal Pasha
came to Erzurum in July 1919, ignoring the
arrest warrant given for Mustafa Kemal by the
İstanbul Government. Kazım Karabekir, who
became the İstanbul Deputy upon the proposal
of İsmet İnönü, who became President after
Atatürk's death, was elected to the presidency
as the fifth president of the Turkish Grand
National Assembly after the first multi-party
election in 1946. While continuing this duty,
Karabekir passed away on January 26, 1948 as a

result of a heart attack.

Interview



de size katılacağım” demiş ve iki dava arkadaşının
vedalaşmasından sonra Kazım Karabekir, 19 Nisan 1919’ta
Trabzon’dan Anadolu topraklarına çıkmış, buradan da
görev yeri olan Erzurum’a geçmiştir.

KAZIM KArABEKİr: “PAşAM, Dün OLDUĞU GİBİ BUGün
DE BüTün KOLOrDUMLA EMrİnİZDEyİM!”
Bilindiği gibi tam bir ay sonra Mustafa Kemal Paşa’da 3.
Ordu Müfettişi görevi ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza ve Amasya’ya
gelmiş, burada bilindiği gibi arkadaşlarının (Rauf Orbay,
Ali Fuat Paşa, Refet Bele ve telgraf ile onayı alınan Kazım
Karabekir Paşa) da katılımı ile Amasya Tamimi’ni
yayınlamıştır. Amasya Tamimi’nin yayınlanması ile
İngilizlerin baskısı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa önce
geri çağrılmış, dönmeyince de kendisinin tutuklanma
emri yayınlanmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa,
Sivas üzerinden 3 Temmuz 1919’da
Erzurum’a gelmiş ve Kazım Karabekir
Paşa tarafından törenle karşılanmıştır.
Bu sırada Kazım Karabekir Paşa’nın da
destekleri ile Erzurum Kongresi’nin
toplanma çalışmaları devam ediyordu.
İstanbul Hükümeti de Mustafa Kemal
Paşa’nın görevden alınması için
çalışmalarını yürütüyordu. Bu gelişmeler
üzerine Mustafa Kemal Paşa, 7/8
Temmuz gecesi telgraf başında
görevinden istifa etmiş, İstanbul
Hükümeti de onu sadece görevden
almakla kalmamış, ayrıca tüm rütbe ve
madalyalarını da geri almıştır. Ertesi gün
Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’da sivil bir
vatandaş durumundadır. Kaldığı konakta
çalışma odasında Rauf Orbay’la
oturduğu sırada odaya Kurmay Başkanı
Kazım Dirik girer ve Mustafa Kemal
Paşa’ya hitaben: “İstifa ettiniz. Bu

Pasha was a little uncomfortable at that time. He said, "I
will join you when I am well" and after the farewell of
the two friends of the case, Kazım Karabekir left Trabzon
on 19 April 1919 to Anatolian lands, and from there he
went to Erzurum, where he was assigned.

KAzIM KARABEKİR: “ I AM AT YOuR COMMAND WITH MY
WHOLE ARMY CORPS TODAY, AS I WAS YESTERDAY!”
As it is known, exactly one month later, Mustafa Kemal
Pasha landed in Samsun on 19 May 1919 as the 3rd
Army Inspector. Mustafa Kemal Pasha came to Havza and
Amasya, and published the Amasya Circular with the
participation of his friends (Rauf Orbay, Ali Fuat Pasha,
Refet Bele, and Kazım Karabekir Pasha, whose approval
was received by telegraph), as is known here. With the
publication of the Amasya Circular, Mustafa Kemal Pasha
was first recalled due to the pressure of the British, and

when he did not return, his arrest
warrant was issued. Thereupon,
Mustafa Kemal Pasha came to
Erzurum on 3 July 1919 via Sivas
and was greeted with a ceremony
by Kazım Karabekir Pasha.
Meanwhile, with the support of
Kazım Karabekir Pasha, the efforts
to assemble the Erzurum Congress
were continuing. The İstanbul
Government was also working to
dismiss Mustafa Kemal Pasha.
Upon these developments, Mustafa
Kemal Pasha resigned from his
duty at the head of the telegraph
on the night of 7/8 July, and the
İstanbul Government not only
dismissed him, but also took back
all his ranks and medals. The next
day, Mustafa Kemal Pasha is a
civilian citizen in Erzurum. While

Kazım Karabekir’in Erenköy’deki evi, 2005 yılından bu yana müze olarak ziyaretçilerini
ağırlıyor. Kazım Karabekir's house in Erenköy has been hosting its visitors as a
museum since 2005.

Röportaj
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Eliniz, kolunuz, fikriniz sağlam
oldukça, bu dünyada

yenemeyeceğiniz zorluk yoktur.
“As long as your hands, arms, and

minds are strong, there is no
challenge in this world that you

cannot overcome.
Kazım Karabekir

elimdeki evrakları kime vereyim?” diye sorar. O da cevap
olarak “Kazım Karabekir Paşa’ya verirsiniz.” der. Daha ilk
günden en yakınları kendisini terk etmeye başlamışlardır.
Bir ara yaveri Cevat Abbas odaya girer ve “Kazım Karabekir
Paşa’nın bir bölük süvari birliği ve bir otomobille geldiğini”
haber verir. Rauf Orbay’ın anılarında bu olay şöyle ifade
edilmiştir: “Mustafa Kemal, bir an sarardı ve buraya
kadarmış Rauf!” dedi. Bu sırada Kazım Karabekir odaya
girmiş, sert bir asker selamı verdikten sonra; “Paşam, dün
olduğu gibi bugün de ben ve ordum emrinizdeyim!”
demiştir. İşte o an Mustafa Kemal, heyecan ve gözyaşları
ile Kazım Karabekir’e sarılmış ve milli mücadelenin kaderi
o an belirlenmiştir. 

“BABAM, EnVEr, CEMAL VE TALAT PAşALArLA, GÖrEVİ
nEDEnİyLE İLİşKİSİnİ HEr ZAMAn SürDürMüşTür.”
Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki’den
neden ayrılıyor? Enver Paşa ile ilişkileri daha sonra da
devam ediyor mu?
Timsal Karabekir: İttihat ve Terakki, bir ihtilal komite
olarak ve padişahın halkı otoriter bir rejim ile yönetmesine
son vermek için kurulmuştur. İttihat ve Terakki’yi kuranlar
sivil aydın ve genç mektepli subaylardır. Amaçları padişahı
zorlayarak gerçek bir meşrutiyet rejimi altında eşit ve özgür
bir toplum oluşturmaktır. Ancak Meşrutiyet’in ilanından
sonra bu komitacılık girişiminin siyasal parti haline
dönüşmesi ile parti yönetiminde bulunan kişilerin her şeye
hakim olma sevdası, istenilen amaçtan uzaklaşmaya neden
olmuştur. Farklı din ve ırktan olanların ayrılma ve
imparatorluktan bağımsız olarak hareket etme istekleri,
devleti parçalanmaya götürmeye başlamıştı. Enver, Cemal
ve Talat Paşa’nın şahsi ihtiras ve isteklerinin devleti
eskisinden de fena bir duruma götürmekte olduğunu
gören Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile
ilişkisini kesmişse de Enver, Cemal ve Talat Paşa ile
görevleri nedeniyle ilişkisini her zaman sürdürmüştür.
Zaman zaman gerektiği yerlerde uyarılarını yapmış, ancak

sitting with Rauf Orbay in the study room of the mansion
where he was staying, Chief of Staff Kazım Dirik entered
the room and addressed Mustafa Kemal Pasha: “You have
resigned. Who should I give these documents to? he asks.
He replied, "You will give it to Kazım Karabekir Pasha." says.
From the very first day, his closest relatives started to
abandon him. At one point, his aide, Cevat Abbas, enters
the room and informs that "Kazım Karabekir Pasha came
with a company of cavalry and a car". This event is
expressed in Rauf Orbay's memoirs as follows: "Mustafa
Kemal turned pale for a moment and that's it Rauf!" said.
Meanwhile, Kazım Karabekir entered the room, after giving
a stern soldier's salute; “Pasha, I and my army are at your
service today, just like yesterday!” he said. At that moment,
Mustafa Kemal embraced Kazım Karabekir with excitement
and tears, and the fate of the national struggle was
determined at that moment.

“DuE TO HIS DuTY, MY FATHER HAS ALWAYS MAINTAINED A
RELATIONSHIP WITH ENVER, CEMAL AND TALAT PASHAS.”
Ali Mert Zengin: Why is Kazım Karabekir leaving the
Committee of Union and Progress? Does his relationship
with Enver Pasha continue after that?
Timsal Karabekir: The Committee of Union and Progress
was established as a revolutionary committee and to put an
end to the sultan's administration of the people with an
authoritarian regime. The founders of the Committee of
Union and Progress were civil intellectuals and young
military officers. Their aim is to create an equal and free
society under a real constitutional regime by forcing the
sultan. However, after the proclamation of the Second
Constitutional Monarchy, the transformation of this secret
society initiative into a political party, and the love of
domination of everything by the people in the party
administration led to a departure from the desired goal. The
desire of those of different religions and races to separate
and act independently of the empire began to lead the state

“
”Kars'ın alınmasıyla korgeneralliğe yükselen Kazım Karabekir, Rus Sovyet

Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hükümetleriyle Kars Antlaşması
görüşmelerini yürüttü. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra I. Ordu
Müfettişliği’ne atandı.
Kazım Karabekir, who was promoted to lieutenant general with the capture
of Kars, conducted the Kars Treaty negotiations with the Russian Soviet
Socialist Federative Republic and the Caucasus governments. After the end
of the War of Independence, he was appointed to the 1st Army Inspectorate.

Interview
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karşısındaki şahsiyetlerin bulundukları makam ve
rütbeleri nedeniyle fazla bir etki yaratmamış,
imparatorluk büyük bir savaşa ve dağılma sürecine
girmiştir.

“DEVrİMLErE KArşI OLDUKLArI SÖyLEnEn MUHALİF
KİşİLEr DE ASLInDA çAĞDAş Bİr üLKE ArZUSU
İçİnDEyDİLEr.”
Ali Mert Zengin: Sizce Kazım Karabekir ve Atatürk hangi
noktalarda fikir ayrılıklarına düştü?
Timsal Karabekir: Milli Mücadele sürecinde durumun
önemi gereği bu iki arkadaş arasında karşılıklı saygı
çerçevesinde birçok anlaşmazlık, karşılıklı görüş alış verişi
sonucunda önemli bir kırgınlık yaşanmadan çözülmüş ve
Milli Mücadele komutanları arasında birlik ve beraberlik
hep ön planda olmuştur. Milli Mücadele’nin zaferle
sonuçlanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa’nın
yanında çöreklenen birtakım insanların ara bozması ve
Mustafa Kemal Paşa’yı olduğundan fazla, her şeyin yalnız
onun sayesinde yapıldığı havası yaratmaları, Mustafa
Kemal’in ilk yanında olan ve Milli Mücadele’de önemli
görevler yapan eski çevresinde rahatsızlık yaratmıştır.
Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasında, Lozan
Antlaşması’nın TBMM’de kabulünde Mustafa Kemal
Paşa’ya destek olan bu eski arkadaşları, cumhuriyetin
ilanından haberdar edilmemişler ve onların Ankara’da
olmadıkları bir tarihte cumhuriyetin ilan edilmesi
kırgınlık yaratmıştır. Hiçbiri zaten uygulamada var olan
cumhuriyete karşı olmamalarına rağmen daha sonra
cumhuriyete karşı, hilafet ve saltanat yanlısı gibi
gösterilmeye çalışılmışlardır. Daha sonraları devrimlere
karşı oldukları da söylenmiştir. Aslında bu muhalif kişiler,
devrimlerin halka sorulmadan, bir evrim süreci
oluşturulmadan yapılmasına karşı olmuşlardır. Yoksa
hepsi çağdaş bir ülke arzusu içinde olan kişilerdir.
Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir’in hilafet ve saltanatın
kaldırılması hakkında düşünceleri nelerdi?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir Paşa, her iki makamın
da kaldırılması gerektiğini düşünmekteydi. Mustafa
Kemal Paşa ile komutanlar Mudanya Konferansı’ndan
sonra Mudanya’da Lozan Antlaşması’nda nasıl hareket

to disintegration. Kazım Karabekir, who saw that the
personal ambitions and wishes of Enver, Cemal and
Talat Pasha were leading the state to an even worse
situation than before, broke off his relationship with the
Committee of Union and Progress, but he always
maintained his relationship with Enver, Cemal and Talat
Pasha due to his duties. From time to time, he made
warnings when necessary, but due to the positions and
ranks of the personalities against him, it did not make
much impact, and the empire entered a great war and a
process of disintegration.

“THE OPPOSITION PERSONS WHO ARE TALKED TO BE
AGAINST THE REVOLuTIONS ACTuALLY WAS DESIRED
FOR A CONTEMPORARY COuNTRY.”
Ali Mert Zengin: At what points do you think Kazım
Karabekir and Atatürk disagreed?
Timsal Karabekir: Due to the importance of the
situation during the National Struggle, many
disagreements within the framework of mutual respect
between these two friends were resolved without any
major resentment as a result of mutual exchange of
views, and unity and solidarity among the commanders
of the National Struggle has always been at the
forefront. After the victory of the National Struggle, some
people who were sitting next to Mustafa Kemal Pasha
broke up the gap and created an atmosphere that
Mustafa Kemal Pasha was more than it was, everything
was done only thanks to him, Mustafa Kemal's first side
and important tasks in the National Struggle. It has
created discomfort in the old environment. These old
friends, who supported Mustafa Kemal Pasha in the
abolition of the sultanate and caliphate and the
acceptance of the Treaty of Lausanne in the Grand
National Assembly of Turkey, were not informed of the
proclamation of the republic and the declaration of the
republic at a time when they were not in Ankara caused
resentment. Although none of them were against the
republic, which already existed in practice, they were
later tried to be portrayed as pro-caliphate and sultanate
against the republic. It was later said that they were

Röportaj

8 Şubat 1923’de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk (sağdan 3.), eşi Latife
Hanım (soldan 2.) ve General Kazım Karabekir, Edremit yolu üzerindeki
Ergama Köyü’nde mola sırasında.
Commander-in-Chief Mustafa Kemal Atatürk (3rd from right), his wife
Latife Hanım (2nd from left) and General Kazım Karabekir during a
break in Ergama Village on the Edremit road on February 8, 1923.

19 Şubat 1923’de Başkomutan Mustafa Kemal
(sağdan 2.), eşi Latife Hanım (sağdan 3.) ve General
Kazım Karabekir (sağda) ile Ege gezisinde. 
On February 19, 1923, Commander-in-Chief
Mustafa Kemal (2nd from the right), his wife Latife
Hanım (3rd from the right) and General Kazım
Karabekir (on the right) on a trip to the Aegean.
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Biz Atatürk'le hayatımızı
sehpaya koyduk.

We put our lives on the table
with Atatürk.
Kazım Karabekir

edileceği konusunda bir fikir birliğine varmışlar ve
İstanbul Hükümeti’nin de davet edilmesinin kabul
edilemez olduğu fikrinde birleşmişlerdi. Bunun
önlenmesi için de saltanatın kaldırılması gerektiğine
karar vermişler ve 1 Kasım 1922’de saltanatın
kaldırılması sağlanmıştır. Lozan görüşmelerine
anlaşmazlık nedeniyle ara verilmesi üzerine Mustafa
Kemal Paşa ve komutanlar bu defa İzmir’de bir araya
gelmişler ve bazı aksaklıkların aşılması için halifeliğin de
kaldırılmasının uygun olacağı konusunda bir fikir
birliğine varmışlardır. Ancak Lozan’da Musul konusu
henüz bizim istediğimiz bir duruma gelmemiş
olduğundan Kazım Karabekir, halifeliğin kaldırılmasının
Musul sorununun bizim lehimize çözülmesinden sonraya
bırakılmasını savunmuştur.

“TErAKKİPErVEr CUMHUrİyET FIrKASI LİBErALİZM
VE DEMOKrASİ İLKELErİnİ ESAS ALIyOrDU.” 
Ali Mert Zengin: Sizce Kazım Karabekir’in kurduğu
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neden kapattırılıyor?
Fırka, varlığını sürdürse cumhuriyet için tehdit 
oluşturur muydu?
Timsal Karabekir: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,
Halk Fırkası içinde istediklerini söyleyemediklerini ve
yanlış yapılanları eleştiremedikleri için Milli
Mücadele’nin bazı önder kadrolarının ayrılmaları ve
hükümeti denetleme görevi yapmak istemeleri sonucu
kurulmuş bir siyasi partidir. Her yaptıkları eleştiri ve
denetleme görevi karşısında parti içinde radikal bir grup
tarafından cumhuriyet karşıtı, saltanat ve hilafet yanlısı
oldukları suçlamaları ile karşılaşan başta Rauf Orbay,
Adnan Adıvar, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar
Paşa, Kazım Karabekir Paşa olmak üzere yaklaşık 30
milletvekili, istifa etmek durumunda kalmışlardır. İstifa
edenler, 17 Kasım 1924’te Cumhuriyet Dönemi’nin ilk
muhalif siyasi partisini kurmuşlar ve partinin genel
başkanlığına Kazım Karabekir seçilmiştir. Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası, çağdaşlığı savunan, milli egemenliği
her şeyin üstünde tutan, ekonomide liberalizmi savunan,
tarafsız, her partiye eşit mesafede duran ve partisiz
cumhurbaşkanlığını, tek dereceli seçim sistemini ve özel

“
”

against the revolutions. In fact, these dissidents were
against making revolutions without asking the public and
without establishing an evolutionary process. Otherwise,
they are all people who desire a modern country.
Ali Mert Zengin: What were Kazım Karabekir's thoughts on
the abolition of the caliphate and sultanate?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir Pasha thought that both
positions should be abolished. After the Mudanya
Conference, Mustafa Kemal Pasha and the commanders
came to a consensus on how to act in the Treaty of
Lausanne in Mudanya, and they were united in the idea
that the invitation of the İstanbul Government was
unacceptable. In order to prevent this, they decided that the
sultanate should be abolished and the sultanate was
abolished on 1 November 1922. After the Lausanne
negotiations were interrupted due to disagreement,
Mustafa Kemal Pasha and the commanders came together
this time in İzmir and agreed that it would be appropriate
to abolish the caliphate in order to overcome some of the
problems. However, since the Mosul issue in Lausanne had
not yet reached the level we wanted, Kazım Karabekir
advocated leaving the abolition of the caliphate until after
the Mosul issue was resolved in our favor.

''PROGRESSIVE REPuBLICAN PARTY WAS BASED ON THE
PRINCIPLES OF LIBERALISM AND DEMOCRACY.''
Ali Mert Zengin: Why do you think the Progressive
Republican Party, founded by Kazım Karabekir, is being
close off ? If the party continued to exist, would it pose a
threat to the republic?
Timsal Karabekir: Progressive Republican Party is a political
party that was founded as a result of the departure of some
of the leading cadres of the National Struggle and wanting
to take over the government because they could not say
what they wanted within the People's Party and could not
criticize wrongdoing. About 30 deputies, mainly Rauf Orbay,
Adnan Adıvar, Ali Fuat Pasha, Refet Pasha, Cafer Tayyar
Pasha, Kazım Karabekir Pasha, were accused by a radical
group within the party of being anti-republican, supporting
the sultanate and the caliphate, in the face of every
criticism and supervision task they carried out, had to

Interview

26 Ocak 1923’de Mustafa Kemal Atatürk, yurt gezisinde uğradığı
Menemen’de törenle karşılandı. Törende Genel Kurmay Başkanı Fevzi
Çakmak ve Kazım Karabekir de bulunuyor.
On January 26, 1923, Mustafa Kemal Atatürk was greeted with a
ceremony in Menemen, which he stopp ed by during his country
tour. Chief of Staff Fevzi çakmak and Kazım Karabekir are
present at the ceremony.

1 Ocak 1908’de Kurmay
Yüzbaşı İsmet İnönü
(sağda), Kurmay Yüzbaşı
Kazım Karabekir (solda) ile
birlikte.
Staff Captain İsmet İnönü
(right) with Staff Captain
Kazım Karabekir (left) on
January 1, 1908.
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yetkili mahkemelere (İstiklal Mahkemeleri) karşı olarak
mahkemelerin bağımsızlığını öneren bir programla
kamuoyu önüne çıkmıştır. Tüm bu çağdaş programa rağmen
parti, programının altıncı maddesinde yer alan “Parti, dini
düşüncelere ve inanışlara saygılıdır.” sözünden hareketle
1925 Şubat’ında çıkan Şeyh Sait İsyanı nedeniyle çıkartılmış
olan antidemokratik Takrir-i Sükûn Kanunu ve İstiklal
Mahkemeleri kararı ile hükümet tarafından 3 Haziran
1925’te kapatılmıştır. Bu ilk muhalefet partisinin
kapatılmasından sonra 1946’da kurulan yeni partilere
rağmen tek parti iktidarı 1950’ye kadar devam etmiştir. Milli
egemenliği savunan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve
cumhuriyetçi olduğunu bildiren bir parti niçin cumhuriyete
tehdit oluştursun ki?
Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir’in İsmet İnönü ile nasıl bir
ilişkisi vardı?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir’in gençlik yıllarından
beri en yakın arkadaşı İsmet İnönü olmuştur. Edirne’de
görev yaptıkları dönemde aynı evi birlikte paylaşmışlardır.
Onlar her şart ve zamanda birbirlerine destek olmuş çok
yakın iyi arkadaşlardır.

“KAZIM KArABEKİr PAşA, SADECE BİZİM DEĞİL, DOĞU
İLLErİnDE AçTIĞI OKULLArDA OKUTTUĞU BİrçOK yETİM
VE ÖKSüZ çOCUĞUn DA BABASIDIr.”
Ali Mert Zengin: Babanız zamanında birçok yetime babalık
yapmış biri. Bize onun kurduğu okulları ve bu okullardaki
eğitimden söz edebilir misiniz?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir, Mondros Ateşkes
Antlaşması sonrası daha
ilk görev yeri olan
Erzurum’a giderken yolda
rastladığı, anne ve babaları
şehit edilmiş, kimsesiz ve
açlığa terkedilmiş yetim
yavruları görmüştür. Bu
nedenle önce Erzurum’da
daha sonra da Sarıkamış
ve Kars’ta, bu çocuklarla
ilgili olarak rüştiye, idadi
ve askeri okullar açmıştır.
Ayrıca açtığı elektrik,
sinema, motor, terzilik ve
ayakkabıcılık gibi çok
sayıdaki kurslarda
gençlerin yetişmesine,

resign. Those who resigned founded the first
opposition political party of the Republican Period on
November 17, 1924, and Kazım Karabekir was elected as
the party's leader. The Progressive Republican Party was
presented to the public with a program that defends
modernity, upholds national sovereignty above all else,
defends liberalism in the economy, is impartial,
equidistant from all parties, and proposes a non-party
presidency, a single-stage electoral system and the
independence of the courts against special authorized
courts (Independence Courts) out. Despite all this
modern program, the party, in the sixth article of its
program, states, "The party respects religious thoughts
and beliefs." It was closed by the government on June
3, 1925, with the antidemocratic Law of Takrir-i Sükûn
and the decision of the Independence Courts, which
was enacted due to the Sheikh Said Rebellion in
February 1925. Despite the new parties established in
1946 after the closure of this first opposition party, the
single-party rule continued until 1950. Why would a
party that defends national sovereignty, aims at
modernization and declares that it is a republican
threaten the republic?
Ali Mert Zengin: What kind of relationship did Kazım
Karabekir have with İsmet İnönü?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir's best friend since
his youth has been İsmet İnönü. During their duty in
Edirne, they shared the same house together. They are
very close good friends who have supported each other

in every condition and time.

“KAZIM KArABEKİr PASHA IS
THE FATHEr OF MAny OrPHAnS
THAT HE TAUGHT In SCHOOLS
nOT OnLy In US BUT ALSO In
THE EASTErn PrOVInCES.”
Ali Mert Zengin: Your father was
a father to many orphans in his
time. Can you tell us about the
schools he founded and the
education in these schools?
Timsal Karabekir: Kazım
Karabekir saw orphans, whose
parents were martyred, orphaned
and starving, whom he met on
the way to Erzurum, which was

Röportaj

Birçok askeri başarılara imza atan Kazım
Karabekir, modern, bağımsız ve ulusal yeni Türk
Devleti’nin kuruluşu aşamasında büyük katkılar
sunmuş, Cumhuriyet Dönemi’nde ve genel
olarak 20. yüzyılın ilk yarısında ülkeye
hizmetlerde bulunmuş önemli
asker/siyasetçilerden biri olarak tarih
sahnesinde yerini almıştır.
Kazım Karabekir, who achieved many military
successes, made great contributions to the
establishment of the modern, independent
and national new Turkish State, and took his
place on the stage of history as one of the
important soldiers/politicians who served the
country in the Republican Period and
generally in the first half of the 20th century.
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birer meslek sahibi olmalarına yardımcı olmuştur. Bu
okullarda sadece uygulamalı eğitim yapılmamış, ayrıca
toplum içinde nasıl davranılması gerektiği konusunda da
eğitimler verilmiştir.

“KAZIM KArABEKİr, yETİM çOCUKLAr İçİn “TürK
yILMAZ” VE “Hür VATAn” MArşLArInI BESTELEMİşTİr.”
Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir’in aynı zamanda
müzisyen bir kişiliği var. Müziğe olan ilgisi ne zaman ve
nasıl başlamıştır?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir, daha askeri lise
yıllarından itibaren keman çalmayı kendi başına
öğrenmeye başlamıştır. Zaman içinde kendisini geliştirerek,
besteler de yapmıştır. Örneğin yetim çocuklar için “Türk
Yılmaz” ve “Hür Vatan” marşlarını kendi güfteleri üzerine
bestelemiştir. Ayrıca yine bu çocuklar için çeşitli müzikal
piyesler de hazırlamıştır.
Ali Mert Zengin: Kazım Karabekir ile aranızda geçen bir
anınızı Avaz dergisi okuyucuları ile paylaşabilir misiniz?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir, evlatlarına karşı
gerçekten çok ilgili ve alakalı bir baba olmuştur. Gerek
bizden önceki binlerce yetim çocuğa gerekse benden
büyük ikiz ablalarımın her şeyleriyle bizzat ilgilenmiş
şefkatli bir babadır. Benim de ilk öğretmenim babam
Kazım Karabekir’dir. Okul yaşım geldiğinde beni okula
yazdırmamış, evde bir “baba okulu” açmış ve okumayı
yazmayı bizzat kendisi bana öğretmiştir. Hiç unutmadığım
bir anım da bir gün Köşk’te yemekteydik. Kapı çalınmış,
babam da kapıya çıkmıştı. Üstünde başında pek korunaklı
olmayan giyecek bulunan bir kişi, babama kendisinin eski
bir askeri olduğunu söylüyordu. “Paşam üşüyorum” dediği
anda babam, üstündeki yeşil kazağını çıkararak hemen ona
verdi ve hizmetlimize de gelen kişinin karnının
doyurulmasını söyledi. Sonra da cebine fark ettirmeden
biraz para koyup gelen bu konuğu yolcu etti. Bu olay
benim babam ile ilgili anılarımdan sadece bir tanesidir.
Ali Mert Zengin: Timsal Hanım, bu aydınlatıcı söyleşi için
size çok teşekkür ediyorum ve Mustafa Kemal Paşa’ya
söylediği “Ben ve kolordum emrinizdeyim!” cümlesiyle bir
milletin kaderini değiştiren babanız Kazım Karabekir
Paşa’yı rahmet ve minnetle anıyorum. Son olarak biz
gençlere neler söylemek istersiniz?
Timsal Karabekir: Tarihini bilmeyen milletlerin
coğrafyasını başkaları çizer. Bu nedenle özellikle de
gençlerin tarihlerini çok iyi okumalarını tavsiye ediyorum. 

his first place of duty after the Armistice of Mudros. For this
reason, he opened junior high school, high school and
military schools for these children, first in Erzurum and
then in Sarıkamış and Kars. In addition, he has helped
young people to grow up and have a profession in many
courses such as electricity, cinema, motor, tailoring and
shoemaking. In these schools, not only practical training
was given, but also training on how to behave in society.

“KAzIM KARABEKİR COMPOSED “TÜRK YILMAz” AND “HÜR
VATAN” ANTHEMS FOR ORPHANS.”
Ali Mert zengin: Kazım Karabekir also has a musician
personality. When did his interest in music begin?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir started to learn to play
the violin on his own since his military high school years.
He developed himself over time and composed
compositions. For example, he composed the anthems
“Türk Yılmaz” and “Hür Vatan” for orphaned children on his
own lyrics. He also prepared various musical plays for these
children.
Ali Mert Zengin: Could you share a moment between you
and Kazım Karabekir with the readers of Avaz magazine?
Timsal Karabekir: Kazım Karabekir has been a very caring
and caring father to his children. He is a caring father who
personally took care of everything, both for thousands of
orphans before us and for my older twin sisters. My first
teacher was my father Kazım Karabekir. When I was of
school age, he did not enroll me in school, he opened a
"father's school" at home and taught me how to read and
write. One of my unforgettable memories is that one day
we were eating at the pavilion. There was a knock on the
door, and my father came to the door. A person wearing
poorly protected clothing was telling my father that he was
a veteran. As soon as he said, “Pasha, I'm cold,” my father
took off his green sweater and gave it to him immediately,
and told our servant that the person who came to be fed
should be fed. Then he put some money in his pocket
without being noticed and sent this guest away. This event
is just one of my memories of my father.
Ali Mert Zengin: Mrs. Timsal, I thank you very much for
this enlightening interview and said to Mustafa Kemal
Pasha, "Me and my corps are at your service!" I
commemorate your father Kazım Karabekir Pasha, who
changed the destiny of a nation with his sentence, with
mercy and gratitude. Finally, what would you like to say to
us young people?
Timsal Karabekir: The geography of nations that do not
know their history is drawn by others. Therefore, I
recommend especially young people to read their history
very well.

Interview

Kazım Karabekir’in, yetim
çocuklar için bestelediği “Türk

Yılmaz” ve “Hür Vatan” marşı. 
“Türk Yılmaz” and “Hür Vatan”

anthem composed by Kazım
Karabekir for orphan children.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle
Kurtuluş Savaşı’nın kırılma noktasına adını
yazdıran, Doğu Anadolu’da kazandığı
zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker
ve devlet adamı Kazım Karabekir. 
Kazım Karabekir, a soldier and statesman
who made his mark on the breaking
point of the War of Independence with
the support he gave to Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, the Founder of the
Republic of Turkey, and who left a place
in the hearts of the nation with his
victories in Eastern Anatolia.
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Röportaj

röportaj/Interview: Elif Mina Dündar 
Zerya Fidan Özkan

Yaptığı başarılı organ nakilleriyle birçok hastanın
hayatına dokunan, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri Organ Nakli Merkezi’nden Transplantasyon
Cerrahı Prof. Dr. V. Melih Kara, Marmara Koleji
öğrencilerinden Elif Mina Dündar ve Zerya Fidan
Özkan’ın organ nakli konusunda yönelttiği soruları
yanıtladı.
Touching the lives of many patients with his successful
organ transplants, Transplantation Surgeon Prof. Dr.
V. Melih Kara from Maltepe university Medical Faculty
Hospitals Organ Transplant Center, answered the
questions of Marmara College students Elif Mina
Dündar and zerya Fidan Özkan about organ
transplantation.

Organ Bağışı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Things to Know About Organ Donation

Prof. Dr. V. Melih Kara
“Yaşamak güzel, yaşatmak da”

"It's good to live and keep alive too"

Marmara Koleji öğrencilerinden Elif Mina Dündar ve Zerya Fidan
Özkan, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli
Merkezi doktorlarıyla birlikte. Marmara College students Elif Mina
Dündar and zerya Fidan Özkan with their doctors at Maltepe
university Medical Faculty Hospitals Organ Transplantation Center.
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Organ nakli nedir?

Vücutta görevini yapamayan organın yerine canlı
bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş
kişilerden alınan organın tamamının veya bir
kısmının nakledilmesine organ nakli
denilmektedir. Yani olmayan organı yerine

koymak diye de açıklayabiliriz. İnsanoğlu var olduğu
günden beri hep doğaya karşı mücadele etmiş ve ölümsüz
olmak arzusuyla hareket etmiştir. Hatta mitolojik canlılara
baktığınızda yılan başlı kadınlar, üç başlı köpekler
görürsünüz. İnsan doğaya ve doğal felaketlere karşı kendini
savunurken, gördüğü güçlü
canlıları kendi bedeniyle
birleştirmeye çalışmış. Tüm
bunların temelinde yatan
unsur da tabii ki daha
güçlü olabilmektir. 

Organ nakli ne
zamandan beri
yapılmaktadır?
Organ bağışının
tarihçesiyle ilgili ilk
bilgiler, her ne kadar
mitoloji ve efsanelere
dayansa da milattan öncesine
kadar uzanır. Bu bilgilere göre
M.Ö.5. yüzyılda bir insandan
diğer bir insana organ ve doku nakli
yapılmıştır. Örneğin M.S. 3. yüzyılda
Aziz Cosmas ve Aziz Damian, bir bacağını
kaybeden bir misyonere, ölen bir siyahın
bacağını nakletmişlerdir. Modern anlamda ilk
doku nakli denemeleri ise 17. yüzyılda deri
nakli ile başlamıştır. Bilinen ilk başarılı böbrek
naklini 1954 yılında Amerika’da Joseph
Murray, ilk başarılı kalp naklini 1967 yılında
Güney Afrika’da Christian Bernard, yine aynı
yıl içinde ilk başarılı karaciğer naklini de
Thomas Starzl gerçekleştirilmiştir.

ülkemizde hangi organ nakilleri yapılıyor?
Günümüzde Türkiye’de hastalara kalp, karaciğer,
akciğer, böbrek, pankreas gibi organlar, kalp
kapağı, gözün şeffaf kornea tabakası, kas ve
kemik iliği dokuları başarı ile nakledilmektedir.

Saydığınız organlar arasında hangisinin nakli
daha fazla yapılmaktadır?
Ülkemizde sıklık sırasına göre; böbrek, karaciğer,
kalp, pankreas, ince bağırsak ve akciğer nakli
yapılmaktadır. Böbreğimizin iki adet olmasından,
karaciğerin ise kendi kendini yenileyebilme yeteneği
sayesinde canlıdan nakilleri mümkündür. Bu nedenle
de en sık yapılan organ nakilleri böbrek ile karaciğer
naklidir. 

Kimler organ bağışında bulunabilir?
2238 sayılı yasaya göre 18 yaşını geçmiş ve akli dengesi
yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir
bölümünü bağışlayabilmektedir.

Hangi organ ve dokular bağışlanabilir?
Başta böbrek olmak üzere, karaciğer, kalp, akciğer, ince

What is an organ transplant?

Organ transplantation is the transplantation
of all or part of the organ taken from a
living donor or from people who have
brain death, instead of the organ that
cannot perform its function in the body. In

other words, we can also explain it as replacing the non-
existent organ. Mankind has always struggled against
nature since its existence and acted with the desire to be

immortal. In fact, when you look at
mythological creatures, you see

snake-headed women and
three-headed dogs. While
defending himself
against nature and
natural disasters, he
tried to unite the
powerful creatures he
saw with his own
body. The underlying

factor of all of this is, of
course, to be stronger.

How long has organ
transplantation been

performed?
Although the first information

about the history of organ donation
is based on mythology and legends, it

goes back to before Christ. According to
this information, In the 5th century, organ and

tissue transplantation was performed from one
person to another. For example, in the 3rd century,

St. Cosmas and St. Damian transplanted the leg of a
deceased black man to a missionary who lost a leg. The
first tissue transplantation experiments in the modern
sense started with skin transplantation in the 17th
century. Joseph Murray performed the first successful
kidney transplant in America in 1954, Christian Bernard
performed the first successful heart transplant in South
Africa in 1967, and Thomas Starzl performed the first
successful liver transplant in the same year.

Which organ transplants are done in our country?
Today, organs such as heart, liver, lung, kidney,
pancreas, heart valve, transparent cornea layer of the
eye, muscle and bone marrow tissues are successfully
transplanted to patients in Turkey.

Which of the organs you mentioned is transplanted
the most?
In order of frequency in our country; kidney, liver,
heart, pancreas, small intestine and lung transplants
are performed. Thanks to the fact that we have

two kidneys and the liver's ability to regenerate
itself, it is possible to transplant from a living
person. For this reason, the most common
organ transplants are kidney and liver

transplants.

Who can donate organs?
According to the law numbered 2238, anyone over the
age of 18 and in good mental health can donate all or
part of their organs.

Bağışlanan 
her organ,
filizlenen 

yeni bir 
candır.

Every 
donated

organ is a 
new life 
sprouting.

Interview
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barsak ve pankreas gibi organlar,
kalp kapağı, göz kornea tabakası,
kas, kemik ve kemik iliği gibi
dokular, son yıllarda giderek artış
görülen yüz ve ekstremiteler
bağışlanabilir.

Organ bağışında kan grubu
uyumu gerekli midir?
Organ naklinde RH kan faktörünün
önemi yoktur, kan grubu uyumu
yeterlidir. Alıcıyla verici arasında kan grubu uyumu yoksa
çapraz nakil iyi bir çözüm olabilir. Yani günümüzde kişilerin
kan grupları farklı olsa da organ nakli yapılmaktadır. Ancak
burada unutulmaması gereken nokta, uygulanacak yöntemin
oldukça pahalı ve riskin de kan grubu uygun olan hastaya
göre daha yüksek olduğudur. 

Organ naklinde doku uyumu şart mıdır?
Organ naklinde doku uyumu tercih edilmekle birlikte, şart
değildir. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki; hayatını
kaybetmiş bir kişiden alınan böbrek yüzde yüz uyumlu olsa
bile, canlıdan alınan hiç uyumsuz böbrek ile karşılaştırma
yapıldığında yine de canlıdan alınan böbrek, nakil
sonrasında daha iyi çalışıyor. Bu da bizlere doku uyumunun
çok gerekli olmadığını gösteriyor.

Bir böbreğini bağışlayan bir hasta, sonrasında sağlık
sorunu yaşar mı?
Böbrek veren insanlar, organ bağışında
bulunmayan insanlar kadar uzun ve sağlıklı
yaşamaktadırlar.

Diyabet hastaları böbrek vericisi olabilirler mi?
Diyabet hastaları böbrek vericisi olamaz. Çünkü
zaten kendi hastalıkları, böbrek fonksiyonlarını
bozuyor. Bu kişilerin böbreklerinden birini
vermeleri söz konusu değildir.

Obez hastalara nakil yapılabilir mi?
Bizler bir hekim olarak genel anlamda kişinin
sağlığını koruması için fazla kilolu olmasını
istemeyiz. Ancak aşırı kilo organ naklinde
engel değildir. Bizler bu tür hastaları ekip
olarak, operasyon öncesi ve sonrası kilo
vermeleri konusunda sıklıkla
uyarıyoruz.

Türkiye’de organ bağışı
yapanların sayısı neden az?
Ülkemizde organ nakli sayısının
artmasının önündeki en önemli
engel, kadavradan organ bağışı
sayısındaki yetersizliktir. Canlı
vericili nakillerde belli bir
seviyeye gelinmiş olunsa da

Which organs and tissues can be
donated?
Organs such as kidney, liver, heart,
lung, small intestine and pancreas,
tissues such as heart valve, eye
cornea layer, muscle, bone and
bone marrow, face and extremities,
which have been increasing in
recent years, can be donated.

Is blood group compatibility necessary in organ
donation?
RH blood factor is not important in organ transplantation,
blood group compatibility is sufficient. Cross transplant
may be a good solution if there is no blood group
compatibility between the recipient and the donor. In
other words, today, organ transplantation is performed
even though the blood groups of the people are different.
However, the point that should not be forgotten here is
that the method to be applied is quite expensive and the
risk is higher than that of the patient with a suitable
blood type.

Is tissue compatibility a must in organ transplantation?
Although tissue compatibility is preferred in organ
transplantation, it is not essential. However, studies show
that; Even if the kidney taken from a deceased person is

100 % compatible, when compared with any
incompatible kidney from a living person, the

kidney from a living person still works better
after transplantation. This shows us that
tissue compatibility is not very necessary.

Does a patient who donates a kidney
experience any health problems
afterwards?
People who donate kidneys live as long

and healthy as people who don't donate
organs.

Can diabetic patients be kidney
donors?

Diabetics cannot be kidney
donors. Because his

own diseases already
impair kidney
functions. It is not
possible for these
people to donate
one of their
kidneys.

Röportaj

Türkiye’de 2021 yılında 4 bini aşkın organ nakli yapıldı. Binlerce hasta ise umutla organ nakli olacağı
günü bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişi organ bağışıyla 4’ü çocuk 8 kişiye hayat veriyor.

More than 4,000 organ transplants were performed in Turkey in 2021. Thousands of patients are
waiting for the day of organ transplantation with hope. One person who is brain dead gives life to

8 people, 4 of whom are children, with organ donation.
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sadece canlı vericiler kullanılarak organ nakli bekleyen hasta
sayısının azaltılması mümkün değildir.Gelişmiş ülkelerde
organ nakillerinin yüzde 50’den fazlası kadavra vericilerden
alınan organlarla gerçekleştirilirken, ülkemizde bu oran
sadece yüzde 20’dir. Türkiye, ne yazık ki kadavradan organ
temini açısından, dünyanın en geri kalmış ülkeleri arasında
yer almaktadır. Yoğun bakımlarda beyin ölümü
gerçekleşmiş, yani tıbben öldüğü kanıtlanmış bir hastanın
yakınlarına “organların bağışlanmasını ister misiniz?” sorusu
yöneltildiğinde ne yazık ki ortalama 5 aileden 4’ü “hayır”
yanıtını vermektedir. 

ülkemizde organ bağışlama oranının düşük olmasındaki
temel unsurlar nelerdir?
Bireylerin ya da ailelerin organ bağışına sıcak
bakmamalarının başında; önyargılar, korkular,
umursamazlık, sağlık çalışanlarına güvensizlik, dini kaygılar
ve bilgisizlik geliyor. İnsanların kafasında, “eğer organlarımı
bağışlarsam, yoğun bakıma düştüğümde bana iyi bakmazlar
mı, organlarımı almak için iyi sağlık hizmeti sunmazlar mı?”
gibi birtakım düşünceler olabiliyor. Bu kuşkuları
giderebilmek için kadavradan organ alınabilmesinin birinci
şartı olan “beyin ölümü”
kavramının iyi bilinmesi ve
topluma anlatılması gerekiyor.

Is it possible to transplant obese patients?
As a physician, we generally do not want the person to
be overweight in order to maintain their health.
However, being overweight is not an obstacle to organ
transplantation. As a team, we often warn such patients
to lose weight before and after the operation.

Why is the number of organ donors low in Turkey?
The most important obstacle to the increase in the
number of organ transplants in our country is the
insufficient number of cadaveric organ donations.
Although a certain level has been reached in living donor
transplantations, it is not possible to reduce the number
of patients waiting for organ transplantation by using
only living donors. While more than 50 percent of organ
transplants are performed with organs taken from
cadaver donors in developed countries, this rate is only
20 percent in our country. Unfortunately, Turkey is among
the most underdeveloped countries in the world in terms
of organ procurement from cadavers. In the intensive care
units, the relatives of a patient who has been brain dead,
that is, who has been proven to have died, "Do you want
the organs to be donated?" When the question is asked,
unfortunately, 4 out of 5 families answer "no".

What are the main factors in the low rate of organ
donation in our country?
At the beginning of the individuals or families' disapproval
of organ donation; prejudices, fears, indifference, distrust of
healthcare professionals, religious concerns and ignorance.
There may be some thoughts in people's minds, such as "if
I donate my organs, won't they take good care of me
when I fall into intensive care, won't they provide good
health care to get my organs". In order to eliminate these
doubts, the concept of "brain death", which is the first
condition for organ harvesting from a cadaver, should be
well known and explained to the public.

Interview

Sağlığına bir an önce kavuşmak isteyen hastaların bazen tek umudu olan organ bağışının önemi her geçen gün artıyor. 
The importance of organ donation, which is sometimes the only hope of patients who want to regain their health as

soon as possible, is increasing day by day.

“Size uygun organ bulundu...” Bin-
lerce hasta bu cümleyi duymak için
sabırla bekliyor. Böbrek, karaciğer,
kalp, akciğer… Türkiye’de yaklaşık
24 bin kişi organ nakli sırasında.
Her bağış yeni bir hayat demektir.
“A suitable organ has been found
for you…” Thousands of patients
are patiently waiting to hear this
sentence. Kidney, liver, heart,
lung… Approximately 24
thousand people in Turkey are
during organ transplantation.
Every donation means a new life.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarih-
leri arası, "Organ ve Doku Bağışı
Haftası" olarak kutlanmaktadır. 

Every year in our country,
between 3-9 November, "Organ

and Tissue Donation Week" is
celebrated.
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Röportaj
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Birçoğumuzun yolu bir hastanenin
acil servisine mutlaka düşmüştür.

Buradaki hareketlilik hem hastalar
hem hasta yakınları hem de

doktorlar açısından endişeli bir
durumdur. Begüm Coşkun, Maltepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri Acil Tıp doktorlarından

Doç. Dr. Feride Sinem Akgün ile “acil
tıp doktoru” olmanın sorumluluğu

konusunda bir söyleşi
gerçekleştirdi.

Many of us have definitely fallen
into the emergency service of a

hospital. Mobility here is a matter
of concern for patients, their

relatives and doctors. Begüm
Coşkun had an interview with

Assoc. Dr. Feride Sinem Akgün,
one of the Emergency Medicine

doctors of Maltepe university
Medical Faculty Hospitals, about

the responsibility of being an
"emergency medicine doctor".

Acil Serviste Doktor Olmak
Being a Doctor in 

the Emergency Service

ZAMAn çOK
ÖnEMLİDİr!
TIME IS VERY
IMPORTANT! 

Doç. Dr. Feride
Sinem Akgün



Begüm Coşkun: Doktor olmaya
nasıl karar verdiniz? Bu süreçte
etrafınızdakilerden ilham aldınız
mı? Sizi doktor olmaya yönelten
süreci anlatabilir misiniz?
Feride Sinem Akgün: Doktor
olmaya 12 yaşındayken karar
verdim. O zamandan beri asıl
amacım çocuklara ve kadınlara yardım
etmekti. Bunun üzerine çevremdekilerle ve
öğretmenlerimle konuştuğumda benim bu
mesleği yapabileceğimi ama bunun için çok
çalışmam gerektiğini söylediler. Teyzem
doktordu, liseye geçtiğimde onun doktor
olması beni biraz daha etkiledi. Derslerimde
yapabileceğimin en iyisini yaptım.
Tercihlerimin çoğu tıp üzerineydi ve istediğim
gerçek oldu.
Begüm Coşkun: Bir acil hekimi olarak diğer
sağlık branşlarıyla nasıl bir etkileşim
içindesiniz?
Feride Sinem Akgün: Acil tıp uzmanları,
hastanelerin ve sağlık sektörünün vazgeçilmez
elemanlarıdır. Eğitimleri sırasında da bütün
branşların genel kavramlarını içine alan bir
eğitim görürler. Dolayısıyla bizler acil
servislerde bir hastanın avukatı olarak
çalışmaktayız. Çünkü diğer branşlara hastayı
anlatırken hasta hakkında tüm gerçek bilgileri
söylememiz gerekiyor.
Begüm Coşkun: ‘Acil Tıp’ servisinde hangi
uygulamalar yapılmaktadır?
Feride Sinem Akgün: Hastanelerin acil
servislerinde daha çok yaralanma, düşme,
yanık, bayılma, kanama, ateş, solunum
güçlüğü, kalp krizi, zehirlenme ile ilgili sorun
yaşayan kişilere acil müdahaleler
yapılmaktadır. Gerekli konsültasyonlar
neticesinde ileri tetkik ve tedavi için diğer
birimlerle koordineli çalışılmaktadır.

“ACİL SErVİSTE ZAMAn çOK ÖnEMLİDİr.”
Begüm Coşkun: Acil serviste görev yapan
doktor olmak son derece zor olsa gerek.
Uzun yıllar bu serviste görev yapan bir
doktor olarak acil servisin çalışma
şartlarından söz edebilir 
misiniz bize?
Feride Sinem Akgün: Acil
servislere başvuru çeşitliliği
sınırsızdır ve göreceğiniz tüm
şeyleri nasıl yöneteceğinizi
bilemezsiniz. Bu durum elbette
zorludur, ancak acil servislerde
çoğu doktor ve hemşirenin
yaptıkları işi sevmelerinin
nedeni de budur. Gördüğünüz
her insan sizin için yabancı bir
kişidir ve sizin kendilerini
savunmasız olduklarını
hissettikleri o anda, çok hızlı
bir şekilde hastanızla bir ilişki
kurup güvenlerini kazanmanız
gerekir. Acil serviste her şey

Begüm Coşkun: How did you decide to
become a doctor? Have you been inspired by
those around you during this process? Could
you describe the process that led you to
become a doctor?
Feride Sinem Akgün: I decided to become a
doctor when I was 12 years old. Since then, my
main goal has been to help children and
women. Then, when I talked to my friends and
teachers, they said that I could do this job, but I
had to work hard for it. My aunt was a doctor,
when I went to high school, her being a doctor
affected me a little more. I did the best I could
in my classes. Most of my choices were about
medicine and my wish came true.
Begüm Coşkun: As an emergency physician,
how do you interact with other health
branches?
Feride Sinem Akgün: Emergency medicine
specialists are indispensable elements of
hospitals and the health sector. During their
education, they receive an education that
includes the general concepts of all branches.
Therefore, we work as a patient's lawyer in the
emergency services. Because we need to tell all
the real information about the patient while
explaining the patient to other branches.
Begüm Coşkun: What applications are made in
the ‘Emergency Medicine’ service?
Feride Sinem Akgün: Emergency services are
given to people who have problems with
injuries, falls, burns, fainting, bleeding, fever,
breathing difficulties, heart attacks, and
poisoning in the emergency services of
hospitals. As a result of the necessary
consultations, we work in coordination with
other units for further examination and
treatment.

“TIME IS VERY IMPORTANT IN 
THE EMERGENCY SERVICE.”
Begüm Coşkun: Being a doctor working in the
emergency service must be extremely difficult.

As a doctor who has been working in this
service for many years, can you tell us

about the working conditions of the
emergency department?
Feride Sinem Akgün: The variety of
admissions to emergency services is
limitless, and you don't know how
to manage all the things you'll see.
The situation is challenging, of
course, but that's why most doctors
and nurses in emergency rooms love
what they do. Every person you see
is a stranger to you and you need to
build a relationship with your patient
and gain their trust very quickly
when they feel like they are
vulnerable. Everything in the
emergency service is time-critical.
Even if your patient's life or limb is

not in danger at the time of
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Acil Tıp Uzmanı; acil
servisin tüm eğitim ve
araştırma faaliyetlerini
yürüten, acil servisteki

hasta bakım hizmetlerini
yerine getiren ve bu

hizmetlerin yerine
getirilmesini sağlayan

kişilere verilen mesleki
unvandır. 

Emergency Medicine
Specialist; It is the

professional title given
to the people who carry

out all the education
and research activities

of the emergency
service, perform the

patient care services in
the emergency

department and ensure
the fulfillment of these

services. 

Interview
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Röportaj

zaman açısından kritiktir. Hastanızın başvuru
anında yaşamı ya da uzvu tehlike altında
olmasa bile, siz “hızlı” hareket etmeli, durumu
kontrol altına almalı ama aynı zamanda da acil
servis akışını düşünmelisiniz.
Begüm Coşkun: Sosyal hayatınızda acil doktoru
olmanın avantajlarını veya dezavantajlarını
görüyor musunuz?
Feride Sinem Akgün: Biz acil tıp uzmanları
hasta geldiği zaman hızlı kararlar verip, hızlı
müdahaleler yapmak zorundayız. Sosyal
hayatımda bunun avantajı olduğu kadar
dezavantajı da var. Bir şeyler yapılacaksa bunun
çok çabuk olmasını istiyor ve zorluyorum. Hem
obsesif olmak hem hızlı olmanın artı ve
eksileri konulara göre değişkenlik gösteriyor.
Begüm Coşkun: Toplumu ilk yardım
konusunda nasıl bilgilendirebiliriz? Bu alanda
ne tür çalışmalar yapılabilir?
Feride Sinem Akgün: Sağlık Bakanlığının ve
müdürlüklerinin bu konuda hizmetleri var. Belli
aralıklarla bilgilendirme amaçlı kurslar
düzenlenmekte. Hedef ilkokul düzeyinde
başlayıp tüm okul süreci boyunca herkesi ilk
yardım konusunda yetiştirmektir. Sosyal
medyalarda, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin
aktif çalışmaları bulunuyor. Toplu çalışma
ortamlarının içerisinde mutlaka en az 2-3
kişinin ilk yardım eğitimine ve sertifikasına
sahip olması gerekiyor. 

“PAnDEMİDEn SADECE SAĞLIK çALIşAnLArI
DEĞİL, AİLELErİ DE OLUMSUZ ETKİLEnDİ.”
Begüm Coşkun: Uzun süredir hayatımızda olan
Kovid-19 salgın hastalığının hayatınıza ve
mesleğinize yaşattığı zorluklardan söz edebilir
misiniz?
Feride Sinem Akgün: Hem ülke hem de dünya
olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. En çok
etkilenen meslek gruplarından biri de biz sağlık
çalışanları. Biz etkilendik ama ailelerimiz de en
az bizim kadar etkilendi. Çok yoğun ve stresli,
ucu belli olmayan bir süreçten geçtik. Çok
yoğun çalışma saatleri, tehlikeli ortamlar… Çoğu
meslektaşımla ailelerimizden uzak yaşamak
zorunda kaldık. Bu en büyük zorluktu bizim
için. Ölümle karşı karşıya olup insanlar için hiç
tereddüt etmeden çalıştık. Fakat bunları
yaşarken kendi canımızdan ziyade
sevdiklerimiz için daha endişeliydik.
Begüm Coşkun: Bir doktor olarak ülkemizde
uygulanan Kovid-19 önlemlerini yeterli buluyor
musunuz? 
Feride Sinem Akgün: Öne sürülen önlemler
gerçekten uygulanabilseydi yeterli olabilirdi
ama bazı kişilerin sorumsuz davranışları buna
engel oldu. Örneğin, sürecin başında sokağa
çıkma yasağı olmasına rağmen kurala uymayan
birçok insanımız oldu. Maske takmak
yeterliyken itiraz edenler vardı. Hem kendi
hem de toplum sağlığını riske atan çok sayıda
insan bulunuyor. Böyle sorumsuz davranan

admission, you should
act "fast", get the
situation under control,
but at the same time
think about the flow of
the emergency room.
Begüm Coşkun: Do you
see the advantages or
disadvantages of being
an emergency doctor in
your social life?
Feride Sinem Akgün:
We emergency medicine
specialists have to make
quick decisions and
intervene quickly when
a patient comes. In my
social life, this has
advantages as well as
disadvantages. If
something is to be done,
I want it to happen very
quickly and I push it.
The pros and cons of

being both obsessive and fast vary depending
on the subject.
Begüm Coşkun: How can we inform the
public about first aid? What kind of work can
be done in this area?
Feride Sinem Akgün: The Ministry of Health
and its directorates have services in this
regard. Information courses are held at regular
intervals. The goal is to train everyone in first
aid, starting at the primary school level and
throughout the entire school process. There
are active studies of the Association of
Emergency Medicine Specialists on social
media. In collective work environments, at
least 2-3 people must have first aid training
and certification.

“NOT ONLY HEALTHCARE WORKERS, BuT
ALSO THEIR FAMILIES AFFECTED BY THE
PANDEMIC.”
Begüm Coşkun: Can you talk about the
difficulties that the Covid-19 epidemic, which
has been in our lives for a long time, has
caused your life and your profession?
Feride Sinem Akgün: We are going through a
difficult period both as a country and as a
world. One of the most affected occupational
groups is healthcare professionals. We were
affected, but our families were just as affected
as we were. We went through a very intense
and stressful process with an uncertain end.
Very busy working hours, dangerous
environments… Many of my colleagues and I
had to live away from our families. This was
the biggest challenge for us. Faced with death,
we worked for people without hesitation. But
while we were experiencing these, we were

Bugünkü bilinen
anlamıyla acil tıp

1960'larda ilk olarak
ABD'de ayrı bir

uzmanlık alanı olarak
ortaya çıkmış ve

dünyadaki gelişimi de
buna paralel

olmuştur. 
Emergency medicine,

as it is known today,
first emerged as a

separate specialty in
the uSA in the 1960s
and its development

in the world has been
parallel to this. 



avaz youth magazıne / ıssue 27 / july 2022 /27

Interview

insanlar oldukça hangi önlemler alınırsa alınsın
yeterli olamayacaktır.

“PAnDEMİ HEnüZ BİTMEDİ, TEDBİrLErİ ELDEn
BIrAKMAMALIyIZ.”
Begüm Coşkun: Kovid-19 dünya için bir sınav
niteliğindeydi. Sizce bu sınavı geçebildik mi?
Feride Sinem Akgün: Bu sınav daha bitmedi ve ne
kadar süreceği belli değil. Tüm dünyada Kovid-19
hastalığının varlığına inanmayanların sayısı çok
fazla. Ülke olarak biz de bu konuda başarılı değiliz.
Bundan sonra ne olacağı konusunda da
öngörülerimiz yeterli değil.
Begüm Coşkun: Gelecekte acil hekimlerinin
sayısının artacağını düşünüyor musunuz?
Feride Sinem Akgün: Bir süre önce acil tıp
servisinde çalışmak isteyen genç stajyerlerin sayısı
artmıştı. Ancak biz sağlık sisteminde ve ülkenin
genel durumunda en çok şiddete maruz kalan
branşlardanız. Sağlıkta şiddet yasasının
çıkmamasından ötürü doktorlara yönelik psikolojik
ve fiziksel şiddet azalmamakta, bu durum da
gençlerimizde acil tıp
uzmanı olma konusunda
tereddütlere neden
olmaktadır. Sayımız
artmak yerine gittikçe
azalacak gibi görünüyor.
Begüm Coşkun: Son
olarak gençlere,
kendilerini geleceğe
hazırlarken yapmaları
gerekenler konusunda
neler önerirsiniz?
Feride Sinem Akgün:
Kendilerini sevmeleri ve
saygı duymaları
gerekmektedir. Ne
istediklerini ve amaçlarını
bilmeleri lazım. Eğer
doktor olmak istiyorlarsa
bunun bir yaşam tarzı
olduğunu kabul etmeleri,
ömür boyu çalışmaları
gerektiğini bilmelidirler.
Ama yoğun bir çalışma
ortamıyla beraber
insanlığa faydalı olmak da
biz doktorlar için çok
büyük bir gurur
kaynağıdır.
Begüm Coşkun: Yoğun
çalışma temponuzda
benimle bu röportajı
yaptığınız için çok
teşekkür ediyorum size.

more worried about our loved ones than our
own lives.
Begüm Coşkun: As a doctor, do you find the
Covid-19 measures implemented in our country
sufficient?
Feride Sinem Akgün: The proposed measures
would have been sufficient if they were actually
implemented, but the irresponsible behavior of
some people prevented this. For example,
although there was a curfew at the beginning
of the process, we had many people who did
not follow the rule. While wearing a mask was
enough, there were those who objected. There
are many people who risk both their own and
public health. As long as people who act
irresponsibly like this, whatever precautions are
taken will not be enough. 

“PANDEMIC IS NOT OVER YET, WE SHOuLD NOT
STOP MEASuRES.”
Begüm Coşkun: Covid-19 was a test for the
world. Do you think we passed this exam?
Feride Sinem Akgün: This test is not over yet
and it is not clear how long it will take. The
number of people who do not believe in the
existence of Covid-19 disease all over the world
is very high. As a country, we are not successful
in this regard. Our predictions about what will
happen next are not enough.
Begüm Coşkun: Do you think the number of
emergency physicians will increase in the
future?
Feride Sinem Akgün: A while ago, the number
of young interns who wanted to work in the
emergency medicine department had increased.
However, we are one of the branches that are
most exposed to violence in the health system
and the general situation of the country. Due to
the absence of the law on violence in health,
psychological and physical violence against
doctors does not decrease, which causes
hesitations among our young people about
becoming an emergency medicine specialist.
Our numbers seem to be decreasing rather than
increasing.
Begüm Coşkun: Finally, what would you
recommend to young people about what they
should do while preparing themselves for the
future?
Feride Sinem Akgün: They need to love and
respect themselves. They need to know what
they want and their purpose. If they want to be
a doctor, they have to accept that it is a lifestyle,
they have to know that they have to work for a
lifetime. But it is a great source of pride for us,
doctors, to be beneficial to humanity along
with an intense working environment.
Begüm Coşkun: I would like to thank you very
much for doing this interview with me in your
intense pace of work.

“Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi, 7 gün 24 saat her
türlü hasta talebini karşılamak amacıyla tecrübeli kadrosu ve teknik

donanımıyla hizmet vermektedir.” “Maltepe university Medical Faculty
Hospitals Emergency Service provides service with its experienced staff

and technical equipment in order to meet all kinds of patient demands 24
hours a day, 7 days a week.”



İnsan ve çevre sağlığı alanında çalışan
sivil toplum örgütleri ve sivil
inisiyatifler, Buğday Ekolojik Yaşamı

Destekleme Derneği’nin, Zehirsiz Sofralar
Platformu iş birliği ile yürüttüğü “Zehirsiz
Kentlere Doğru” projesi kapsamında
sağlıklı bir gelecek için güç birliği yapmak
üzere bir araya geldi. Zehirsiz Sofralar

Platformu tarafından 23 Aralık
2021 tarihinde düzenlenen

basın toplantısı ile
başlatılan kampanyada,

belediyelerden en
geç 2025 yılına
kadar herbisitlerin
(ot zehiri) tamamen
sonlandırılmasına,

2030 yılına kadar
diğer tüm pestisit ve
biyosidal ürün

kullanımının yüzde
50 azaltılmasına,
2040 yılına kadar
tamamen

sonlandırılmasına
dair taahhütte
bulunmaları ve bu

kapsamda katılımcı bir
stratejik eylem planı

oluşturmaları talep ediliyor.

Non-governmental organizations
and civil initiatives working in
the field of human and

environmental health came together to
join forces for a healthy future within
the scope of the “Towards Toxic Cities”
project carried out by the Buğday
Association for Supporting Ecological
Life, in cooperation with the Toxic-Free
Tables Platform. In the campaign
launched by the Toxic Tables Platform
with a press conference held on
December 23, 2021, municipalities made
a commitment to completely terminate
herbicides (weed poison) by 2025, to
reduce the use of all other pesticides
and biocidal products by 50 percent by
2030, and to end them completely by
2040. and to create a participatory
strategic action plan in this context.
Among the aims of the campaign are
raising awareness in the society about
the harms of pesticides and biocidal
products, encouraging municipalities
about the possibility of toxic-free cities
and the existence and applicability of
ecological and nature-friendly
alternatives. The Non-Toxic Tables
Platform and other non-governmental
organizations and civil initiatives that
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75 Kurum Zehirsiz Kentler İçin Harekete Geçti
75 Institutions Take Action for Toxic-Free Cities
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Zehirsiz Sofralar Platformu,
yaşam alanlarımızda insan ve

çevre sağlığını tehdit eden
zehirli kimyasalların

belediyeler öncülüğünde
kullanımının sonlandırılması

ve ekolojik, doğa dostu
alternatiflerin uygulanması

talebiyle “Zehirsiz Kentler
Kampanyası”nı başlattı.

The Non-Toxic Tables
Platform launched the

“Non-Toxic Cities
Campaign” with the

demand to end the use of
toxic chemicals that

threaten human and
environmental health in our

living spaces, under the
leadership of municipalities,
and to implement ecological

and nature-friendly
alternatives.



Pestisitler ve biyosidal ürünlerin zararları
hakkında toplumda farkındalık yaratmak,
zehirsiz kentlerin mümkün olduğu ve
bununla ilgili ekolojik ve doğa dostu
alternatiflerin varlığı ve uygulanabilirliği
konusunda belediyelerin teşvik edilmesi de
kampanyanın amaçları arasında yer alıyor.
Zehirsiz Sofralar Platformu ve kampanyayı
destekleyen diğer sivil toplum örgütleri ve
sivil inisiyatifler, zehirsiz kentler için birlikte
mücadele ederek; kampanyayı okulların,
üniversitelerin, kent konseylerinin, spor
kulüplerinin ve yerel basının gündemine
taşımaya karar verdi. Paydaşlar ayrıca,
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir
belediyeleri başta olmak üzere, taleplerini
bütün yerel yönetimler ağında
yaygınlaştırmak için de kampanyacılık,
savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde
bulunacak. Platform, belediyeler ile birlikte
yurttaşları da zehirsiz kentler için harekete
geçmeye ve katılımcı olmaya çağırıyor.
Yurttaşlar, kampanyaya imza vererek destek
olmanın yanı sıra “Zehirsiz Kentlere Doğru”
kararlı bir adım atmaları için belediyelerin
söz vermesini talep eden dilekçeler ile
sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını
savunmuş olacaklar.

çOCUKLAr DAHA FAZLA rİSK ALTInDA
Kampanyanın duyurulduğu basın
toplantısında konuşan Biyosidal İş ve Çevre
Sağlığı Derneği’nden Doç. Dr. Tufan Nayır,
pestisitlerin zararlarını şöyle anlattı: “Yapılan
yerli ve yabancı araştırmalar, pestisit
maruziyetinin sadece tarım çalışanları ile
sınırlı olmadığını, tarım çalışanı olmayan
kişilerden alınan saç ve kan örneklerinde de
pestisitlere rastlandığını ortaya koyuyor.
Pestisitlerin özellikle büyüme çağındakileri
daha fazla etkilediğine, kanser, hormonal
(endokrin) sistem bozuklukları, üreme
hastalıkları, doğum kusurları, genotoksisite,
nörotoksisite ve nörodavranışsal
bozukluklara sebep olduğuna dair birçok
çalışma mevcut.” 

İTALyA ÖrnEĞİ
İtalya’nın Güney Tirol bölgesindeki 19 çocuk
oyun alanından, 4 okul bahçesinden ve bir
pazar yerinden alınan 96 çim örneğinin
analiz sonuçlarına göre, tespit edilen 32
pestisit etken maddesinin yüzde 76’sının
hormonal sistemi bozucu kimyasallar
olduğu ortaya çıktı. Proje ortaklarından
Pestisit Eylem Ağı’nın (Pesticide Action
Network – PAN) yayınladığı ve proje
kapsamında Türkçeye çevrilen “Tüketici
Rehberi” ise hormonal sistemi bozucu
kimyasalların hamile ve bebekler için daha
toksik olduğunun altını çiziyor ve insanların
zehirli kimyasallardan nasıl

support the campaign, by fighting together
for non-toxic cities; decided to bring the
campaign to the agenda of schools,
universities, city councils, sports clubs and
local media. Stakeholders will also engage
in campaigning, advocacy and lobbying
activities in order to disseminate their
demands across the entire local
administration network, especially in
metropolitan municipalities such as Ankara,
İstanbul and İzmir. The platform calls on
citizens, along with municipalities, to take
action and be a participant for non-toxic
cities. Citizens will be defending their right
to live in a healthy environment with
petitions demanding that municipalities
make a commitment to take a decisive step
towards “Towards Non-Toxic Cities” as well
as supporting the campaign by signing
them.

CHILDREN ARE AT MORE RISK
Speaking at the press conference where the
campaign was announced, Assoc. Dr. Tufan
Nayır explained the harms of pesticides as
follows: “Domestic and foreign researches
show that pesticide exposure is not limited
to agricultural workers, but pesticides are
also found in hair and blood samples
taken from people who are not
agricultural workers. There are many
studies showing that pesticides affect the
growing age more and cause cancer,
hormonal (endocrine) system disorders,
reproductive diseases, birth
defects, genotoxicity, neurotoxicity
and neurobehavioral disorders.
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Yapılan yerli ve
yabancı araştırmalar,

pestisit maruziyetinin
sadece tarım

çalışanları ile sınırlı
olmadığını, tarım
çalışanı olmayan

kişilerden alınan saç
ve kan örneklerinde

de pestisitlere
rastlandığını ortaya

koyuyor.
Domestic and foreign

studies reveal that
pesticide exposure is

not limited to
agricultural workers,

but pesticides are
also found in hair

and blood samples
taken from people

who are not
agricultural workers.
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korunabileceğine yönelik önerilerde
bulunuyor. Birçok kimyasal maddenin fetüse
ulaşabileceğini belirten PAN, anne
karnındaki çocuk (ve dolayısıyla hamile
kadınlar) için tam anlamıyla bir sıfır tolerans
yaklaşımının benimsenmesini tavsiye
ediyor. 

BELEDİyELErİn ÖnCüLüĞünDE “ZEHİrSİZ
KEnTLEr” MüMKün
Halk, sivil toplum örgütleri, kamu, özel
sektör ve diğer paydaşların katılımcı ve
kararlı bir biçimde hareket etmesinin
önemine vurgu yapan Buğday Derneği
Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, konuya
ilişkin açıklamasında: “Uzun vadede, insan
sağlığı, çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki
zararlar dikkate alındığında, ekolojik ve doğa
dostu alternatiflerin uygulanması çok daha
ekonomik. Dünyada zehirsiz kent olmayı
başaran pek çok yerel yönetim mevcut.
Ülkemizde de hassas grupları ve alanları
öncelikleyen, aşamalı bir geçişi temel alan
stratejik eylem planını hayata geçirerek, 2030
yılına kadar zehirsiz bir kent olmak
mümkün. Proje kapsamında hazırladığımız
‘Türkiye’deki Belediyelerde Zararlı
Mücadelesi Durum Analizi Raporu’
sonuçlarına göre, anket çalışmasına katılan
belediyelerin yüzde 96,3’ü alternatif
yöntemlerin kullanılmasının gerekli
olduğunu belirtiyor. Çalışma, belediyelerin
zararlı mücadelesinde kimyasallar yerine
çevre dostu alternatif yöntemleri daha fazla
kullanma konusunda teşvike ihtiyacı
olduğunu bizlere gösteriyor.” dedi. Avrupa
Birliği tarafından ‘Sivil
Toplum Diyalogu VI’
programı kapsamında
desteklenen ve Nisan
2021’de uygulamasına
başlanan proje
kapsamında, ayrıca
pestisitler ile biyosidal
ürünlerin zararlarını ve
zehirsiz yöntemleri
anlatan kaynakların yer aldığı bir

CASE OF ITALY
According to the analysis results of 96 grass
samples taken from 19 playgrounds, 4
schoolyards and a market place in the
South Tyrol region of Italy, 76 percent of
the 32 pesticide active substances detected
were chemicals that disrupt the hormonal
system. The “Consumer Guide” published
by Pesticide Action Network (PAN), one of
the project partners, and translated into
Turkish as part of the project, underlines
that chemicals that disrupt the hormonal
system are more toxic for pregnant women
and babies, and offers suggestions on how
to protect people from toxic chemicals.
Stating that many chemicals can reach the
fetus, PAN recommends adopting a strict
zero tolerance approach for the unborn
child (and therefore pregnant women).

"TOXIC-FREE CITIES" POSSIBLE uNDER THE
LEAD OF MuNICIPALITIES
Emphasizing the importance of the public,
non-governmental organizations, public,
private sector and other stakeholders to act
in a participatory and determined manner,
Buğday Association General Manager Batur
Şehirlioğlu said in his statement on the
subject: “Considering the long-term harms
on human health, environment and
biological diversity, It is much more
economical to implement ecological and
nature-friendly alternatives. There are many
local governments in the world that have
managed to become a non-toxic city. In our
country, it is possible to become a non-
toxic city by 2030 by implementing a
strategic action plan that prioritizes
vulnerable groups and areas and is based
on a gradual transition. According to the
results of the 'Pest Control Situation
Analysis Report in Municipalities in Turkey'
we prepared within the scope of the
project, 96.3 percent of the municipalities
participating in the survey state that
alternative methods should be used. The
study shows us that municipalities need
incentives to use more environmentally
friendly alternative methods instead of
chemicals in pest control.” said. Within the
scope of the project, which was supported

by the
European
Union within
the scope of
the ‘Civil
Society
Dialogue VI’
program and
started to be

Zehirsiz üretim yapan
çiftçiler ürünlerini, kompost

gübreler, yeşil gübreleme,
münavebeli ekim ve otlatma
gibi uygulamalar sayesinde,

besleyip canlı tuttukları
tarım topraklarında

yetiştiriyor. Bu
yöntemler sayesinde

canlılığını koruyan topraktan
aldıkları besinleri bünyesine

taşıyan bitkilerden elde
edilen meyve ve sebzeler,

pestisitlerin zehirleyip
fakirleştirdiği topraklarda

yetişenlerden çok daha
besleyici ve sağlıklı oluyor.

Non-toxic farmers grow
their crops on the

agricultural lands they feed
and keep alive, thanks to

practices such as compost
fertilizers, green manure,
alternating planting and
grazing. Thanks to these

methods, fruits and
vegetables obtained from

plants that carry the
nutrients they take from

the soil that maintains its
vitality are much more

nutritious and healthy than
those grown in soils

poisoned and impoverished
by pesticides.
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web sitesinin (www.zehirsizkentler.org) ve
belediyelere yönelik zararlılarla alternatif
mücadele rehberinin hazırlanması
planlanıyor.

ZEHİrSİZ KEnTLErE DOĞrU PrOJESİ
Yeşil Düşünce Derneği’nden Yağız Abanus,
yeşil dönüşüm gündeminin belediyeler
açısından önemine vurgu yaparken;
Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi
Koordinatör Yardımcısı Mustafa Özkul,
Buğday Derneği ile proje kapsamında
başarılı bir iş birliği sürdürdüklerini ve
“Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi”nin
belediyelerin özellikle zararlılarla mücadele
konusundaki operasyonel faaliyetleri
açısından çok önemli çıktıları olacağına
inandıklarını belirtti. Türkiye Sağlıklı Kentler
Birliği Müdürü Murat Ar ise yaptığı
açıklamada: “Büyükşehir Yasası ile pek çok
köy ve beldenin mahalleye dönüşmesi
sonucunda 2020 verilerine göre, Türkiye
nüfusunun yüzde 93’ü il ve ilçe
merkezlerinde, yani kentlerde yaşıyor. Bu
sebeple zararlılarla mücadele ağırlıklı olarak
büyükşehirlerin sorumluluğu haline geldi.
Zehirsiz kent olmak bu konuda daha
sistemli çalışmalar yürütülmesini zorunlu
kılıyor. Kent sağlığı temasında çalışan bir
belediyeler birliği olarak biz de konuyu
belediyelerimizin gündemine taşımak için
önümüzdeki dönemde gerekli adımları
atmayı planlıyoruz.” dedi.

implemented in April 2021, there is also
a website (www.zehirsizkentler.org) that
includes resources on the harms of
pesticides and biocidal products and non-
toxic methods, and an alternative pest
control guide for municipalities.
preparation is planned.

PROJECT TOWARDS NON-TOXIC CITIES
Yağız Abanus from the Green Thought
Association emphasized the importance
of the green transformation agenda for
municipalities; Marmara Union of
Municipalities Environmental
Management Deputy Coordinator
Mustafa Özkul stated that they maintain
a successful cooperation with the Wheat
Association within the scope of the
project and that they believe that the
"Towards Toxic Cities Project" will have
very important outputs for the
operational activities of the
municipalities, especially in the fight
against pests. Murat Ar, Director of the
Healthy Cities Network of Turkey , said:
"As a result of the transformation of
many villages and towns into
neighborhoods with the Metropolitan
Law, 93 percent of Turkey's population
lives in provincial and district centers,
namely cities, according to 2020 data. For
this reason, pest control has become
predominantly the responsibility of
metropolitan cities. Being a non-toxic city
necessitates more systematic studies in
this regard. As a union of municipalities
working on the theme of urban health,
we plan to take the necessary steps in
the coming period to bring the issue to
the agenda of our municipalities.” said.

Kaynak: (çEKüL) çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Basın Bülteni 
Source : (ÇEKÜL) The Foundation for the Protection and Promotion of the Environment

and Cultural Heritage Press Release

Dünyada ve Türkiye’de
pestisitlerin zararını fark eden

pek çok çiftçi, coğrafya ve
iklime uygun bir planlama ve

tasarımla fiziksel, kültürel,
biyoteknik, biyolojik ve

mekanik mücadeleyi de içeren
yöntemle üretim yapıyor.

Realizing the harm of
pesticides in the world and in

Turkey, many farmers
produce with a planning and

design suitable for the
geography and climate, and

a method that includes
physical, cultural,

biotechnical, biological and
mechanical control.

Sağlıklı ürünlere yönelik talep
ve artan girdi maliyetleri

çiftçilerin, kimyasal-yoğun
endüstriyel tarımdan

vazgeçip, doğa dostu ve
agroekolojik tarıma

yönelmesine neden oluyor.
Realizing the harm of

pesticides in the world and in
Turkey, many farmers

produce with a planning and
design suitable for the

geography and climate, and
a method that includes

physical, cultural,
biotechnical, biological and

mechanical control.
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Röportaj

röportaj/Interview: Ece Esen

Sağlığımızı ellerine emanet
ettiğimiz aile hekimlerimiz
için Aile Sağlık Merkezleri
çok daha farklı anlam ifade
ediyor. Ece Esen, Fındıklı
Aile Sağlığı Merkezinde
“Aile Hekimi” olarak görev
yapan Dr. Murat Esen ile
aile hekimliği ve pandemi
döneminde yaşadıkları
zorluklar üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Family Health Centers
have a very different
meaning for our family
physicians, to whom we
entrust our health. Ece
Esen had an interview
with Murat Esen who
works as a "Family
Physician" at Fındıklı
Family Health Center and
the difficulties they
experienced during the
pandemic.

Pandemi Döneminde Aile Hekimliği
Family Medicine in Times of Pandemic

“Aile Hekimliği bir tıp disiplinidir “
“Family Medicine is a medical discipline“

Dr. Murat Esen 

Ece Esen: Türkiye’de milyonlarca yurttaşın
bağlı olduğu aile hekimlikleri, Kovid-19
salgını ile mücadelenin en önemli

halkalarından biri. Siz kaç yıldır aile hekimi
olarak görev yapıyorsunuz?
Murat Esen: Pamukkale Üniversitesinden 2001
yılında mezun olduktan sonra hekimlik
görevime başladım. Ülkemizin aile hekimlik
sistemine geçiş yapması ile birlikte, son 11 yıldır
görev yapmakta olduğum İstanbul Maltepe
ilçesinde  Fındıklı Aile Sağlığı Merkezinde “Aile
Hekimi” olarak çalışmaktayım.

“PAnDEMİDE AİLE SAĞLIK MErKEZLErİnE
BAşVUrAnLArIn SAyISInDA ArTIş OLDU.”
Ece Esen: Sağlık hizmetlerinin birinci
basamağında yer alan aile hekimleri,
koronavirüs salgını sırasında da yoğun olarak
faaliyet göstermeye devam ediyor. Peki, genelde
hastalara koronavirüs testi yapma imkanı
olmayan ve küçük mekanlarda hizmet veren aile
hekimleri bu süreçte neler yaşıyor?
Murat Esen: Kovid-19 pandemisi sürecinde tanı
konma süreci 2. ve 3. basamak merkezler yani

Ece Esen: Family medicine, to which
millions of citizens are affiliated, is
one of the most important links in

the fight against the Covid-19 epidemic.
How many years have you been working
as a family doctor?
Murat Esen: After graduating from
Pamukkale University in 2001, I started
my career as a physician. With our
country's transition to the family
medicine system, I have been working as
a "Family Physician" in Fındıklı Family
Health Center in Maltepe, İstanbul, where
I have been working for the last 11 years.

“IN THE PANDEMIC, THE NuMBER OF
APPLICATIONS TO FAMILY HEALTH
CENTERS HAS INCREASED.”
Ece Esen: Family physicians, who are in
the first step of health services, continue
to operate intensively during the
coronavirus epidemic. So, what do family
physicians who generally do not have the
opportunity to test patients for
coronavirus and who serve in small
spaces experience during this process?
Murat Esen: During the Covid-19
pandemic process, the diagnosis process
is carried out by the 2nd and 3rd step
centers, namely hospitals. The treatment
of the patients who will receive
outpatient treatment is delivered to the
patients by the “Filiation Teams” working
under the “Community Health Centers”
providing primary health care services.
The treatment of inpatients is organized
by hospitals. After diagnosing and
arranging the treatment of outpatients,
the follow-up of these patients and all
contact individuals are carried out by us,
family physicians. All patients and
contacted individuals are called one by
one to inform them about the quarantine
process, their health conditions and
possible symptoms are checked, and
necessary guidance is made by us. In this
process, applications to "Family Health
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Aile hekimliği
disiplininin temeli,
diğer branşlarda
gördüğümüz
hastalık odaklı
tedavilerin aksine,
daha hastalıklar
oluşmadan
müdahalede
bulunmak üzerine
kuruludur.
The foundation of
the family medicine
discipline is based
on intervening
before diseases
occur, unlike the
disease-focused
treatments we see
in other branches.

Türkiye'de
milyonlarca
yurttaşın bağlı
olduğu aile
hekimlikleri, Kovid-
19 salgını ile
mücadelenin en
önemli
halkalarından
biridir. 
Family medicine, to
which millions of
citizens are
affiliated, is one of
the most important
links in the fight
against the Covid-
19 epidemic.

hastaneler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ayaktan tedavi alacak hastaların tedavisi 1. basamak
sağlık hizmeti veren “Toplum Sağlığı Merkezleri”ne
bağlı çalışan “Filiyasyon Ekipleri” tarafından
hastalara ulaştırılmaktadır. Yatan hastaların tedavisi
ise hastaneler tarafından düzenlenmektedir.
Ayaktan hastaların tanısı konulup tedavisi
düzenlendikten sonra bu hastaların takibi ve tüm
temaslı bireylerin takibi bizler yani aile hekimleri
tarafından gerçekleştirilmektedir. Tek tek tüm hasta
ve temaslı bireyler aranarak karantina süreci ile ilgili
bilgilendirmeler yapılmakta, sağlık durumları ve
olası semptomlar kontrol edilmekte ve gerekli
yönlendirmeler bizim tarafımızdan yapılmaktadır.
Bu süreçte hastanelerdeki yoğunluktan dolayı “Aile
Sağlık Merkezleri”ne (ASM) başvurular da arttı doğal
olarak. Bizler bu dönemde gerekli tedbirlerin
alınması, hijyen, maske ve mesafe kurallarına
uyulması, gerekli durumlarda test yaptırılması
konusunda toplumumuzu bilinçlendirmeye
çalışıyoruz. Bu arada asıl rutinimizde yer alan
bağışıklama, gebe çocuk izlemleri, kanser ve kronik
hastalık tarama hizmetleri, kronik hastalık takibi gibi
çalışmalarımızı da sürdürmeye gayret ediyoruz.

“ASM’LEr ULUSAL PAnDEMİ PLAnInIn KİLİT Bİr
nOKTASInDA yEr ALIyOr.”
Ece Esen: Pandemi sürecinde artan sağlık hizmeti
ihtiyacı, aile hekimliklerinin işleyişini nasıl etkiliyor?
“Aile Sağlığı Merkezleri” ulusal pandemi planlarında
yer alıyor mu?
Murat Esen: ASM’ler ulusal pandemi planının kilit
bir noktasında yer almaktadır. Bu süreçte
hastalarımızın ilk başvuru noktasında olduğumuz
için, doğru bilgilendirilip gerekli durumlarda doğru
kurumlara ve test merkezlerine yönlendirilmesi çok
kritik. Semptom gösteren bireylerin gerekli
önlemler alınarak hastanelere yönlendirilmesi, hasta
yakınlarının karantina süreciyle ilgili doğru
bilgilendirilmesi, ayaktan hastaların tedavi sürecinde
takipleri, aile hekimlerinin sorumluluğunda.
Hastaların her gün aranarak filyasyon ekipleri
tarafından kendilerine ulaştırılan ilaçları düzenli
kullanmalarının takibi, semptomlarının ve genel
durumlarının takip edilerek hastaneye yatış
gerekebilecek durumlarda hastaneye
yönlendirilmeleri de bizler tarafından yapılmaktadır.
Karantina sürecinde olan bireylerin takibi, semptom
gelişmesi durumunda hastanelere yönlendirilmesini
de aile hekimleri kontrolündedir. Çalışmakta olan
hastaların iş gücü kaybını önlemek üzere bu süreçte
gerekli raporlamaların yapılması da yine aile
hekimleri tarafından sağlanmaktadır.
Ece Esen: Türk Tabipler Birliği’nin yaptığı
açıklamalara göre Aile Sağlığı Merkezlerinde Kovid-
19 geçiren sağlık çalışanı oranı oldukça yükselmiş.
Siz bu süreçte kendinizi nasıl koruyabildiniz? 
Murat Esen: Evet, pandemi sürecinde en ön saflarda
yer alan tüm sağlık çalışanları için bu kaçınılmaz bir
durum. Gerekli tüm önlemleri almamıza rağmen
temas riski yüksek bir grubu oluşturuyor sağlık
çalışanları. Bu bağlamda örnek verecek olursak,
çalıştığımız kurumda üçte birimiz SARS-COV-2
geçirdi. Bireysel olarak korunmak için sık aralıklarla

Centers" (ASM) increased naturally due to the
density in hospitals. During this period, we are
trying to raise awareness of our society about
taking necessary precautions, complying with
hygiene, mask and distance rules, and testing
when necessary. In the meantime, we strive to
continue our activities such as immunization,
pregnant child follow-up, cancer and chronic
disease screening services, and chronic disease
follow-up, which are included in our main
routine.

“FAMILY HEALTH CENTERS ARE A KEY POINT OF
THE NATIONAL PANDEMIC PLAN.”
Ece Esen: How does the increasing need for
health services during the pandemic process affect
the functioning of family medicine? Are “Family
Health Centers” included in national pandemic
plans?
Murat Esen: Family Health Centers are at a key
point in the national pandemic plan. Since we are
the first point of contact for our patients during
this process, it is critical that they are properly
informed and directed to the right institutions
and test centers when necessary. It is the family
physicians' responsibility to direct the
symptomatic individuals to the hospitals by
taking the necessary precautions, to inform the
relatives of the patients correctly about the
quarantine process, and to follow up the
outpatients during the treatment process. We also
follow up on the regular use of the drugs
delivered to them by the injection teams by
calling the patients every day, monitoring their
symptoms and general conditions, and referring
them to the hospital in cases where
hospitalization may be required. It is also under
the control of family physicians to follow up
individuals who are in the quarantine process and
to direct them to hospitals in case of symptoms.
In order to prevent the loss of workforce of the
working patients, the necessary reporting is also
provided by the family physicians in this process.
Ece Esen: According to the statements made by
the Turkish Medical Association, the rate of
healthcare workers who had Covid-19 in Family

Interview
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maske değiştiriyorum, hijyen kurallarına dikkat
ediyorum, bulunduğum ortamı sürekli
havalandırıyorum ve mesafeyi gerekli ölçülerde
koruyorum. En önemli korunma
yöntemlerinden olan aşılarımı zamanında
yaptırdım ve bildiğim kadarıyla henüz Kovid-19
geçirmedim.

“AşI KArşITLIĞI TüM DünyADA OLDUĞU GİBİ
üLKEMIZDE DE ÖnEMLİ Bİr SOrUn.”
Ece Esen: Türkiye’de aşılama kampanyası
başlangıçta çok hızlı başladı. İlk olarak da sağlık
çalışanları ile belirli meslek çalışanlarına aşı
yapıldı. Ama bazen medyada sağlık çalışanları
arasında da aşı olmak istemeyenler olduğuna
dair haberlere rastlıyoruz. Aşı olmak istemeyen
sağlık çalışanı oranı ülkemizde ne kadar olabilir?
Murat Esen: Pandeminin bitmesi için öncelikle
tüm koruyucu önlemlere uymamız ve aşılarımızı
olmamız çok kritik. Aşılanma çok doğru olarak
öncelikle riskli gruplarda başlandı. Belirli meslek
grupları, yaş grupları ve risk artıran yanda
hastalığı olan bireyler gibi. Aşı karşıtlığı maalesef
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli
bir sorun. Sağlık çalışanlarındaki oran hakkında
bilgim yok ama oranın ölçümlenebilecek
düzeyde olabileceği ihtimalini düşünmek bile
istemiyorum ve açıkçası buna inanmıyorum.
Zira pandemi aşı denklemini en iyi bilen grubu
oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çevremde aşı
olmayan ya da karşıt bir kişi bile sağlık çalışanı
olmadığını da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 

“AİLE HEKİMLErİnİn İş yOĞUnLUĞUnDA
PAnDEMİDE ArTIş OLDU.”
Ece Esen: Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına
göre, pandemi koşullarında sağlık hizmetlerinin
aksamaması için toplumun sağlık başvurularının
büyük bir kısmını karşılayan aile hekimleriyle
ilgili yeni düzenlemeler şart. Siz bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Murat Esen: Pandemi boyunca sadece aile
hekimleri değil tüm sağlık hizmeti veren ve
özveriyle çalışan sağlık personeli olarak oldukça
yoğun çalışıyoruz. Özellikle en ön saflarda yer
alan Kovid-19 servisleri çalışanları, enfeksiyon
hekimleri, acil hekimleri, filyasyon takımları ve
biz aile hekimleri hem daha fazla risk altındayız
hem de iş yoğunluğumuz çok arttı. Bu süreçte
özellikle bu gruplardaki yüklerin azaltılması için
örneğin, rapora bağlı ilaçların reçetesiz

Health Centers has increased considerably. How
could you protect yourself during this process?
Murat Esen: Yes, this is an inevitable situation for
all healthcare professionals who are at the
forefront during the pandemic process. Although
we take all the necessary precautions, healthcare
workers constitute a group with a high risk of
contact. To give an example in this context, one
third of us had SARS-COV-2 in the institution we
work for. In order to be protected individually, I
change masks frequently, pay attention to
hygiene rules, constantly ventilate the
environment I am in and maintain the distance to
the required extent. I had my vaccinations, which
is one of the most important protection methods,
on time and as far as I know, I have not had
Covid-19 yet.

“VACCINE CONTROVERSIES IS AN IMPORTANT
PROBLEM IN OuR COuNTRY AS IT IS IN THE
WORLD.”
Ece Esen: The vaccination campaign in Turkey
started very quickly in the beginning. First, health
workers and certain occupational workers were
vaccinated. But sometimes we come across news
in the media that there are also health workers
who do not want to be vaccinated. What is the
rate of healthcare workers who do not want to be
vaccinated in our country?
Murat Esen: In order for the pandemic to end, it
is very critical that we comply with all protective
measures and have our vaccinations. Vaccination
was started very accurately, primarily in risky
groups. Such as certain occupational groups, age
groups and individuals with diseases on the side
that increase the risk. Unfortunately, vaccine
controversies are an important problem in our
country as well as all over the world. I don't
know about the rate of healthcare workers, but I
don't even want to think about the possibility
that the rate may be at a measurable level, and
frankly, I don't believe it. Because I think we have
created the group that knows the pandemic
vaccine equation best. I can confidently say that
there are no healthcare professionals around me
who are not vaccinated or against.

“WORK INTENSITY OF FAMILY PHYSICIANS HAS
INCREASED IN THE PANDEMIC.”
Ece Esen: According to family physicians and
family health workers, new regulations regarding

Röportaj

‘Aile Hekimliği’, bir tıp
disiplinidir. Diğer tıp
branşları gibi kendine
özgü bir eğitimi,
uygulaması ve araştırma
konuları bulunan, dahili
tıp bilimleri içinde
değerlendirilebilinen
klinik bir branştır. Çocuk,
genç ve yaşlı tüm
bireylere hem koruyucu
hem de tedavi edici
sağlık hizmetleri sunan
bir tıp uzmanlık dalıdır.
‘Family Medicine’ is a
medical discipline. Like
other medical
branches, it is a clinical
branch that has its own
training, practice and
research topics and can
be evaluated within the
internal medical
sciences. It is a medical
specialty that provides
both preventive and
curative health services
to all individuals,
children, young and
old.
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alınabilmesi gibi önemli adımlar atıldı. Daha önce
de epidemiler yaşadık ve yine riskli durumlarda en
ön saflarda yer aldık; kuş gribi, domuz gribi
salgınlarında olduğu gibi. İş yükümüz artsa da bizler
bu gibi durumlar için eğitildik ve her zaman göreve
hazırız. 

“MASKE, MESAFE, HİJyEn VE AşI, SAĞLIK
AçISInDAn çOK ÖnEMLİ.”
Ece Esen: Son olarak Avaz dergisi okuyucularına,
pandemi şartlarında sağlıklı kalabilmeleri için
nelere dikkat etmeleri ve nasıl beslenmeleri
konusunda bilgi verebilir misiniz?
Murat Esen: Pandemi sürecinde gerekli maske,
mesafe, hijyen tedbirlerinin alınması ve aşılarımızı
yaptırmamız koruyuculuk açısından elzem. Bunun
yanı sıra biliyoruz ki güçlü bir bağışıklık
sistemimizin olması da virüsle mücadelede çok
önemli bir yere sahip. Bu bağlamda sağlıklı ve
dengeli beslenmek, düzenli uyku, spor yapmak ve
stres faktörleri ile doğru başa çıkabilmek çok
önemlidir. Hareket alanımızın daraldığı pandemi
sürecinde bir de düzensiz beslenip vücut kitle
indeksimizi artırmak, beraberinde metabolik
hastalıkları da getirecektir. Bu sebeple düzenli ve
dengeli beslenme ile süreçte sağlıklı kalmayı
desteklemek önemlidir. Et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, meyve-sebze ile kuru baklagilleri düzenli
ve dengeli tüketmek güçlü bir bağışıklık sistemi için
olmazsa olmazlardır. Diyet yaparken bile ana besin
ögelerini içeren diyetler tercih edilmelidir. Tek
yönlü diyetler uzun vadede sağlık açısından bize
zarar verebilmektedir. Günlük en az 2 litre su
tüketimi zararlı toksinlerin vücuttan atılması için
çok önemlidir. Vitamin ve mineralleri doğal
yollardan elde etmek en doğrusudur, bu sebeple
günlük yeterli miktarda meyve, turunçgiller, yağlı
tohumlu fındık, badem ve ceviz tüketmek bağışıklık
sistemimizi destekleyecektir. Rafine şeker içeren,
fast-food tarzı ve paketli gıdalardan uzak durmamız,
besinleri doğada bulundukları haline en yakın
haliyle tüketmemiz gerrektiğini aklımızdan
çıkmamalıyız. 
Ece Esen: Yoğun çalışma şartları altında bana zaman
ayırdığınız için teşekkür ediyor, sağlıklı günler
diliyorum.

family physicians, who meet the majority of the
community's health applications, are essential in
order to prevent health services from being
disrupted under pandemic conditions. What
would you like to say about this?
Murat Esen: During the pandemic, we work very
hard not only as family physicians but also as all
healthcare personnel who provide health care and
work devotedly. Especially the Covid-19 services
employees, infection disease doctors, emergency
physicians, filiation teams and we family
physicians, who are at the forefront, are both at
greater risk and our workload has increased a lot.
In this process, important steps were taken
especially in order to reduce the burden on these
groups, such as the fact that the drugs related to
the report can be purchased without a
prescription. We've had epidemics before and
we've been at the forefront of risky situations
again; such as bird flu, swine flu epidemics.
Although our workload increases, we are trained
for such situations and are always up to the task.

“MASK, DISTANCE, HYGIENE AND VACCINE ARE
VERY IMPORTANT FOR HEALTH.”
Ece Esen: Finally, can you give information to the
readers of Avaz magazine about what they should
pay attention to and how they should eat in order
to stay healthy under the conditions of the
pandemic? 
Murat Esen: During the pandemic process, it is
essential to take the necessary mask, distance,
hygiene measures and have our vaccinations done
in terms of protection. In addition, we know that
having a strong immune system has a very
important place in the fight against the virus. In
this context, it is very important to eat a healthy
and balanced diet, sleep regularly, do sports and
cope with stress factors correctly. Increasing our
body mass index by eating irregularly during the
pandemic process, where our range of motion is
narrowed, will also bring metabolic diseases. 
For this reason, it is important to support 
staying healthy in the process with a regular and
balanced diet. Consuming meat and meat
products, milk and dairy products, fruits and
vegetables and legumes regularly and in a
balanced way is indispensable for a strong
immune system. Even when dieting, diets
containing the main nutrients should be
preferred. One-way diets can harm us in terms of
health in the long run. Consumption of at least 2
liters of water daily is very important for
removing harmful toxins from the body. It is best
to obtain vitamins and minerals naturally, so
consuming enough fruits, citrus fruits, oilseed
hazelnuts, almonds and walnuts daily will support
our immune system. We should keep in mind
that we should stay away from foods containing
refined sugar, fast-food style and packaged foods,
and consume foods as close to their natural state.
Ece Esen: I would like to thank you for sparing
time for me under intense working conditions
and wish you healthy days.
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Kişiye yönelik
koruyucu sağlık

hizmetleri ile birinci
basamak teşhis,

tedavi ve rehabilite
sürecini yürüten aile

hekimleri ve aile
sağlığı çalışanları,

pandemi döneminde
hastaların takibi ve
yönlendirmesinde

önemli bir rol
üstleniyor.

Family physicians
and family health

workers, who carry
out personal

preventive health
services and primary

care diagnosis,
treatment and
rehabilitation

processes, play an
important role in the

follow-up and
guidance of patients
during the pandemic

period.

Aile hekimleri,
bütüncül bakım

kapsamında
hastanın sağlıkla

ilgili tüm bedensel,
ruhsal ve sosyal

durumlarıyla
ilgilenir, hastalarının

hem akut hem de
kronik sorunlarını

yönetirler.
Family physicians

deal with all
physical, mental

and social
conditions of the

patient within the
scope of holistic

care, and manage
both acute and

chronic problems
of their patients.
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Haber

Aşçılıktan sosyal medya yönetimine
çeşitli alanlarda kendini geliştirirken
deneyim ve düşüncelerini yaratıcı

yazarlıkla birleştiren Sabiha Çetinkaya Kuş,
2019 yılında taşındığı İzmir'in Özbek
Köyü’nde değişim hareketinin öncüsü oldu.
“Çevreyi değiştirmek, kendini değiştirmektir”
diyerek yola çıkan ve bütün mahalleyi büyük
boy çöp torbasıyla gezen Sabiha Çetinkaya
Kuş, kendisine takılan ‘Çöpçü Avukat” lakabını
nasıl aldığını şöyle anlatıyor: "Ne yapabilirim
diye baktığımda beni bugünlerde en fazla
ilgilendiren ve üzen şey tüm dünyanın
yaşadığı durum, çevre kirliliğiydi. 'Bunu nasıl
halledebiliriz, Urla'da bizim köyümüz nasıl
örnek olabilir?' diye düşünmeye başladım.
Eşim Özkan, bu süreçte benim en büyük
destekçim oldu. Sonrasında özellikle kendi

Combining her experience and
thoughts with creative writing while
improving herself in various fields

from cooking to social media
management, Sabiha Çetinkaya Kuş
became the pioneer of the change
movement in the Özbek Village of İzmir,
where she moved in 2019. Sabiha
Çetinkaya Kuş, who set out with the motto
“To change the environment is to change
yourself” and touring the whole
neighborhood with a large-size garbage
bag, explains how she got the nickname
'The Garbage Lawyer': The situation was
environmental pollution. 'How can we
handle this, how can our village in Urla set
an example?' I started to think. My
husband Özkan has been my biggest

Doğasever Avukat “Gönüllü Çöpçü” Oldu
Nature Lover Lawyer Became a “Voluntary Scavenger”

İstanbul’da bir bankanın
hukuk biriminde çalışırken
işinden ayrılıp İzmir’in Urla
ilçesi Özbek Köyü’ne taşınan
Avukat Sabiha Çetinkaya Kuş,
elinde torbayla gönüllü olarak
sokaklardaki çöpleri topluyor. 
Lawyer Sabiha Çetinkaya
Kuş, who left her job while
working in the legal
department of a bank in
İstanbul and moved to the
Özbek Village of the urla
district of İzmir, voluntarily
collects the garbage on the
streets with a bag in her
hand.

Köyün güzelleşmesi için
çalışmaları çöp toplamakla sınırlı
kalmayan Sabiha Çetinkaya Kuş,
aynı zamanda mahalleli
gönüllülerle birlikte çeşitli
tabelalar ve ufak resimlerle
sokağın yavan köşelerini süslüyor.
Sabiha Çetinkaya Kuş, whose
work for the beautification of the
village is not limited to collecting
garbage, also decorates the
uninspired corners of the street
with various signboards and
small pictures together with the
volunteers from the
neighborhood.

Haber/News: İdil Akan
Kaynak/Source: Anadolu Ajansı Avukat Sabiha çetinkaya Kuş

Sabiha çetinkaya Kuş Kimdir?
1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesini tamamladı. 23 yıl bankalarda
avukatlık ve yöneticilik yaptı. Sosyal Politikalar
Bakanlığının eğitmeni olarak, kamu yararı
çalışmaları kapsamında kadınlara ‘hukuki
okuryazarlık' eğitimleri verdi. Kadın girişimciler
için facebook üzerinden on line ‘hukukun lezzetli
tarifleri’ni yaptı. Anlam alışverişine çok önem
verdiğinden duyamayan insanlara ses olmak,
iletişime köprü kurmak için 2016 yılında ‘işaret
dili' öğrendi.

Who is Sabiha çetinkaya Kuş?
She graduated from Ankara University Faculty of
Law in 1996. She worked as a lawyer and
manager in banks for 23 years. As the trainer of
the Ministry of Social Policies, she gave 'legal
literacy' trainings to women within the scope of
public interest studies. She made 'delicious
recipes of law' online for women entrepreneurs
via facebook. She learned 'sign language' in 2016
in order to be a voice for people who can't hear
because she attaches great importance to the
exchange of meanings and to build a bridge to
communication.
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supporter in this process. Afterwards, I started to
collect and clean the garbage, especially in the
places where I walked. Because I know it's more
important to set an example than to give advice.
That's why I try to set an example by cleaning
the environment at least three days a week. I
collect garbage you know."

“CHILDREN WAS THE FIRST TO 
TELL ME A HELPING HAND.”
Sabiha Çetinkaya Kuş, who supported the
establishment of the library of the primary and
secondary school in the village apart from
environmental cleaning, described her sweet
experience about children and awareness with
these words: "I care about children very much.
They were the first children to lend me a
helping hand. When they saw me collecting
garbage, they said, 'Can we help you?' they said.
We are talking with them about which garbage
will be separated from nature in how many
years. Ask them, 'What am I doing?' everyone
gave a different answer, but the most valuable
one was 'Are you struggling for our future?' they
have said. It is very valuable for a child to be
aware of what has been done." Sabiha Çetinkaya
Kuş summarized the point she has reached in
her work, which she started with small steps, as
follows: "I left everything to time, because time
is our most important repairer. Even after a long
time, everyone will get rid of inertia and say,
'The snake that does not touch me can live a
thousand years for all I care.' I know very well
that you won't. I try to do it with kindness,
nowadays grace is thought to be weakness, but
everyone feels that grace is actually strength. We
meet our scavenger friends, they stop the car
and say to me, 'May God be pleased with you.'
they say. This is very precious for me."

“AWARENESS WAS CREATED IN THE VILLAGE.”
In order to support Sabiha Çetinkaya Kuş, who
came to the fore in their social media; There are
also those who send garbage bags, cloth bags,
garbage collection apparatus and moral support.
On this subject, Sabiha Çetinkaya Kuş said: "I
want all of us to take responsibility. There are
many women in the village, including my
headman. There were people who contacted me
on social media and wanted to send garbage
bags. In fact, a group called 'Imece 2006' sent a
valuable box because too many garbage bags
were used. 'We are not with you, but we are
sending this box.' they said. We met one of our
professors from Yaşar University. She said, 'We
will do an environmental activity with our
students, if it is convenient for you, we want to
do it in your village'. In this way, I aim to
increase the excitement, enthusiasm and
appetite that is awakening in our village. We all
need to get involved in environmental cleaning.
I personally cannot embrace the world, of
course, but the important thing here is to put the
labels aside and take action."

yürüdüğüm yerlerdeki çöpleri toplamaya,
temizlemeye başladım. Çünkü öğüt vermek
yerine örnek olmanın daha önemli olduğunu
biliyorum. Bu yüzden de haftanın en az üç
günü çevreyi temizleyerek örnek olmaya gayret
ediyorum. Bildiğiniz çöp topluyorum."

“BAnA yArDIM ELİnİ UZATAn 
İLK çOCUKLAr OLDU.”
Çevre temizliği konusunun dışında köyün ilk ve
ortaokulunun kütüphanesinin kurulmasına da
destek olan Sabiha Çetinkaya Kuş, çocuklar ve
farkındalık hakkındaki tatlı deneyimini şu
cümlelerle anlattı: "Çocukları çok önemsiyorum.
Bana yardım elini uzatan ilk çocuklar oldu. Beni
çöp toplarken gördüklerinde 'Size yardım
edebilir miyiz?' dediler. Onlarla hangi çöpün kaç
yıl içerisinde doğadan ayrılacağı konusunu
konuşuyoruz. Onlara 'Ben ne yapıyorum?' diye
sorduğumda herkes farklı bir cevap verdi ama
en kıymetlisi 'Sen, bizim geleceğimiz için
uğraşıyorsun?' demeleri oldu. Bir çocuğun
yapılanların farkında olması çok değerli."
Sabiha Çetinkaya Kuş, küçük adımlarla başladığı
çalışmalarında geldiği noktayı da şöyle özetledi:
“Her şeyi zamana bıraktım, çünkü zaman en
önemli onarıcımız. Uzun bir süre sonra da olsa
herkesin ataletten kurtulacağını, 'Bana
dokunmayan yılan bin yaşasın.' demeyeceğini
çok iyi biliyorum. Nezaketle yapmaya
çalışıyorum, günümüzde zarafetin zayıflık
olduğu düşünülüyor ama zarafetin aslında güç
olduğunu herkes hissediyor. Çöpçü
arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz, arabayı
durdurup bana 'Allah sizden razı olsun.'
diyorlar. Bu benim için çok değerli." 

“KÖyDE FArKInDALIK OLUşTU.”
Yaptıkları sosyal medyada gündeme gelen
Sabiha Çetinkaya Kuş’a destek amaçlı; çöp
torbası, bez çanta, çöp toplama aparatı ve moral
desteği gönderenler de oluyor. Bu konuda da
Sabiha Çetinkaya Kuş: "Hepimiz elimizi taşın
altına sokalım istiyorum. Köyde bana muhtar
hanım olmak üzere çok sayıda destek olan
kadın var. Sosyal medyada muhtarımızı
etiketleyerek ne yaptığımı anlatan paylaşımlar
yayınlıyorum. Bunun sonuçlarını da
görüyorum. Sosyal medyadan bana ulaşanlar
ve çöp torbası göndermek isteyenler oldu.
Hatta ‘İmece 2006’ isimli bir grup çok fazla çöp
torbası kullanıldığı için kıymetli bir kutu
gönderdi. 'Sizin yanınızda değiliz ama bu
kutuyu gönderiyoruz.' dediler. Yaşar
Üniversitesinden bir hocamızla tanıştık. O da
‘Öğrencilerimizle çevreyle ilgili etkinlik
yapacağız, sizin için uygunsa sizin köyünüzde
yapmak istiyoruz’ dedi. Ben bu şekilde
köyümüzde de uyanmakta olan o heyecanı,
hevesi, iştahı artırmayı hedefliyorum. Çevre
temizliğine hepimizin el atması gerekir. Ben
bireysel olarak dünyayı kucaklayamam tabii ki
ama burada önemli olan etiketleri bir kenara
bırakıp harekete geçmektir." diyor.

İstanbul'da 23 yıl çeşitli
bankalarda hukuk

müşavirliği yapan 47
yaşındaki Sabiha Çetinkaya
Kuş, yeni bir yaşam kurmak

için "tası tarağı toplayıp"
2019'da eşiyle Urla'nın

Özbek Mahallesi'ne
yerleşti.

47-year-old Sabiha
Çetinkaya Kuş, who

worked as a legal
consultant in various
banks for 23 years in

İstanbul, "pack bag and
baggage" to start a new

life and settled in the
Özbek District of urla in
2019 with her husband.
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Çocuk denecek yaşlarda müziğe başlayan, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konserler veren, 
2015 yılından bu yana İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ses sanatçısı olarak görev yapan çok
yönlü sanatçı Aylin Şengün Taşçı ile onun sanat yolculuğunu anlatan bir söyleşi gerçekleştirdik. Taşçı,
sorularımızı tüm içtenliğiyle cevaplarken geleceği ve gençleri ne denli önemsediğini hal ve tavırlarıyla
da ortaya koydu. İşte bir sanatçının hayat hikayesi ve onun eğitime olan inancı…
We had an interview with Aylin Şengün Taşçı, a versatile artist who started music when she was a
child, gave many concerts in Turkey and abroad, and has been working as a vocal artist in the
Istanbul State Turkish Music Ensemble since 2015, about her artistic journey. While answering our
questions with all sincerity, Taşçı also revealed how much he cares about the future and the youth
with his demeanor. Here is the life story of an artist and his belief in education…

Çok Yönlü Sanatçı 
Versatile Artist AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI

Sadan Alptekin: Aylin Hanım, siz gazeteci,
televizyon programcısı ve akademisyen
kimliğinizin yanı sıra Türk Müziği ses sanatçısı ve

koro şefi olarak da tanınıyorsunuz. Ama ben sizden
Avaz dergisi okuyucularına kendinizi tanıtmanızı
istesem, bize kısaca Aylin Şengün Taşçı’yı tanıtır mısınız?
Aylin şengün Taşçı: Kısa cümlelerle kendimi anlatmak
için acaba neler söylesem diye düşünüyorum ama
bunun cevabının aslında ne kadar zor olduğunu da şu
anda hissediyorum. Yine de biraz kendimle ilgili

Sadan Alptekin: Ms. Aylin, you are known as a
Turkish Music singer and choir conductor, as well
as being a journalist, television programmer and

academician. But if I asked you to introduce yourself to
the readers of Avaz magazine, would you briefly
introduce Aylin Şengün Taşçı to us?
Aylin şengün Taşçı: I wonder what I should say to
describe myself in short sentences, but now I feel how
difficult the answer is actually. However, let me try to
talk a little bit about myself. Of course, I describe myself

“HEr ALBüM BEnİM
İçİn çOK KIyMETLİ”
“EVERY ALBuM IS VERY
IMPORTANT TO ME”

“HEr ALBüM BEnİM
İçİn çOK KIyMETLİ”

Aylin Şengün Taşçı, Türk Müziği konulu seminerde.
Aylin Şengün Taşçı at the seminar on Turkish Music.
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konuşmaya gayret edeyim. Ben kendimi
tabii ki öncelikle bir ses sanatçısı olarak
nitelendiriyorum. Ama hayatın her
döneminde ses sanatçılığımın yanı sıra
kendimi besleyecek ve başkalarına da bir
şekilde yararlı olabilecek işler yapmakla
uğraşan aktif bir kişiliğe sahip biriyim.
Dolayısıyla hayatımda hep sanatın yanında
başka uğraşlar da yer aldı. Dönem dönem
bunların bazıları daha ön plana çıktı ama her zaman
müziğin hayatımın içinde yer alması itibarıyla sanatçı
kişiliğimin ön planda olduğu bir hayat çizgisine
sahibim. Bugünlere gelene kadar Allah'ın bana bir
hediye olarak verdiği sesi en iyi şekilde kullanmaya, en
iyi şekilde değerlendirmeye çalışan bir insan olma
şansına sahip olmaktan dolayı hep çok mutlu oldum.

“BAnA EMEĞİ GEçEn TüM HOCALArIMI SEVGİ VE
SAyGIyLA AnIyOrUM.”
şadan Alptekin: Aylin Hanım, siz müzik hayatınıza TRT
İstanbul Radyosu Çocuk Korosu’nun sınavlarını
kazanarak başladınız, sonrasında da TRT İstanbul
Gençlik Korosu’na soprano ses olarak katıldınız. 1987
yılında da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldunuz.
Üniversite yıllarınızda da müziğe hiç ara vermediniz.
Çok emek isteyen bu süreçte hangi hocalarla
çalıştığınızı, kimlerden feyz aldığınızı bize anlatır mısınız?
Aylin şengün Taşçı: Ben müzik hayatıma TRT İstanbul
Radyosu Çocuk Korosu'yla başladım. Buradaki hocalarım
hayatıma dokundular ve bana büyük emek verdiler. Bu
isimlerin hepsini bugün de hep sevgiyle, saygıyla
anıyorum. Başlangıç noktasında hayatıma dokunan ve
sonrasında da her zaman ablam olarak yanımda yer
alan çok sevgili bir ismi zikrederek başlamak güzel
olacak söyleşiye. Sevgili Neşe Bilginer, TRT İstanbul
Radyosu’na uzun yıllar emek vermiş, çok değerli bir
isim. Benim katıldığım sınavda jüri üyeleri arasında
yer alıyordu ve bana sıcak, samimi yaklaşımıyla
büyük güç vererek çocuk korosunun sınavlarını
kazanmama büyük bir destek vermiş
oldu. Kendisini gerçekten her zaman
sevgi ve minnetle anıyorum. Koroya
katıldıktan sonra alanında çok önemli
iki isimle; rahmetli Canan Akın ve
rahmetli Yücel Elmas hocalarımla
çalışarak müzik eğitimime
başladım. Onlar bizi adeta bir hamur
gibi yoğurarak güzel bir şekle
büründürdüler. Müziğe ve çocuk
dünyasına olan katkılarıyla tanınan bu
değerli isimlerle ilk müzik eğitimimizi aldıktan
sonra yeni kurulan TRT İstanbul Radyosu Çok
Sesli Gençlik Korosu’na geçme imkanını

primarily as a sound artist. But in every
period of my life, besides my vocal
artistry, I am an active person who is
engaged in doing work that will feed
myself and be useful to others in
some way. Therefore, other pursuits
have always taken place in my life

besides art. Some of these came to the fore from
time to time, but I have a life line in which my artistic
personality is at the forefront, as music has always been
a part of my life. I have always been very happy to have
the chance to be a person who tries to make the best
use of the voice that God gave me as a gift until today.

“I REMEMBER ALL OF MY TEACHERS WHO ATTENDED
ME WITH LOVE AND RESPECT.”
şadan Alptekin: Ms. Aylin, you started your musical
career by passing the exams of TRT İstanbul Radio
Children's Choir, and then you joined the TRT İstanbul
Youth Choir as a soprano voice. In 1987, you graduated
from İstanbul University, Faculty of Political Sciences,
Department of Public Administration. You never took a
break from music during your university years. Can you
tell us which teachers you worked with and from
whom you received inspiration during this process that
requires a lot of effort?
Aylin şengün Taşçı: I started my musical life with TRT
İstanbul Radio Children's Choir. My teachers here
touched my life and gave me great effort. I remember
all of these names with love and respect. It would be
nice to start the conversation by mentioning a very dear

name who touched my life at the starting point and
always stood by me as my older sister

afterwards. Dear Neşe Bilginer, she is a very
valuable person who has worked for TRT

İstanbul Radio for many years. He was
among the members of the jury in the
exam I attended, and he gave me great

strength with his warm and sincere
approach, giving me great support
in winning the exams for the
children's choir. I will always
remember him with love and
gratitude. After joining the choir,
with two very important names
in their field; I started my music
education by working with my
late Canan Akın and deceased
Yücel Elmas teachers. They
kneaded us like dough and

shaped us into a beautiful shape.
After receiving my first music
education with these valuable names,
who are known for their

Sanatçının son solo
albümü “Seyir” ile
Aylin Şengün Taşçı,
Doğan Dikmen ve
Bekir Büyükbaş
imzalı ortak
çalışması "Eyyûbî",
Alaturka Records
çatısı altında
dinleyici ile buluştu.
The artist's last
solo album "Seyir"
and Aylin Şengün
Taşçı, Doğan
Dikmen and Bekir
Büyükbaş's
collaborative work
"Eyyûbî" met with
the audience under
the roof of
Alaturka Records.

Interview
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yakaladım. Burada da yine çok değerli hocam Gökçen
Koray, bizim yol arkadaşımız, rehberimiz oldu. Kendisine
minnet ve şükran borçluyuz. Çünkü aktif olarak hala bu
konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bizim
dönemimizde Gökçen Hocamız ile birlikte onun kardeşi
Seval Irmak Hocamız da bizlere emek veren isimler
arasındadır. Ben üniversiteye başladığım yıllarda
müzikle ilgili kulvar değiştirme kararı aldım. O
dönemde karşıma İstanbul Üniversitesi Korosu ve o
koronun çok değerli hocası Süheyla Altmışdört çıktı.
Türk müziğini tanımamda, Türk müziğiyle ilgili
repertuarımı geliştirmemde bana çok büyük yardımları
olan Süheyla Altmışdört Hocamı da aynı şekilde minnet
ve saygıyla anıyorum. Ona da Allah uzun ömürler
versin. Üniversite yıllarımda önceleri İstanbul
Belediyesine, şimdi ise İstanbul Üniversitesine bağlı olan
Türk Müziği Konservatuarında yarı zamanlı eğitim
aldım. Burada da başta nazariat konusunda İsmail Hakkı
Özkan olmak üzere halk müziği alanında Seha Okuş ve
Türk müziğinde Alaaddin Aday hocalarımız benim
hayatımda önemli izler bıraktılar. Profesyonel olarak
müziğe başladığımda ise Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun Kurucusu ve
bizim hocamız olan rahmetli tambur sanatçısı Necdet

Yaşar da hayatımdaki en önemli
figürlerden birisi olarak yerini aldı. Yine
yakın bir zamanda kaybettiğimiz sevgili
hocam Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça
da benim üzerimde emeği olan önemli
isimlerin arasındadır. Yaşayanlara
Allah’tan uzun ömürler, ölenlere de
rahmet diliyorum. Hepsini sevgi ve
saygıyla anıyorum. 

“BUGünE KADAr yAPTIĞIM HEr
ALBüM BEnİM İçİn çOK KIyMETLİ.”
şadan Alptekin: Sizin akademisyenlik ve
ses sanatçılığınızın dışında yayıncılık
alanında da başarılı bir geçmişiniz var.
Üniversite yıllarından sonra bir süre
Tercüman ve Günaydın gazetelerinde
başta müzik olmak üzere kültür-sanat
üzerine yazılar yazdınız, BRT, TRT ve
TGRT televizyonları ile özel radyolarda
çeşitli programlar hazırlayıp sundunuz.
Ayrıca “Aşktan Yana”, “Huzur”, “Yahya
Kemal & Nazım Hikmet”, “Andıkça”,
“Aşina”, “Hatırla”, “Git”, “Huzur” ve “Vefa”
adlı çok sayıda albümünüz bulunuyor.
Son albümünüz “Seyir” ise 2021 yılı

contributions to music and the world of children, I had
the opportunity to move to the newly established TRT
İstanbul Radio Polyphonic Youth Choir. Here again, my
dear teacher Gökçen Koray became our travel mate and
guide. We owe her our gratitude and thanks. Because
she is still actively working on this subject. During our
period, together with our teacher Gökçen, our brother
Seval Irmak is among the names who gave us great
effort. When I started university, I decided to change
music-related lanes. At that time, I came across the
İstanbul University Choir and its very valuable teacher
Süheyla Altmışdört. I also commemorate my teacher
Süheyla Altmışdört with gratitude and respect, who
helped me a lot in getting to know Turkish music and
developing my repertoire related to Turkish music. May
God give her long life. During my university years, I
studied part-time at the Turkish Music Conservatory,
which was previously affiliated to Istanbul Municipality
and now İstanbul University. Here, too, our teachers,
İsmail Hakkı Özkan in the field of theology, Seha Okuş
in the field of folk music and Alaaddin candidate in
Turkish music left important traces in my life. When I
started to play music professionally, Necdet Yaşar, the
founder of the Ministry of Culture and Tourism İstanbul
State Turkish Music Ensemble and our teacher, the
deceased drummer, took his place as one of the most
important figures in my life. Again, my dear teacher,
Professor Doctor Alaaddin Yavaşça, who we lost
recently, is among the important names who have
contributed to me. I wish long life from my Lord to the
living and mercy to the dead. I remember them all with
love and respect.

“EVERY ALBuM I MADE SO MuCH 
IMPORTANT TO ME.”
şadan Alptekin: Apart from your academic and vocal
artistry, you also have a successful background in
publishing. After your university years, you wrote
articles on culture and arts, especially music, in the
newspapers Tercüman and Günaydın for a while, and
prepared and presented various programs on BRT, TRT
and TGRT televisions and private radios. In addition,
you have many albums named “Aşktan Yana”, “Huzur”,
“Yahya Kemal & Nazım Hikmet”, “Andıkça”, “Aşina”,
“Hatırla”, “Git”, “Huzur”, and “Vefa”. Your last album
“Seyir” met with music lovers in July 2021. How do you
determine your repertoire while preparing an album?
Who did you work with on this last album?
Aylin şengün Taşçı: Finally, my two simultaneous
albums, “Seyir” and “Eyyûbî”, were released. We made
these albums together with a group of very valuable
musicians called Alaturka Records. The cello artist Uğur
Işık, who is the founder of Alaturka Records group, was
the artistic director, and it was shaped by the
performance of the instrumentalist friends working in
the Alaturka Records group under his guidance. I can
say that we prepared these two albums with great
pleasure. We released the album “Seyir” within our own
framework. “Eyyûbî” was a work prepared by Eyüp
Municipality. Making an album is very important for an
artist and in a sense it is considered our business card.
That's why I always gave importance to making albums.
In my music life, I have tried to evaluate my solo works
by making an album almost every year since 2014.
While making my first album, two very dear artist
friends to me; dear Melihat Gürses and her husband,
dear Necip Gürses, showed the way. At that time, I was
inexperienced in making albums. How to make a
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Temmuz ayında müzikseverlerle buluştu. Siz albüm
hazırlarken repertuarınızı nasıl belirliyorsunuz? Bu son
albümünüzde kimlerle birlikte çalıştınız? 
Aylin şengün Taşçı: Son olarak “Seyir” ve “Eyyûbî” adlı
eş zamanlı iki albümüm yayınlandı. Bu albümleri
Alaturka Records adını verdikleri çok değerli müzisyen
bir grup arkadaşlarımla birlikte yaptık. Sanat
yönetmenliğini Alaturka Records grubunun kurucusu
olan çello sanatçısı Uğur Işık üstlendi ve onun
rehberliğinde Alaturka Records grubunda görev yapan
sazende arkadaşların icrasıyla birlikte şekillendi. Bu iki
albümü de çok büyük bir zevkle hazırladığımızı
söyleyebilirim. “Seyir” adlı albümü biz kendi
çerçevemizde ortaya çıkardık. “Eyyûbî” ise Eyüp
Belediyesi tarafından hazırlanan bir çalışma oldu. Albüm
yapmak bir sanatçı için çok önemlidir ve bir anlamda
bizlerin kartviziti sayılır. Bu nedenle ben her zaman
albüm yapmaya önem verdim. Müzik hayatım içinde
2014 yılından bu yana hemen hemen her yıl bir albüm
yaparak solo çalışmalarımı değerlendirmeye gayret
ettim. İlk albümümü yaparken bana çok değerli iki
sanatçı dostum; sevgili Melihat Gürses ile eşi sevgili
Necip Gürses yol gösterdiler. Albüm yapmak konusunda
o zamanlar tecrübesizdim. Bir repertuvar nasıl yapılır? Bu
repertuvara nasıl çalışılır? Stüdyoda nasıl hareket edilir?
Bu konuda onların bana gerçekten çok büyük destekleri
oldu ve ortaya çok güzel bir çalışma çıkmasını sağladılar.
Onlarla yaptığım ilk albüm çalışması benim için bir
rehber niteliğindedir. Sonraki süreçte de albüm
yaparken önce bir tema belirledim ve bu tema
doğrultusunda sesime gidebilecek olan eserleri seçtim.
Tabii ki bunu yaparken sanat yönetmeni arkadaşların da
benim bakış açımla örtüşür bir çizgide olmalarına dikkat
ettim. Ortaya çıkan çalışmalardan biri Nazım Hikmet ve
Yahya Kemal'in bestelenmiş eserlerinden oluşan
spesifik bir çalışmaydı. Burada da bu eserleri besteleyen
İsmail Birateş gelip beni buldu ve benim sesimin onun
çalışmaları için uygun olduğunu söyleyerek benden
eserlerini seslendirmemi istedi. Bu albümde seçim
benden ziyade İsmail Bey'e aittir. Onun dışındaki
çalışmalarda hep ben bir çerçeve çizmeye çalıştım.
Bugüne kadar yaptığım her çalışma benim için bir evlat
gibi çok sevdiğim çalışma oldu. Her bir albümüm benim
için çok kıymetli.

“LEyLA SAZ, ESErLErİnİ BUGün HALA
BASKISI OLAn “SOLMUş çİçEKLEr” 
ADLI Bİr KİTAPTA TOPLAMIş.”
şadan Alptekin: Aylin Hanım, siz 2010
yılında İngiltere Warwick Üniversitesinin
düzenlediği “Women’s History Network”
başlıklı uluslararası toplantıda, Türk Sanat
Müziğinin ölümsüz kadın bestecilerinden
Leyla Saz üzerine bir seminer ve ona bağlı
bir konser verdiniz. Osmanlı
İmparatorluğu'nun son dönemi ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına
tanıklık etmiş, bu dönemde yaşanan
kültürel geçiş sürecini eserlerine
yansıtmış olan bu sanatçı için
neler söylemek istersiniz?  
Aylin şengün Taşçı: Leyla Saz,
Türk müziğinde çok önemli
bir bestekar. Çünkü kadın
bestekar olarak konuya
baktığınızda Türk müziği
tarihinde bir Dilhayat Kalfa, bir de

repertoire? How to study this repertoire? How to act in
the studio? In this regard, they really supported me a lot
and made a very good work come out. My first album
work with them serves as a guide for me. In the next
process, while making an album, I first determined a
theme and chose the works that could go with my
voice in line with this theme. Of course, while doing
this, I made sure that my fellow art directors were in
line with my point of view. One of the works that
emerged was a specific work composed of works by
Nazım Hikmet and Yahya Kemal. Here, too, İsmail
Birateş, who composed these works, came and found
me and said that my voice was suitable for his works
and asked me to perform his works. In this album, the
choice belongs to İsmail Bey rather than me. Other than
that, I always tried to draw a framework. Every work I
have done so far has been a work that I love very much
like a child. Each of my albums is very precious to me.

“LEYLA SAz COLLECTED HER WORKS IN A BOOK TITLED
“WILD FLOWERS”, STILL IN PRINT TODAY.”
şadan Alptekin: Ms. Aylin, you gave a seminar on Leyla
Saz, one of the immortal female composers of Turkish
Classical Music, and a concert attached to it, at the
international meeting titled "Women's History Network"
organized by the University of Warwick, England, in
2010. What would you like to say about this artist, who
witnessed the last period of the Ottoman Empire and
the first years of the Republic of Turkey, and reflected
the cultural transition period experienced during this
period in his works?
Aylin şengün Taşçı: Leyla Saz is a very important
composer in Turkish music. Because when you look at

the subject as a female composer, you come across a
Dilhayat Kalfa in the history of Turkish music, and a
female composer named Reftar Kalfa, whose works
are not even known. In the next period, when you
come to a short time before the proclamation of
the Republic, it is not possible to encounter a
female composer figure. At least you can't find

any recorded female composer names.
However, Leyla Saz is a very valuable
name who has managed to come to the
fore and evaluate the art she has made
with the advantages of the family
structure in her time. As her father is a
physician belonging to the palace, she
not only raised her daughter very
intellectually, but also lived in the
same community during her marriage.
Therefore, Ms. Leyla managed to act in
a freer and more confident approach
in her work. She also nurtured very

Nevasel Türk Müziği
Topluluğu Konseri

Nevasel Turkish
Music Ensemble

Concert
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eserlerinin bile belli olmadığı Reftar Kalfa adlı bir hanım
bestekar ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Sonraki süreçte
Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre öncesine kadar
geldiğinizde, kadın bestekar figürüyle karşılaşmanız söz
konusu değil. En azından kayıtlara geçmiş kadın
bestekar ismi bulamıyorsunuz. Ama Leyla Saz Hanım,
yaşadığı dönemdeki aile yapısının da kendisine
sağladığı avantajların etkisiyle ön plana çıkmayı ve
yaptığı sanatı değerlendirmeyi başarmış çok değerli bir
isim olarak karşımıza çıkıyor. Babası saraya mensup bir
hekim olması itibariyle kızını hem çok entelektüel
yetiştirmiş hem de bu vesileyle yaptığı evlilik sırasında
da aynı camia içinde yaşamış olan bir isim. Dolayısıyla
Leyla Hanım çalışmalarında daha özgür, daha kendine
güvenli bir yaklaşım içinde hareket etmeyi başarmış.
Çok güzel de eserler beslemiş aldığı eğitimin etkisiyle.
Eşinden ayrıldıktan sonra da aktif yaşamına devam
ederek Türk müziğini, bulunduğu çevredeki kişilere
yansıtan çalışmalara imza atmış, kendi yaşadığı konakta
müzik toplantıları düzenleyerek dostlarıyla müziğini
paylaşarak adını duyurmaya devam etmiş. Üstelik
sadece bununla kalmamış, aynı zamanda yazdığı kitapla
saraydaki harem hayatını tanıtacak bir entelektüel
çalışma ortaya çıkarmış. Eserlerini de bugün hala baskısı
olan “Solmuş Çiçekler” adlı bir kitapta toplamış.
Kendisinin ölümünden sonra da değişik dillerde basılan
bir kitaptır bu. Yalnız Leyla Saz, hayatında bir de şanssız
dönem yaşamış, evi talihsiz bir kaza sonucu tamamen
yanıp kül olunca, bestelemiş olduğu eserlerin büyük bir
bölümü tamamen yok olmuş. Fakat o her şeye rağmen
yılmamış, dik durmuş ve dostlarıyla birlikte hafızasında
kalan eserleri yeniden kayda alarak bunların günümüze
kadar ulaşmasını sağlamış. Bende de bu dirayetli
kadının yeri çok farklıdır. İşte bu nedenle özellikle onu
seçerek İngiltere'de kendisiyle ilgili bir sunum yapmayı
tercih etmiştim ve çok da keyifli bir çalışma olmuştu.
Aynı zamanda kendisinin “Saz” soyadını alması da bir
sanatçı olarak kendi isteğiyle olmuş. Bu açıdan
bakıldığında, bir kadın olarak yaşadığı toplumdaki tüm
dezavantajlara rağmen sahip olduğu bu gücü
kullanılması bende hep bir hayranlık yaratmıştır.
Kendisini rahmetle anıyorum ve her akademik ortamda
da yeri geldiğinde ondan söz etmeyi hep büyük bir
mutluluk vesilesi sayıyorum.

“PAnDEMİyE rAĞMEn KOrO 
çALIşMALArInA DEVAM EDİyOrUZ.”
şadan Alptekin: Siz öğretim görevlisi
olarak ders vermenin yanı sıra iki
koronun da şefliğini yapıyorsunuz.
Bunlardan biri 2013 yılında kurduğunuz
Mısra Türk Müziği Topluluğu, diğeri de
2016 yılında kurduğunuz Nevasel Türk
Müziği Topluluğu. Pandemi her meslek
gurubu gibi müzik dünyasını da olumsuz
etkiledi. Bu süreçte koro çalışmalarınıza
devam edebiliyor musunuz? Pandeminin
size etkileri nasıl oldu?
Aylin şengün Taşçı: Pandemi
hayatın her alanında olduğu gibi
müzik dünyasını da olumsuz
etkiledi. Çünkü insanlar
birbirlerinden mecburi bir
ayrılış süreci yaşadıklarında,
mecbur olmadıkları ihtiyaçlar
konusunda daha fazla
temkinli davranmayı tercih

beautiful works with the influence of the education she
received. After leaving her husband, she continued her
active life and carried out works that reflect Turkish
music to the people around her, and continued to make
her name known by organizing music meetings in her
own mansion and sharing her music with her friends.
Moreover, not only that, but also an intellectual work
that will introduce the harem life in the palace with the
book she wrote. She collected her works in a book
called "Solmuş Çiçekler", which is still in print today.
This is a book that was published in different languages
after his death. Only Leyla Saz had an unfortunate
period in her life, and when her house was completely
burned to the ground as a result of an unfortunate
accident, most of the works she composed were
completely destroyed. But despite everything, she did
not give up, stood upright, and re-recorded the works
that remained in her memory with her friends,
ensuring that they survived until today. The place of
this strong woman is very different for me. That's why I
chose to make a presentation about her in England,
especially by choosing her, and it was a very enjoyable
work. At the same time, she took the surname "Saz"
voluntarily as an artist. From this point of view, despite
all the disadvantages in the society she lives in as a
woman, the use of this power has always created
admiration for me. I remember her with mercy, and I
always consider it a great joy to talk about her in every
academic environment.

“DESPITE THE PANDEMIC, WE CONTINuE THE WORKS
OF THE CHOIR.”
şadan Alptekin: In addition to teaching as a lecturer,
you are the conductor of both choirs. One of them is
the Mısra Turkish Music Ensemble, which you
established in 2013, and the other is the Nevasel
Turkish Music Ensemble, which you established in
2016. The pandemic has negatively affected the music
world, as it does in every profession. Are you able to
continue your choir studies during this period? How has
the pandemic affected you?
Aylin şengün Taşçı: The pandemic has negatively
affected the music world, as it has in all areas of life.
Because when people experienced a forced separation

from each other, they preferred to be more cautious
about the needs they were not obliged to. Of
course, people met their social needs, but they
were a little more cautious about getting

together for art. In this context, my friends in
the two amateur choirs we have been working
with for years had to keep up with this
system. No one had foreseen or wanted such a

thing, but we had to take a break from our work
because health was a priority issue. Our

conditions have changed with the
increase in vaccination at the end of
a year that we have been apart
from each other. We have been
actively continuing our choir

studies since last November,
albeit cautiously. One of the
choirs I have worked with is

the Mısra Turkish Music
Ensemble, which has
been working for about
eight years. The other
choir is Nevasel. Although

"Leyla Saz Hanım,
yaşadığı dönemdeki
aile yapısının da
kendisine sağladığı
avantajların etkisiyle
ön plana çıkmayı ve
yaptığı sanatı
değerlendirmeyi
başarmış çok
değerli
bir isim olarak
karşımıza çıkıyor."
"Leyla Saz is a very
valuable name who
has managed to
come to the fore
and evaluate the
art she has made
with the
advantages of the
family structure in
her time."
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ettiler. Tabii ki insanlar sosyal ihtiyaçlarını karşıladılar ama
sanat için bir araya gelme konusunda biraz daha dikkatli
bir tutum sergilediler. Bu çerçevede yıllardan bu yana
birlikte çalıştığımız iki amatör korodaki arkadaşlarım da
mecburen bu sisteme ayak uydurmak zorunda kaldılar.
Hiç kimse böyle bir şeyi öngörmüyordu ve istemiyordu
ama sağlık her şeyden önce gelen bir konu olduğu için
çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. Birbirimizden
ayrı kaldığımız bir sene sonunda aşılanmanın artmasıyla
şartlarımız değişti, temkinli de olsa geçtiğimiz kasım
ayından itibaren aktif olarak koro çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Çalıştırdığım korolardan biri yaklaşık sekiz
yıldır çalışmalarını sürdüren Mısra Türk Müziği Topluluğu.
Diğer koro ise Nevasel. Bu iki koroda da sayı biraz
düşmesine rağmen yine de çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Tabii ki sosyal mesafe kurallarına, hijyene çok
dikkat ederek, bir grup genç ve cesur arkadaşla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden o heyecanlı
süreçleri yaşayacağımızı, gerek yurt içinde, gerek yurt
dışında yine konserler vereceğimizi umut ediyoruz.
Amatörlere o mutluluğu, o zevki tattırmak, onlarla birlikte
o heyecanı yaşamak benim için de çok önemli. Bu
çalışmaların sağlığımız oldukça devam etmesini gönülden
istiyorum.

“TrAKyA'nIn En GüZEL MErALArInIn BULUnDUĞU
KIrKLArELİ BÖLGESİnDE AMATÖrCE BAşLADIĞIMIZ
çİFTLİK İşİnDE BüyüyErEK DEVAM EDİyOrUZ.”
şadan Alptekin: Aylin Hanım, aile olarak tarım ile de
ilgileniyorsunuz. Bir çiftlik kurduğunuzu biliyoruz. Bu
çiftliğin kuruluş hikayesi nedir? Bu çiftlikte ağırlıklı olarak
nelerin üretimi yapılıyor?
Aylin şengün Taşçı: Pandeminin az önce insan hayatına
olan negatif etkilerinden söz etmiştim. Ama bizim
ailemize pozitif bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü
yaşadığımız o süreçte, belki biraz da dünyanın nereye
doğru gittiğini sorgulama noktasında, şehrin insanı
yıpratıcı ortamından kurtararak daha sakin, doğayla iç içe
ne yapabiliriz sorusunun cevabını aramaya itti bizi
pandemi ve eşimle birlikte bir arayış içine girdik. Aslında
önce Akdeniz Bölgesi'nde bizim sık sık gidip geldiğimiz
bir yer olan Gazipaşa'da bir avokado bahçesi alarak
tarımla uğraşmayı planlamıştık. Ama tam alacağımız
sırada arazinin sahibiyle ortağının arasında çıkan bir
anlaşmazlık, bizim tapu dairesinden dönmemize sebep
oldu ve bu niyetimizi orada noktalamak durumunda
kaldık. Tekrar bir arayışın içine girdiğimiz sırada, bir
dostumuzun “İstanbul'a daha yakın bir bölgede neden
hayvancılık yapmıyorsunuz?” sorusu bize başka bir
pencere açtı. Bu defa neden olmasın düşüncesiyle çevre
bölgelerde kısa gezintiler yapmaya başladık. Önce Çatalca,
Tekirdağ derken oradaki rakamların yüksekliği bizi biraz
daha ilerilere gitmeye yönlendirince kendimizi Kırklareli
bölgesinde bulduk. Burada bize çok hitap eden bir ortam
bulunca da Koruköy bölgesindeki tek çiftlik olan yeri satın
aldık. Yaklaşık bir yıldan beri bu mütevazı çiftliği
düzeltme gayreti içindeyiz. Ağılımızı büyüttük, ikinci bir
ağıl ile bir yem deposu yaptık, işçilerimizin kalabileceği
evi düzenledik. Şimdi bu inşaat çalışmalarının yanı sıra
koyunlarımızın daha sağlıklı ve daha iyi bir ortamda
büyümesini amacıyla o çerçevedeki çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Şu anda bin iki yüz civarında
koyunumuz var ağıllarımızda. Sanırım bulunduğumuz
bölgedeki en büyük işletmelerden biri durumundayız. Ben
de o bölgedeki bu ölçekteki işletmelerin içindeki tek
kadın yönetici, tek kadın çiftlik sahibi olmanın gururunu
yaşıyorum. Çok amatörce başladığımız işin böylesine ciddi

the number of these two choirs has decreased a bit, we
still continue our work. Of course, we continue to work
with a group of young and brave friends, paying close
attention to social distance rules and hygiene. We hope
that we will experience those exciting processes again,
and that we will give concerts both at home and
abroad. It is also very important for me to give amateurs
that happiness, that pleasure, and to experience that
excitement with them. I sincerely want these works to
continue as long as we are healthy.

“WE CONTINuE BY GROWING THE FARM BuSINESS WE
STARTED IN THE KIRKLARELİ REGION, WHERE THE
MOST BEAuTIFuL RANGES OF THRACE ARE LOCATED.”
şadan Alptekin: Ms. Aylin, you are also interested in
agriculture as a family. We know you started a farm.
What is the story of the establishment of this farm?
What is mainly produced on this farm?
Aylin şengün Taşçı: I have just mentioned the negative
effects of the pandemic on human life. But I can say
that it has a positive effect on our family. Because, in
that process we lived, maybe at the point of questioning
where the world is heading, the pandemic pushed us to
search for the answer to the question of what we can
do more calmly, intertwined with nature by freeing
people from the wearisome environment of the city,
and together with my husband, we embarked on a
quest. Actually, we had planned to engage in agriculture
by buying an avocado orchard in Gazipaşa, a place we
frequently visit in the Mediterranean Region. But just
when we were going to buy it, a disagreement between
the owner of the land and his partner caused us to
return from the title deed office and we had to end our
intention there. While we were on a quest again, a
friend of ours asked, “Why don't you do animal
husbandry in a region closer to Istanbul?” The question
opened up another window for us. This time, we

Aylin Şengün Taşçı ile
eşi Prof. Dr. Hasan
Taşçı’nın pandemi
döneminde
kurdukları “Kuzum
Çiftlik” Kırklareli
Koruköy bölgesinde
bulunuyor.
Aylin Şengün Taşçı
and her husband
Prof. Dr. Hasan Taşçı
established "Kuzum
Çiftlik" during the
pandemic period are
located in Koruköy,
Kırklareli.
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bir işletmeye dönüşmesini de Allah'ın bir takdiri olarak
düşünüyorum. Bu ülkenin ekonomisine katkıda
bulunmak adına, faydalı işler yapmayı çok isteriz.
Hayvancılık şu ana kadar hiç bilmediğimiz bir konu
olduğu halde, veterinerimizin bizi yönlendirmesiyle
bilimsel bir şekilde oluşturmaya çalıştığımız atmosferde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayvanlarımızın sağlıklı
olması bize gerçekten büyük bir sevinç veriyor. Şu ana
kadar biz damızlık koyun yetiştirmek konusunda bir
sistem çizmiştik ama yavaş yavaş da süt üretimine
geçmeyi düşünüyoruz. Bulunduğumuz bölgenin o kadar
güzel coğrafi özellikleri var ki ben orada turizm nitelikli
bir çalışmaya girerek, hafta sonlarının ağırlıklı olduğu bir
konaklama mekanı gerçekleştirmeyi ve insanları çiftlik
hayatı ile tanıştırmayı düşünüyorum. Bunu da
gerçekleştirirsem hayatımın bundan sonraki yıllarında
Kırklareli’nde yaşayabilirim. Bakalım zaman neler
gösterecek ama şu anda çiftlik işinin hayatımızın güzel bir
penceresi olduğunu söyleyebilirim.
şadan Alptekin: Siz 2019 yılında Milli Eğitim
Bakanlığında Bakan Danışmanı sıfatıyla görevlendirildiniz
ve özellikle ülkemizde Güzel Sanatlar Liselerinin
iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaptınız. 2020 yılında
da Türkiye'nin ilk tematik geleneksel müzik liseleri olarak
açılması kararlaştırılan Beşiktaş Itrî Güzel Sanatlar Lisesi,
Abdülkadir Meragî Güzel Sanatlar Lisesi, Hikmet
Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesinin kuruluş sürecinde yer
aldınız. Bu liselerin devamı gelecek mi? Ülkemizde güzel
sanatlar liselerine gösterilen yaklaşım nasıl?
Aylin şengün Taşçı: Milli Eğitim Bakan
Danışmanı olarak görev yapmaya
başladıktan sonra özellikle sanatla olan
ilgimden dolayı Güzel Sanatlar
Liselerine yakın bir ilgi göstermeye
başladım. Sayın Bakanımız Mahmut
Özer'in henüz bakan yardımcılığı
döneminde, onunla birlikte çalıştığımız
bu sürecin çok verimli geçtiğini
söyleyebilirim. Dolayısıyla sözünü
ettiğiniz okulların ortaya çıkması bu
sürecin bir sonucu oldu. Bu anlamda
sayın bakanımıza minnet ve
şükranlarımızı her vesileyle olduğu
gibi burada da sunmak istiyorum.
Onun vizyonuyla ortaya çıkan bu üç
okul, gerçekten geleneksel müziğimiz

started to take short tours in the surrounding areas,
thinking why not. When we first said Çatalca and
Tekirdağ, the height of the numbers there led us to go a
little further, and we found ourselves in the Kırklareli
region. When we found an environment that appealed
to us here, we bought the only farm in the Koruköy
region. We have been trying to fix this humble farm for
about a year now. We enlarged our barn, built a second
barn and a feed warehouse, and organized the house
where our workers can stay. Now, in addition to these
construction works, we continue our works within this
framework in order to ensure that our sheep grow in a
healthier and better environment. Currently, we have
around one thousand two hundred sheep in our pens. I
think we are one of the biggest businesses in our
region. I am proud of being the only female manager,
the only female farm owner, among businesses of this
scale in that region. I think it is a blessing of God that
the business that we started very amateurishly turned
into such a serious business. We would love to do
useful work in order to contribute to the economy of
this country. Although animal husbandry is a subject
that we have not known until now, we continue our
work in the atmosphere that we are trying to create in a
scientific way with the guidance of our veterinarian. It
gives us great joy that our animals are healthy. Until
now, we have drawn up a system for breeding sheep,
but we are planning to start milk production gradually.
The region we live in has such beautiful geographical
features that I am thinking of doing a tourism-related
work there, realizing an accommodation where
weekends are predominant, and introducing people to
farm life. If I achieve this, I can live in Kırklareli for the
next years of my life. Let's see what time will tell but
right now I can say that the farm business is a beautiful
window into our lives.
şadan Alptekin: You were assigned to the Ministry of
National Education as the Advisor to the Minister in
2019 and you have worked especially on the
improvement of Fine Arts High Schools in our country.
You took part in the establishment process of Beşiktaş
Itrî Fine Arts High School, Abdülkadir Meragi Fine Arts
High School and Hikmet Barutçugil Fine Arts High
School, which were decided to be opened as Turkey's
first thematic traditional music high schools in 2020.
Will these high schools continue? How is the approach
shown to fine arts high schools in our country?
Aylin şengün Taşçı: After I started to work as the
Advisor to the Minister of National Education, I started
to show a close interest in Fine Arts High Schools,
especially because of my interest in art. I can say that
this process, in which we worked with our Honorable
Minister Mahmut Özer while he was still the deputy
minister, was very productive. Therefore, the emergence
of the schools you mentioned was a result of this

process. In this sense, I would like to
express our gratitude and gratitude to

our esteemed Minister here, as in
every other occasion. These three
schools, which emerged with his
vision, have a special importance
in terms of our traditional music.
In two of these schools, each of
which is named after a Turkish
music great, only Turkish music

and folk music education is given.
In the existing İsmail Dede Efendi

Aylin Şengün Taşçı,
Milli Eğitim
Bakanımız Prof. Dr.
Mahmut Özer ile
birlikte.
Aylin Şengün Taşçı
with our Minister of
National Education
Prof. Dr. Mahmut
Özer.
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açısından ayrı bir önem taşıyor. Her birisi bir Türk
müziği büyüğünün ismini taşıyan bu okullarımızın iki
tanesinde sadece Türk müziği ve halk müziği eğitimi
verilmekte. Mevcut olan İsmail Dede Efendi Güzel
Sanatlar Lisesinde ise var olan genel müzik eğitiminin
yanında bir de Türk müziği bölümü açıldı. Bu anlamda
önemli bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Özellikle
Itri Güzel Sanatlar Lisesi ciddi bir ilerleme gösterdi ve
gençler tarafından büyük ilgi gördü. Pandemiye rağmen
gençlerin ilgi gösterdiği bir geleneksel müzik lisesi
olarak ciddi bir atılımla ortaya çıktı. Bundan sonraki
süreçte de Güzel Sanatlar Liselerinde bu ayrışmanın
yapılmasının ben çok yararlı olacağı fikrindeyim.
Umarım diğer illerimizde de benzer çalışmalara imza
atılır. Çünkü bu Batı müziği eğitiminin verildiği okulun
içinde öğrencilerin aynı zamanda Türk müziği
öğrenmeleri ile gerçekleşecek bir gelişim değil. İki tür de
birbirinden çok farklı; biri çok sesli, diğeri tek sesli
müziğin en üst noktaya ulaşmış şekli. Ama insanlar bu
eğitimi alırken bu müzik türlerinden birini tercih etmek
zorunda. Çünkü özellikle ses olarak ilgileniyorlarsa
gırtlak yapılarının buna göre şekillenmesi gerekiyor. Saz
olarak ilgilenirken bile kulak ona göre şekillenerek o
müzik alanında kendisine bir yol çizmiş oluyor. Bu
ayrımın çok önemli olduğuna inananlardanım.
Umuyorum burada çalışmalarımı sürdürdüğüm süreç
içinde bu tür okul sayıların arttığını da görme şansına
sahip olurum. Ben Sayın Bakanımıza ve onun vizyonuna
çok güveniyorum. Kendisinin geleneksel müziğimize
olan sevgi ve yaklaşımını da çok iyi biliyorum ve
heyecanla bundan sonraki süreci de görecek olmanın
mutluluğu içindeyim. Güzel Sanatlar Liseleri 1989
yılında o zamanın Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol
tarafından açılmış ve lise çağındaki öğrencilere müzik ve
resim alanında eğitim vererek onların konservatuarlar
dışında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sanat eğitimi
almalarını sağlayan bir yapı şeklinde faaliyetlerini
bugüne kadar sürdürmüş. Bugün Türkiye’de yüzün
üzerinde Güzel Sanatlar Lisesi var. Bu okulların 11’i
İstanbul'da. Ankara'da 3, İzmir'de 2 olmak üzere hemen
hemen her ilimizde birer okul olduğunu söyleyebilirim.
Bu okullar ortalama olarak da 300-400 arası öğrenci
kapasitesine sahipler. Bu okullarda yetişen çocuklarımız
eğer sanatçı sıfatını taşımak istiyorlarsa konservatuarlara
yönlenebiliyorlar veya eğitim fakültelerine giderek
öğretmenlik yapma şansına sahip olabiliyorlar. Ayrıca
konservatuar dışında da üniversitelerde görsel sanatlar
alanında da çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Ülkemizdeki
okullarda Türk müziği ve Batı müziği eğitimi hep aynı
potada eritilmiş bugüne kadar ve çocuklar Batı müziği
eğitimi alırken aynı zamanda Türk müziği veya Halk
müziği öğrenmek için yönlendirilmişler. Fakat bunların
hepsinin aynı potada eritilmesinin sakıncaları ortaya
çıktığı için yavaş yavaş bu sistemin ayrışmaya gittiği bir
çalışma sisteminin olduğunu söyleyebilirim. Dediğim
gibi benim hayalim aslında geleneksel müziğimizin ayrı
okullarda sürdürülmesi yönünde. Dileğim bu
çalışmaların en kısa zamanda gerçekleştirilmesi tabii.

“İçİnDE yEr ALDIĞIM ‘MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL’
PrOJESİnİn AMACI; OKULLAr ArASI BAşArI
FArKLArInI AZALTMAK VE MESLEKİ EĞİTİMİ
GüçLEnDİrMEKTİr.”
şadan Alptekin: Milli Eğitim Bakanı Danışmanı olarak
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında
Türkiye genelinde çalışmalarınız var. Biraz da bu

Fine Arts High School, a Turkish music department was
opened in addition to the existing general music
education. In this sense, I think that an important work
has been done. Especially Itri Fine Arts High School
showed a serious progress and attracted great attention
by young people. Despite the pandemic, it emerged
with a serious breakthrough as a traditional music high
school where young people showed interest. I am of
the opinion that it will be very useful to make this
separation in Fine Arts High Schools in the next
process. I hope similar studies will be carried out in
other provinces as well. Because this is not a
development that will take place when students learn
Turkish music at the same time in the school where
Western music education is given. The two species are
very different from each other; one is polyphonic and
the other is monophonic music reaching the highest
point. But people have to choose one of these music
genres while taking this education. Because if they are
particularly interested in sound, the structures of the
larynx need to be shaped accordingly. Even when he is
interested in the instrument, the ear is shaped according
to him and he draws a path for himself in the field of
music. I believe that this distinction is very important. I
hope that as I continue my studies here, I will have the
chance to see the increase in the number of such
schools. I have a lot of confidence in our Honorable
Minister and his vision. I know very well his love and
approach to our traditional music and I am excited to
see the next process. Fine Arts High Schools were
opened in 1989 by the then Minister of National
Education Avni Akyol and continued its activities until
today as a structure that provides education to high
school students in the field of music and painting,
allowing them to receive art education within the
Ministry of National Education, apart from
conservatories. Today, there are over a hundred Fine
Arts High Schools in Turkey. 11 of these schools are in
Istanbul. I can say that there is one school in almost
every province, 3 in Ankara and 2 in İzmir. These
schools have an average student capacity of 300-400.
Our children who grow up in these schools, if they
want to be artists, can be directed to conservatories or
have the chance to become teachers by going to
education faculties. In addition, they can continue their
studies in the field of visual arts at universities outside
the conservatory. Turkish music and Western music
education has always been melted in the same pot in
schools in our country, and children have been guided
to learn Turkish music or folk music while receiving
Western music education. However, I can say that there
is a working system in which this system gradually
decomposes, as the disadvantages of melting all
of them in the same pot have emerged. As I
said, my dream is to continue our traditional
music in separate schools. I wish these works
to be done as soon as possible.

“THE AIM OF THE '1000 SCHOOLS
IN VOCATIONAL EDuCATION'
PROJECT I ATTENDED IN;
REDuCING SuCCESS
DIFFERENCES BETWEEN
SCHOOLS AND STRENGTHENING
VOCATIONAL EDuCATION.”
şadan Alptekin: As the Advisor to
the Minister of National

Aylin Şengün Taşçı,
Sanatçı-Milli Eğitim

Bakanı Sanat
Danışmanı

Aylin Şengün Taşçı,
Artist- Art Advisor to

the Minister of
National

Education



Röportaj

projenin amacı hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?
Aylin şengün Taşçı: Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı,
Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in gerçekleştirdiği çok
önemli bir projeye imza attı. “Mesleki Eğitimde 1000
Okul” adını taşıyan bu projenin amacı ve özelliği,
dezavantajlı bölgelerde bulunan okullardaki
öğrencilerinin, her alanda biraz daha pozitif ayrımcılık
duygusuyla beslenerek geliştirilmesiydi. Bu okullarda
eğitim gören öğrencilerimize ve öğretmenlerimize
kişisel gelişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda
destek verildi. Ben bu projenin sanat ayağında yer
aldım. Bir yıllık süreç içinde biz, seçilen bin Meslek
Lisesinde sanata; özellikle müziğe ve resim yapma
yeteneğine sahip olan gençlerin öğretmenleri
tarafından belirlenmesi suretiyle onları özellikle
pandemi sürecinin dezavantajlı yapısı çerçevesinde her
ilimizdeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle dijital
platformda bir araya getirerek küçük bir kurs
döneminden geçmelerini sağlamak oldu. Böylece iki
aylık bir süreçte haftada bir veya iki gün öğrenciler
arasında karşılıklı bir çevrim içi bütünleşmeyle
gerçekleşen kurslar sonucunda Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencilerimiz kendi bilgi ve birikimlerini,
deneyimlerini adeta bir mentor olarak dezavantajlı
okullardaki öğrencilerimize aktarmaya gayret ettiler. Bu
çalışmayı özellikle enstrüman değil de vokal üzerinde
şekillendirmek istedik. Çünkü enstrüman eğitimi çok
daha uzun bir eğitimdir biliyorsunuz. Öğrencilerimizin
seçtikleri bazı eserleri kardeşlerine öğretmeleriyle
gerçekleşen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünler
arasından da her ilin ilk üç başarılı çalışmasını seçtik.
Her ilin resim ve müzik alanındaki birincilerine Milli
Eğitim Bakanlığımız tarafından birer bilgisayar hediye
edildi. Bu çalışmaları yaptıran öğrenciler ile
öğretmenlerimize de başarı belgeleri verildi. Bunlar
sanatın insan hayatındaki rolünün artması açısından
çok önemli girişimler ve dokunduğunuz her çocuğun
böyle bir pencereye sahip olması, onların kişisel
gelişimlerinde çok önemli rol oynadığı için yaptığınız
işten ayrı bir haz duyuyorsunuz. İstanbul'da, İstanbul
Sanayi Odası'nın desteklediği birkaç Meslek Lisemiz
var. Bu yıl da bu liselerde eğitim gören öğrenciler ile
İstanbul'daki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini bir
araya getirmek amacıyla “İstanbul'da Meslek Liseliler
Sanatla Buluşuyor” adı altında yeni bir projeyi hayata
geçirdik. Ocak ayında başlayan proje mayıs ayına kadar
devam etti. Bu tarz çalışmaları ben çok beğeniyorum ve

içinde yer almaktan da büyük mutluluk duyuyorum.
Umarım gençlere sanat anlamında kendilerini

ifade edebilecekleri bir mecra oluşturmak
konusunda biraz faydamız oluyordur. 

“GEnçLErİMİZİn KEnDİ HAyALLErİnİ
GErçEKLEşTİrMELErİnİ VE MUTLU
BİrEyLEr OLArAK HAyATLArInI

SürDürMELErİnİ İSTErİM.”
şadan Alptekin: Aylin Hanım, son olarak

geleceğimizin
güvencesi olan
gençlere ve bu
röportajı okuyan
anne babalara

üniversite eğitimi
ve meslek seçimi
konusunda neler

önerirsiniz? 
Aylin şengün Taşçı: Zor

Education, you have been working throughout Turkey
within the scope of the "1000 Schools in Vocational
Education" Project of the General Directorate of
Vocational and Technical Education. Could you give us
some information about the purpose of this project?
Aylin şengün Taşçı: Last year, the Ministry of National
Education signed off on a very important project carried
out by our Minister Mahmut Özer. The aim and feature
of this project, named "1000 Schools in Vocational
Education", was to develop students in schools located
in disadvantaged regions by feeding them a little more
positive discrimination in every field. Our students and
teachers studying in these schools were supported in
various fields, especially in personal development. I
took part in the art part of this project. In a one-year
period, we focused on art in a thousand selected
Vocational High Schools; The aim was to bring together
the students of Fine Arts High School in each of our
provinces on the digital platform, especially within the
framework of the disadvantageous nature of the
pandemic process, by determining the young people
who have the talent of music and painting by their
teachers, and to enable them to go through a small
course period. Thus, as a result of the courses that took
place once or twice a week with a mutual online
integration between the students in a two-month
period, our Fine Arts High School students tried to
transfer their knowledge and experience to our students
in disadvantaged schools as a mentor. We wanted to
shape this work specifically on vocals, not instruments.
Because you know instrument training is a much longer
training. We chose the first three successful works of
each province among the products that emerged as a
result of the studies carried out by our students teaching
some of the works they chose to their siblings. A
computer was given to the winners of each province in
the field of painting and music by our Ministry of
National Education. Success certificates were given to
the students and teachers who had these studies done.
These are very important initiatives in terms of
increasing the role of art in human life, and you feel a
different pleasure from the work you do because the
fact that every child you touch has such a window plays
a very important role in their personal development.
We have several Vocational High Schools in İstanbul
supported by the İstanbul Chamber of Industry. This
year, we implemented a new project called “Vocational
High School Students in İstanbul Meet with Art” in
order to bring together the students studying in these
high schools and the Fine Arts High School students in
Istanbul. The project, which started in January,
continued until May. I like this kind of work very much
and I am very happy to be a part of it. I hope that we
will be of some use in creating a medium where young
people can express themselves in terms of art.

“I WANT OuR YOuTH TO REALIzE THEIR DREAMS AND
LEAD THEIR LIVES AS HAPPY INDIVIDuALS.”
şadan Alptekin: Ms. Aylin, finally, what would you
recommend to the young people who are the assurance
of our future and to the parents reading this interview
about university education and choosing a profession?
Aylin şengün Taşçı: This is a difficult question, because
university education is one of the turning points in a
person's life. Without a university education? Actually it
does. Maybe we should talk a little bit from this point.
Especially since we have been working with Fine Arts
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Aylin Şengün Taşçı,
Milli Eğitim
Bakanlığının okullar
arası başarı farklarını
azaltmak ve mesleki
eğitimi güçlendirmek
amacıyla yürüttüğü
“Mesleki Eğitimde
1000 Okul Projesi”nde
görev aldı.
Aylin Şengün Taşçı
took part in the
"1000 Schools in
Vocational Education
Project" carried out
by the Ministry of
National Education in
order to reduce the
differences in
achievement
between schools
and to
strengthen
vocational
education.



Interview

bir soru bu, çünkü üniversite eğitimi bir insanın
hayatındaki dönüm noktalarındandır. Üniversite eğitimi
olmadan olmaz mı? Aslında olur. Belki biraz bu
noktadan yola çıkarak konuşmak lazım. Özellikle son
dönemlerde Güzel Sanatlar ve Meslek Liseleri ile ilgili
çalışmalar yaptığımız için bu okullarda eğitim gören
öğrencilerin ne kadar güzel çalışmalara imza attığını ve
ne kadar yetenekli çocuklar olduğunu yakından
gördüm. Üniversite olmadan olur mu? Elbette olur. Hatta
bence olmalıdır da. Çünkü insanlar ülkemizde üniversite
mezunu olmak için büyük emek veriyor ama mezun
olduktan sonra işe yerleşemediğini, ortaya işsiz
üniversiteli ordusunun çıktığını hepimiz görüyoruz.
Oysa Meslek Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri
öğrencileri, ortaöğretim kurumlarından kendi
yetkinliklerini arttırmış, yeteneklerini en iyi şekilde
ortaya koyacak bir donanımla mezun olarak aslında
diğer öğrencilere göre hayata bir sıfır, belki iki sıfır önde
başlamış oluyorlar. Çünkü sahip oldukları meslekler
sayesinde çok güzel paralar kazanabiliyor ve çok daha
kısa yoldan hayata atılmış oluyorlar. Dolayısıyla eğer
çok büyük bir hayalleri, çok ciddi bir spesifik eğitim
alma özlemleri yoksa, gençler ille de üniversite
dememeliler bence. Bir şekilde kendi yeteneklerini
hayata adapte edebilecek yollar deneyebilirler ama bu
söylediğim tabii ki her öğrenci için geçerli değil.
Üniversiteye girmek sadece doktor, mühendis, hukukçu
olmak demek değildir. Kendilerini belli bir alana
kanalize ederek o alanlardan birisinde başarılı olmaya
çalışmak, istemediği bir
bölümü okumak
zorunda kalmak bir
öğrenci için avantaj
değil, her zaman
dezavantajdır. Seçtiğiniz
alan sizin hayatınızda
mutluluk yaratmalı.
Anne babalar da
çocuklarını kendi
istekleri meslek
konusunda
zorlamamalı, onları
yönlendirirken severek
çalışacakları mesleği
seçme konusunda
desteklemelidirler.
Örneğin benim annem:
“Ne olursan ol, yaptığın
işin en iyisini ol!” derdi
bizlere. Dünyada
yapılacak çok fazla iş
var. Kendilerine bir uzmanlık alanı belirleyen gençler,
üniversite eğitimi almadan da kariyer yapabiliyor. Bir
bakıyorsunuz Anadolu'dan çıkmış biri, bir restoran
zincirinin sahibi olarak dünyaya adını duyurabiliyor.
Burada en önemli olan konu, bir insanın kendisini
mutlu edecek yolu seçmesi. Bu yol eğer üniversite
eğitimi ile ilgiliyse o zaman okuyacağı bölümü de çok
iyi seçmeli. Ardından da yapabileceğinin en iyisini
yaparak hayatına devam etmeli. Günümüzde anne
babaların hayallerini süsleyen meslekleri seçmek,
gençlerin hayallerini sınırlamak, kısıtlamak anlamına
geliyor. Bırakınız çocuğunuz istediği alanda, istediği
yönde, özgürce, kendi hayallerini gerçekleştirsin ve
bırakınız mutlu bireyler olarak hayatlarını sürdürsünler. 
şadan Alptekin: Aylin Hanım, bu keyifli söyleşi için çok
teşekkür ediyor, size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

and Vocational High Schools recently, I have seen
closely how well the students studying in these schools
have done and how talented they are. Without
university? Of course it will. Even I think it should.
Because people work hard to graduate from university
in our country, but we all see that they cannot get a job
after graduation, and an army of unemployed university
students emerges. However, Vocational High Schools
and Fine Arts High School students actually start life
one zero, maybe two zeros ahead of other students by
graduating from secondary education institutions with
the equipment that will increase their own
competencies and demonstrate their talents in the best
way. Because, thanks to the professions they have, they
can earn very good money and start life in a much
shorter way. Therefore, if they do not have a big dream
and a very serious aspiration to get a specific education,
I think young people should not necessarily call it
university. They may try ways to adapt their abilities to
life, but of course, this is not true for every student.
Getting into university is not just about being a doctor,
engineer or lawyer. It is not an advantage for a student
to try to be successful in one of those fields by
channeling themselves into a certain field and to have
to study a department that they do not want, it is
always a disadvantage for a student. The field you
choose should create happiness in your life. Parents
should not force their children to pursue a career of
their own accord, and should support them in choosing
the profession they will love to work in while guiding
them. For example, my mother said: “Whatever you are,
be the best at what you do!” she told us. There is so
much work to be done in the world. Young people who
have determined a field of specialization for themselves
can make a career without a university education. You
see, someone from Anatolia can make his name known
to the world as the owner of a restaurant chain. The
most important issue here is that a person chooses the
way that will make him happy. If this path is related to
university education, then he should choose the
department he will study very well. Then he should
move on with his life by doing the best he can.
Choosing professions that adorn the dreams of parents
today means limiting the dreams of young people. Let
your child realize their dreams freely, in the field they
want, in the direction they want, and let them lead their
lives as happy individuals.
şadan Alptekin: Ms. Aylin, thank you very much for
this pleasant interview and I wish you healthy and
happy days.
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Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye
Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar
Derneği, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi

Yayınevi ve İstanbul Atatürk Mezunları Vakfı’nın
desteği ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen Vedat
Günyol Deneme Ödülleri, 6 Mart Pazar günü
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde
düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi.
43 eserin değerlendirildiği yarışmada "Kanun
Hükmünde Yalnızlıklar" başlıklı eseriyle Mazlum
Çetinkaya 6. Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne
layık görüldü. Adem Uçar, Adnan Özyalçıner,
Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Hüseyin Köse,
Ömer Faruk, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan,
Uğur Kökden ve Zeynep Oral’dan oluşan seçici
kurul, “Kanun Hükmünde Yalnızlıklar” dışında iki
eseri daha ödüllendirdi. Bunlardan biri; kitaplarla,
yazarların sözleriyle yaşama yeni bir renk, yeni
bir boyut kattığı, yazmanın insanı teklikten
çokluğa, çığlıktan kahkahaya ulaştıracağının
bilincini yalın bir dil ve etkili bir anlatımla
yansıttığı için Şafak Baba Pala'nın “Devinimler”
adlı yapıtına verilen Vedat Günyol Seçici Kurul
Özel Ödülü, diğeri de şiire, şairlere, edebiyata,
kitaplara, kitap fuarlarına, yaşamayan yazarlara
dair yazdığı, dilin imkanlarını yokladığı, bakış
açısını daraltıp derinleştirdiği eleştirel, sade ve
etkileyici denemelerini topladığı “Daraltılmış
Yeni Baskı” kitabı ile Hakan Unutmaz’ın Vedat
Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü oldu.

Vedat Günyol Essay Awards, organized for the 6th
time this year with the support of Turkish
Writers Union, Turkish PEN Writers Association,

Cumhuriyet Newspaper, Kırmızı Kedi Publishing House
and İstanbul Atatürk Alumni Foundation, under the
leadership of Kartal Municipality, will be held at Kartal
Hasan Ali Yücel Cultural Center on Sunday, 6 March. It
was handed over to their owners at a ceremony.
In the competition where 43 works were evaluated,
Mazlum Çetinkaya was awarded the 6th Vedat Günyol
Essay Award with his work titled "Kanun Hükmünde
Yalnızlıklar". The selection committee, consisting of
Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal
Ülgen, Hüseyin Köse, Ömer Faruk, Rengin Cemiloğlu,
Tahir Şilkan, Uğur Kökden and Zeynep Oral, awarded
two more works, apart from "Kanun Hükmünde
Yalnızlıklar". One of these; Vedat Günyol Selection
Committee Special Award given to Şafak Baba Pala's
work “Devinimler” for reflecting the awareness that
writing brings a new color and a new dimension to
life with books and the words of authors, and reflects
with a plain language and an effective expression the
awareness that writing will bring people from oneness
to the multitude, from screaming to laughter, Vedat
Günyol Young Essayist Award to Hakan Unutulmaz
with his book "Daratılmış Yeni Baskı", in which he
collects his critical, plain and impressive essays on
poetry, poets, literature, books, book fairs, non-living
writers, testing the possibilities of language, narrowing
and deepening his perspective.

Vedat Günyol Ödülü MAZLUM çETİnKAyA’ya Verildi
Vedat Günyol Award was Given to MAzLuM ÇETİNKAYA

Bu yıl altıncısı
düzenlenen “Vedat
Günyol Deneme”
ödülünün sahibi
"Kanun Hükmünde
Yalnızlıklar" başlıklı
doyasıyla Mazlum
Çetinkaya oldu.
Mazlum Çetinkaya
won the "Vedat
Günyol Essay"
award, which was
held for the sixth
time this year, with
the title "Kanun
Hükmünde
Yalnızlıklar".

Kartal'da deneme türünün edebiyatta
özgün ve seçkin yazarlarından Vedat
Günyol'un anısını yaşatmak, onu yeni
kuşaklara tanıtmak üzere Kartal
Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar
Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği
ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları
Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 
6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri
sahiplerini buldu. 
The 6th Vedat Günyol Essay Awards,
organized in Kartal with the support of
the Writers union of Turkey, the Turkish
PEN Writers Association and the
İstanbul Atatürk High School Alumni
Foundation, under the leadership of
Kartal Municipality, in order to keep the
memory of Vedat Günyol, one of the
original and distinguished writers of the
essay genre, alive and introduce him to
new generations. "It found its owners.

Haber/News: Mehmet Gündüz
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“Bu Toprağın Kemancısı”
"The Violinist of This Land"

CİHAT AşKIn

Sadan Alptekin: Siz yurt içinde ve yurt dışında
birçok ödülün sahibi olan bir sanatçısınız.
Geçtiğimiz yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik
Festivali’nde de ‘Onur Ödülü’nün sahibi oldunuz.
Sizin için bu ödülü anlamlı kılan nedir?
Cihat Aşkın: Geçtiğimiz sene İstanbul Kültür ve
Sanat Festivali’nin ‘Onur Ödülü’nü almak benim
için onursal bir olaydı. Çünkü henüz çocuk
yaşlarımdan itibaren İstanbul Müzik Festivali’nin
izleyicisiydim. Daha öğrencilik yıllarımda gişelerde
bilet kuyruğuna girer ve arkadaşlarımla beraber
öğrenci bileti alırdık. Festivalin katılan en genç
sanatçısı olarak ilk resitalimi verdiğim günü
anımsıyorum. Daha sonraki yıllarda yabancı
orkestralarda ilk deneyimim bu festivalde olmuştu.
Yine bu festival kapsamında Lozan Oda Orkestrası
ile solo bir konser verdim. Gerek bir Türk sanatçısı
olarak dünyaya açılan penceremiz olması açısından
gerekse daha sonraki yıllarda festivalde çok değişik
projeler içerisinde bulunmuş olmam, festivalin

Sadan Alptekin: You are an artist who has
won many awards at home and abroad. Last
year, you won the "Honorary Award" at the

49th İstanbul Music Festival organized by the
İstanbul Foundation for Culture and Arts. What
makes this award meaningful to you?
Cihat Aşkın: It was an honor for me to receive the
'Honorary Award' of the İstanbul Culture and Art
Festival last year. Because I have been a spectator
of the İstanbul Music Festival since my childhood.
When I was still a student, we used to queue for
tickets at the box office and buy student tickets
with my friends. As the youngest artist
participating in the festival, I remember the day I
gave my first recital. In the following years, my
first experience with foreign orchestras was at this
festival. Again, within the scope of this festival, I
gave a solo concert with the Lausanne Chamber
Orchestra. It is a very important event for me, both
in terms of our window opening to the world as a
Turkish artist, and the fact that I have been

Cihat Aşkın, orkestra şefi ve
keman sanatçısı Hakan
Şensoy ile konservatuar
yıllarında. (1983)
Cihat Aşkın is in his
conservatory years with
Hakan Şensoy, the conductor
and violinist. (1983)

şadan Alptekin, müzik
hayatına kurumsal olarak
birçok yapı kazandıran ve
Türkiye’nin kalkınmasının
‘sanat estetiği’
kavramının yaygınlaşıp
benimsenmesiyle
mümkün olduğuna
inanan “Türk Keman
Okulu”nun uluslararası
temsilcisi 
Prof. Dr. Cihat Aşkın ile
onun müzikal
yolculuğunu konuştu.

Şadan Alptekin discussed his
musical journey with Prof. Dr.
Cihat Aşkın, the international
representative of the "Turkish
Violin School", who has
brought many structures to
the music life institutionally
and believes that Turkey's
development is possible with
the widespread and adoption
of the concept of 'art
aesthetics'.

“İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ TARAFINDAN ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMEM BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI.”
“TO BE AWArDED OF HOnOr By THE İSTAnBUL MUSIC FESTIVAL IS VEry MEAnInG TO ME.”

Interview
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danışma kurulunda yer almam,
eğitim projelerine, sosyal projelerine
katılmam, benim için çok önemli
bir olay. Festival ile beraber
büyüdük diyebilirim. Bu nedenle
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
bana tevdi ettiği bu onursal ödülü
almak, benim için hakikaten çok
onurlu bir olay olmuştur. Bunu
hayatım boyunca unutmayacağım.
Bu ödül hayatımın en önemli köşe
taşlarından bir tanesidir.

“CAKA OLArAK AMACIMIZ SAnATçI
yETİşTİrMEKTEn ZİyADE üLKEMİZDE SAnAT
ESTETİĞİnİ AnLAMIş İnSAnLAr
yETİşTİrMEKTİr.”
şadan Alptekin: Çocukluk çağından itibaren
müziğin içinde büyümüş bir sanatçı ve
eğitimcisiniz. İçinde çocukların olduğu projelere de
büyük önem veriyor ve destekliyorsunuz. 2001
yılında başlattığınız “CAKA” yani “Cihat Aşkın ve
Küçük Arkadaşları” adlı projeniz de bunun en
somut örneği. 21 yıl önce başlattığınız bu
projenizin amacı nedir? Bugüne kadar proje
kapsamında neler yapıldı? 
Cihat Aşkın: CAKA Projesi 2001 yılında başladı. Bu
projenin amacı sanatçı yetiştirmekten ziyade
ülkemizde sanat estetiğini anlamış insanlar
yetiştirmek. Çünkü genel bir çabayla sanat
estetiğini anlamış insanlar yetiştirdiğimiz zaman
bu insanlar dünyaya daha güzel gözlerle
bakacaklar. Doğayı koruyacaklar, yeşili
koruyacaklar ve bu insanlar hakikaten hangi
meslekten olurlarsa olsunlar, topluma faydalı bir
insan olarak yetişecekler. Bizim amacımız öncelikle
müzisyen yetiştirmek değil ama bir müziksever, bir
sanatsever, dünyaya estetik açıdan bakabilen bir
toplum yetiştirmektir. Bütün bu süreç içerisinde
CAKA’dan yani “Cihat Aşkın ve Küçük
Arkadaşları”ndan çok değerli sanatçılar, virtüözler
yetişti ve bu sanatçılar dünyanın önemli
merkezlerinde bayrağımızı gururla temsil ettiler.
Bugüne kadar bu proje kapsamında bizler çok
değerli sanatçılar yetiştirmekten başka yaz ve kış
okulları düzenledik. Yine proje kapsamında
uluslararası büyük sanatçılarla beraber Türkiye'de
önemli çalışmalara imza attık. Yurt içindeki
çocuklarımıza burs olanakları tanıdık, onları
uluslararası seviyelere çıkarabilmek için elimizden
gelen ne varsa hepsini onlara vermeye çalıştık.
Metotlaşma aşamasında olan CAKA, önümüzdeki
aylarda metotlarını yayınlayarak daha fazla
gencimize ulaşmayı amaçlamaktadır.
şadan Alptekin: Projeyi mali olarak destekleyen
kurum ya da kuruluşlar var mı? Bunun için sadece
sizin gibi müzisyenlerin çabaları yeterli mi? Bu
konuya eğilen bir kültür politikanız bulunuyor
mu?
Cihat Aşkın: CAKA Projesi’ni mali olarak
destekleyen hiçbir kurum ya da kuruluş yok.
Açıkçası biz de olmasını pek istemedik. Çünkü
herhangi bir özel sektör, devlet veya belediye ile
beraber çalıştığınız zaman muhakkak bazı
paydaşlarınız olacak. Onlar mali yükü paylaşacaklar
ama fikri olarak bizim yapımız oldukça bağımsız.
Yani biz tamamen gönüllülerden oluşan bir

involved in many different
projects at the festival in the
following years, taking part in
the festival's advisory board,
participating in educational and
social projects. I can say that we
grew up with the festival. For
this reason, it has been a very
honorable event for me to
receive this honorary award
bestowed on me by the Istanbul
Foundation for Culture and Arts.

I will never forget this for the rest of my life. This
award is one of the most important cornerstones
of my life.

“AS CAKA, OuR PuRPOSE IS TO EDuCATE PEOPLE
WHO uNDERSTAND ART AESTHETICS IN OuR
COuNTRY, BuT THAN RAISING ARTISTS.”
şadan Alptekin: You are an artist and educator
who grew up in music since childhood. You attach
great importance to and support projects involving
children. The most concrete example of this is
your project called “CAKA”, that is, “Cihat Aşkın
and Little Friends”, which you started in 2001.
What is the purpose of this project you started 21
years ago? What has been done within the scope
of the project so far?
Cihat Aşkın: CAKA Project started in 2001. The aim
of this project is to raise people who understand
the aesthetics of art in our country rather than
raising artists. Because when we raise people who
understand the aesthetics of art with a general
effort, these people will look at the world with
better eyes. They will protect the nature, protect
the green, and these people will grow up to be
useful people to society, regardless of their
profession. Our aim is not primarily to raise
musicians, but to raise a music lover, an art lover, a
society that can look at the world from an
aesthetic point of view. During this whole process,
very valuable artists and virtuosos from CAKA,
namely "Cihat Aşkın and Little Friends", were
trained and these artists proudly represented our
flag in important centers of the world. Until today,
within the scope of this project, we have organized
summer and winter schools in addition to raising
very valuable artists. Again, within the scope of the
project, we carried out important works in Turkey

together with great international artists. We
provided scholarship opportunities to our

domestic children, and we tried to give
them everything we could to bring

them to international levels. CAKA,
which is in the methodization phase,
aims to reach more young people by

publishing its methods in the coming
months.
şadan Alptekin: Are there any
institutions or organizations that
financially support the project? Are

the efforts of musicians like you
enough for this? Do you have a cultural
policy that addresses this issue?
Cihat Aşkın: There is no institution or
organization that financially supports the
CAKA Project. Frankly, we didn't want it to

Doğu ve Batı medeniyetleri
arasında bir kültür elçisi
olarak görev yapan
uluslararası keman virtüözü
ve besteci Prof. Dr. Cihat
Aşkın, 49. İstanbul Müzik
Festivali’nin Onur
Ödülü’nün sahibidir.
Working as a cultural
ambassador between
Eastern and Western
civilizations, international
violin virtuoso and
composer Prof. Dr. Cihat
Aşkın is the owner of the
49th İstanbul Music
Festival Honorary Award.

CAKA, keman virtüözü
Cihat Aşkın’ın, henüz
Londra’da öğrenci olduğu
yıllarda hayalini kurduğu,
2001 yılında Bursa
Uludağ Üniversitesinde
hayata geçirdiği bir
müzik eğitim projesi. 
CAKA is a music
education project that
violin virtuoso Cihat
Aşkın had dreamed of
when he was still a
student in London, and
realized at Bursa uludağ
university in 2001.
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Günümüzün önde gelen
keman virtüözlerinden ve
Türk Keman Okulunun
uluslararası
temsilcilerinden Cihat
Aşkın, son yıllarda
kazandığı haklı ve sağlam
ün ile kuşağının önde
gelen sanatçılarından biri
olarak adını
duyurmaktadır.
Cihat Aşkın, one of
today's leading violin
virtuosos and
international
representatives of the
Turkish Violin School, has
made a name for himself
as one of the leading
artists of his generation
with the well-deserved
and solid reputation he
has gained in recent
years.

orduyuz. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ile
çalışmak bizim için çok daha önemli oldu bu
anlamda. Bu çalışmalarda anne babalar, sivil
toplum kuruluşları destek olmasaydı biz bu
çabalarımızı yürütemezdik. Tabii ki değişik
projeler kapsamında zaman zaman devletle,
belediyeyle ve özel sektörle iş birliği yapılmalı
ama ben projenin bütününün bağımsız olması
gerektiğine inanıyorum. 

“İLK BESTELErİMİ İLKOKUL DÖrDünCü SInIFTA
yAPTIM.”
şadan Alptekin: Siz de bir ‘harika çocuksunuz’.
Sizin keşfedilme hikayeniz var mı? Kemanla
buluşmanız nasıl olmuştu?
Cihat Aşkın: Ben kendimi bildim bileli müzik
dinlerim. Çocukken küçük bir pilli radyom vardı,
onu yastığımın altına koyar dinlerdim. Üstelik
radyoda dinlediğim müzikler o kadar çeşitliydi ki,
sabahları radyo ile kalkar, geceleri radyo ile
uyurdum. Daha sonraki yıllarımda özellikle
müziğe, müzik dinlemeye, halk oyunlarına büyük
ilgi duydum. Benim müziğe karşı çok yetenekli
olduğumu gören anne ve babam, ilkokul üçüncü
sınıftayken bana bir mandolin aldılar. Ben okuldan
eve gelince bu mandolini görünce sevinçten
havalara zıplamıştım. Mandolini hemen elime alıp
çalmaya başladım ve ardından da ilkokul
öğretmenim Gülnigar Gündem’e götürdüm.
Gülnigar Hanım bana hemen ertesi gün 3 tane
nota öğretti. Sonrasında kendi kendime
öğrenmeye devam ettim. Dolayısıyla ben çocuğun
gelişiminde anne ve babanın desteğinin çok
önemli olduğuna inanıyorum. Ben ilk bestelerimi
ise ilkokul dördüncü sınıfta yapmaya başladım.
Müzik konusunda çok istekli olduğumu gören
babam, beni bir de Beşiktaş Turizm ve
Güzelleştirme Derneği'nin korosuna yazdırdı.
Derneğe başladıktan yaklaşık 6 ay sonra da
konservatuar sınavlarına girerek konservatuar
öğrencisi oldum. Konservatuarda çok çok iyi bir
hocam vardı; Prof. Ayhan Turan. Kendisi özel
yöntemlerle kısa sürede çok iyi kemancılar
yetiştiriyordu. Ben de onun en sevilen
öğrencilerinden biri oldum. Onun öğrencisi olmak
bizim için de büyük şanstı.

“çOCUKLArDA MüZİKAL ALGInIn
GELİşMESİnDE AİLELErE BüyüK GÖrEV
DüşüyOr.”
şadan Alptekin: Siz müzik ve sanat estetiğinin,
bebeklik döneminde aile içerisinde başladığını ve
çocuğun anaokulundan başlayarak drama ve
müzik eğitimi almasında büyük yarar olduğunu
söylüyorsunuz. Peki, ailelerde müzik algısı nasıl
geliştirilebilir?
Cihat Aşkın: Ben ailelerde
müzik algısının geliştirilmesi
için “Müzikal Çocuk Rehberi”
isimli bir kitap hazırladım. Bu
kitabın basılma aşamasındayız, yakın
zamanda kitabın basımıyla ilgili
müjdeyi vereceğim. Ailelerin müzik algısı
iyi müzik dinleyerek gelişir. Çocuk daha
anne karnındayken, anne iyi ve kaliteli
müzikleri dinlemeli. Çocuk zaten müziğin içine
doğuyor; çocuk ninni ile doğuyor, annesinin kalp

happen either. Because when you work with any
private sector, state or municipality, you will
definitely have some stakeholders. They will share
the financial burden, but intellectually our structure
is quite independent. So we're an army made up
entirely of volunteers. For this reason, working
with non-governmental organizations has become
much more important for us in this sense. We
would not have been able to carry out these efforts
without the support of parents and non-
governmental organizations in these studies. Of
course, cooperation should be made with the state,
municipality and private sector from time to time
within the scope of different projects, but I believe
that the whole project should be independent.

“I WAS MADE MY FIRST COMPOSITIONS IN THE
FOuRTH GRADE IN PRIMARY SCHOOL.”
şadan Alptekin: You are also a 'wonder boy'. Do
you have a discovery story? How did you meet
with the violin?
Cihat Aşkın: I've been listening to music as long as
I can remember myself. When I was a kid I had a
small battery-powered radio, I used to put it under
my pillow and listen. Moreover, the music I
listened to on the radio was so diverse that I used
to wake up with the radio in the morning and
sleep with the radio at night. In my later years, I
was particularly interested in music, listening to
music, and folk dances. Seeing that I am very
talented in music, my parents bought me a
mandolin when I was in the third grade of
primary school. When I came home from school, I
jumped with joy when I saw this mandolin. I
immediately picked up the mandolin and started
playing it, and then took it to my primary school
teacher Gülnigar Gündem. Ms. Gülnigar taught me
3 musical notes the very next day. After that, I
continued to learn on my own. Therefore, I believe
that the support of parents is very important in the
development of the child. I started to compose my
first compositions in the fourth grade of primary
school. My father, who saw that I was very
enthusiastic about music, had me enrolled in the
Beşiktaş Tourism and Beautification Association's
choir. About 6 months after I started the
association, I took the conservatory exams and
became a conservatory student. I had a very good
teacher at the conservatory; Prof. Ayhan Turan. He
was training very good violinists in a short time
with special methods. And I became one of his
most beloved students. It was a great opportunity
for us to be his student.

“FAMILY HAS A HuGE DuTIES IN DEVELOPING
MuSICAL PERCEPTION IN
CHILDREN.”
şadan Alptekin: You say that

music and art aesthetics start in the
family during infancy and it is of great
benefit for the child to receive drama
and music education starting from
kindergarten. So, how can the

perception of music be improved
in families?
Cihat Aşkın: I prepared a book
called "Müzikal Çocuk Rehberi" to

Dünyaca ünlü keman
virtüözü, besteci ve
akademisyen Cihat Aşkın,
müziği iyi insan olabilme
yolunda bir araç olarak
gördüğünü, kendisini,
kültürler arasında mesaj
taşıyan bir ulak gibi
hissettiğini söylüyor.
World-renowned violin
virtuoso, composer and
academician Cihat Aşkın
says that he sees music
as a tool to become a
good person, and that he
feels like a messenger
carrying a message
between cultures.
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atışları ile beraber anne
karnında müzikle besleniyor.
Aile içerisinde de gerek ritmik,
gerek müzikal birtakım
egzersizler yapılmalı. Üstelik
bunlar anne babaların, ailelerin,
kardeşlerin hiçbir eğitim
almadan yapacağı çok basit
egzersizler ve bu egzersizlerin
nasıl yapılması gerektiğini ben
yeni kitabımda tarif ediyorum.
Bilinçli bir şekilde yol aldığımız
takdirde sanıyorum müzikal algı
çocuklarda da gelişecektir.
şadan Alptekin: Ülkemizde sanat ve kültür
algısının ne yazık ki düşük olduğunu biliyoruz. Bu
algının yükseltilebilmesi için nasıl bir yol
izlenmelidir? Sizce devlet ile kültür-sanat arasındaki
ilişkisi nasıl olmalıdır?
Cihat Aşkın: Ülkemizde kültür ve sanat algısı ne
yazık ki zayıf. Ben şunu tavsiye ediyorum; kültür
sanat bir ülkenin kimliğini oluşturur. Yani
ülkelerde tabii ki ekonomik zaferler, siyasi zaferler,
lojistik anlamda, bayındırlık anlamında zaferler çok
önemli ama kültürel bir zafer elde edemezsek yani
kültürel kimliği oluşturamazsak, bütün bu zaferler
bence renksiz kalacak, bir anlam ifade
edemeyecektir. Önce kimlik olmalı, kimlik ise
kültürden geçiyor. Benim kültüre ve sanata
verdiğim önem, tıpkı bir insanın kendi kimliğine,
şahsiyetine verdiği önem gibi. Ülkenin kültürü ve
sanatı öyle bir prezente edilmeli, öyle sunulmalı ki,
daha aile içerisinde çocuk bunu hissedebilmeli,
okullardaki eğitim de buna göre yapılmalı. Önce
aile kültürü, çevresel kültür ve daha sonra yaşadığı
şehrin kültürü, bölgenin kültürü, ülkenin kültürü
ve dünyanın kültürü diye bütün bu çemberin
genişlemesi gerekiyor. Yani bir insan mutlaka hem
kendi kültürüyle hem de dünyanın diğer kültürleri
arasında bir köprü kurabilmek zorunda. Çünkü
çocuklar bir dünya vatandaşı olarak yetişiyor ama
bunun yükseltilebilmesi insanın kendi kültürünü
yaşamasından, özümsemesinden geçiyor. Kültür ve
devlet arasında ilişki bence çok önemli. Çünkü
devletin kültür politikası, bir stratejisi, kültürel bir
kimliği olması gerekiyor. Kültürel kimliğe sahip
olan toplumlar, devletler çok daha geniş bir alanda,
çok daha sağlam bir şekilde ayakta durabiliyor
diye düşünüyorum.

“DEVLET KUrUMLArI KüLTürEL KALKInMAyA
DESTEK OLMALI.”
şadan Alptekin: Günümüzde
sanat alanında özel kurslar
başta olmak üzere, açık
ilköğretim okulları ve
güzel sanatlar liseleri
gibi birtakım eğitim
kurumlarının
çalışmalarının olduğunu
görüyoruz. Müzik alanına indirgeme
yaptığımız zaman da özel müzik kursları ile
müzik derneklerinin çalışmalarının devam
ettiğini biliyoruz. Sizce bir toplumun kültürel
anlamda gelişmesi için bu çalışmalar yeterli
midir? Bu çalışmaların dışında kimlere, ne
tür sorumluluklar düşmektedir?

improve the perception of
music in families. We are
in the printing phase of
this book, I will give the
good news about the
publication of the book
soon. Music perception of
families develops by
listening to good music.
While the child is still in
the womb, the mother
should listen to good and
quality music. The child is
already born into music;

The child is born with a lullaby, and is fed with
music in the womb along with his mother's
heartbeat. In the family, both rhythmic and
musical exercises should be done. Moreover, these
are very simple exercises that parents, families and
siblings can do without any training, and I describe
how these exercises should be done in my new
book. If we proceed consciously, I think the
musical perception will also develop in children.
şadan Alptekin: We know that the perception of
art and culture in our country is unfortunately low.
What kind of way should be followed in order to
increase this perception? What do you think
should be the relationship between the state and
culture and art?
Cihat Aşkın: The perception of culture and art in
our country is unfortunately weak. I recommend
this; Culture and art form the identity of a country.
In other words, of course, economic victories,
political victories, victories in terms of logistics and
public works are very important in countries, but if
we cannot achieve a cultural victory, that is, if we
cannot create a cultural identity, all these victories
will remain colorless and will not make sense to
me. Identity must come first, identity passes
through culture. The importance I attach to culture
and art is just like the importance a person gives to
his own identity and personality. The culture and
art of the country should be presented and
presented in such a way that the child can feel it
even in the family, and the education in
the schools should be done
accordingly. First of all, this
circle needs to be
expanded in

terms of
family culture,

environmental culture, and
then the culture of the city where

he lives, the culture of the region, the
culture of the country and the culture
of the world. In other words, a
person must be able to build a
bridge between his own culture
and the other cultures of the world.
Because children grow up as
citizens of the world, but this can
only be raised through living and

assimilating one's own culture. I
think the relationship between culture
and the state is very important.
Because the state must have a cultural
policy, a strategy and a cultural identity.

Cihat Aşkın ve Hakan
Şensoy, İş Sanat’ta.
Cihat Aşkın and Hakan
Şensoy are at İş Sanat.

Keman ve başka
enstrümanlar için
aranjmanlar ve film
müzikleri ile ilgili
çalışmalar yapan, radyo ve
TV kayıtları gerçekleştiren
Cihat Aşkın’ın, Kalan
Müzik’in yanı sıra Warner
Classics, Meridien, CPO,
Marco Polo ve Naxos
firmalarında da kayıtları
yayınlandı.
Cihat Aşkın, who works
on arrangements for
violin and other
instruments, works on
film soundtracks, and
makes radio and TV
recordings, has recorded
for Warner Classics,
Meridien, CPO, Marco
Polo and Naxos
companies as well as
Kalan Music.
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Cihat Aşkın: Ülkedeki kültürel kalkınmanın en
önemli rolü, devletin bu kültürel kalkınmaya sahip
çıkması ve destek olmasından geçiyor. Yani devlet
kurumlarının kültürel kalkınmaya destek olması
birinci öncelik. Biraz önceki soruda cevabını
verdiğim gibi eğer devletlerin kültürel bir kimliği
olmazsa, biz ülke olarak kültürel kalkınmayı
gerçekleştiremeyiz. İkinci önemli rol tabii ki halkın
yaşayışı ile ilgili belediyelere ait. Belediyeler
kültürel aktiviteler adı altında maalesef çok
düşünmeden, organizatörlerin onlara sattığı
birtakım ürünleri kullanıyorlar. Hâlbuki
belediyelerin, temsil ettikleri halk değerlerini
gündeme getirmeleri, kültür ve sanat
merkezlerinde onlara yer vermeleri, çocuklara,
ailelere eğitici şekilde birtakım çalışmalar
yaptırmaları, toplumun bilincini de artıracaktır.
Özel kurslar, tabii ki ticari kurslar. Bunların çok
büyük önemi var ancak bütün bunlar gönüllü sivil
toplum kuruluşları tarafından desteklenmezse, o
zaman arkası sağlam durmuyor. Yani belediyelerin
sivil toplum kuruluşları tarafından sorguya
uğramaları gerekiyor. Şu şekilde sorgu; sivil toplum
kuruluşları ve halk, kültürel ihtiyaçlarını
belediyelere ilk elden bildirip belediyelerin de
buna göre birtakım hizmetlerde bulunmalarını
talep etmeliler. Devletin de kültür politikasının
mümkün olabilecek en kapsayıcı yönde olması
gerekiyor ki, insanlar bir bütünlük içerisinde kendi
kültürlerini rahatça yaşayabilsinler.

“yUrT DIşInDA İnSAnLAr SİZİ KEnDİ KüLTürEL
KİMLİĞİnİZLE TAnIMAK İSTİyOr.”
şadan Alptekin: Siz yurt dışında verdiğiniz
konserlerde Türk müziğinden örnekler çalıyor ve
büyük takdir alıyorsunuz. Sizce Türk müziği
evrensel ölçütlerde dünyada nasıl tanıtılabilir?
Cihat Aşkın: Bir insan kendi kültürel kimliğini
muhakkak icra etmeli ve ifade etmelidir. Konser
salonlarında bizler, Türk bestecilerinin yanı sıra
yabancı bestecilerin eserlerini de çalıyoruz ama
yurt dışında insanlar sizi kendi kültürel kimliğinizle
tanımak istiyorlar. Ben her gittiğim yerde mutlaka
en az bir Türk bestecinin eserini seslendiriyorum
ve çok takdir görüyorum. İnsanlar dünyanın
evrensel ölçütlerindeki bu eserleri dinledikleri
zaman hakikaten çok duygulanıyor, çok büyük
takdir ve tezahürat gösteriyorlar. Ben gittiğim
bütün ülkelerde; Güney Amerika, Kuzey Amerika,
Avrupa, Afrika, Asya gibi kıtalarda yaptığım
çalışmalarda mutlaka Türk bestecilerinin eserlerini
sergiledim. Dinleyenler hakikaten bu eserleri
takdirle karşıladılar. Bunların yurt dışında temsil
edilebilmeleri için bir kere kullandığımız standart
önemli. Yani o ülkelerin standardı, konser verme
standardı ya da enstrümanı kullanma standardı
hangi ölçüde ise o ölçüye göre standardı
yükselttiğiniz veya ayarladığınız zaman çok daha
rahat hitap edebiliyorsunuz dinleyici kitlesine.
Onun için Türk müziğinin yurt dışında tanıtılması
için de bizim evrensel bazı ölçütlere, dünyanın son
kullanmış olduğu tekniklere göre o eserleri
yorumlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.  
şadan Alptekin: Yurt içinde ve yurt dışında da çok
sayıda konser veren, bunun yanı sıra eğitim
çalışmalarına da devam eden bir sanatçısınız.
Pandemi süreci sizin çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

I think that societies and states with cultural
identities can stand much more solidly in a much
wider area.

“GOVERNMENT INSTITuTIONS SHOuLD SuPPORT
CuLTuRAL DEVELOPMENT.”
şadan Alptekin: Today, we see that there are
some educational institutions such as open
primary schools and fine arts high schools,
especially special courses in the field of art. We
know that the work of private music courses and
music associations continues when we reduce to
the field of music. Do you think these studies are
sufficient for the cultural development of a society?
Who and what kind of responsibilities fall on
these activities? 
Cihat Aşkın: The most important role of cultural
development in the country is that the state owns
and supports this cultural development. In other
words, it is the first priority for state institutions to
support cultural development. As I answered in the
previous question, if states do not have a cultural
identity, we cannot achieve cultural development
as a country. The second important role, of course,
belongs to the municipalities related to the life of
the people. Under the name of cultural activities,
municipalities unfortunately use some products
sold to them by the organizers without thinking
much. On the other hand, bringing the public
values they represent to the agenda, including
them in culture and art centers, and having
children and families do some educational
activities will increase the awareness of the society.
Private courses, of course commercial courses.
These are of great importance, but if all these are
not supported by voluntary non-governmental
organizations, then it does not stand firm. In other
words, municipalities should be questioned by
non-governmental organizations. Query like this:
Non-governmental organizations and the public
should report their cultural needs to the
municipalities at first hand and demand that the
municipalities provide some services accordingly.
The cultural policy of the state should be as
inclusive as possible, so that people can live their
own culture comfortably in integrity.

“PEOPLE WHO ARE LIVING ABROAD WANT TO
KNOW YOu WITH YOuR OWN CuLTuRAL
IDENTITY.”
şadan Alptekin: You play examples of Turkish
music at the concerts you give abroad and you get
great appreciation. How do you think Turkish
music can be promoted in the world with
universal criteria?
Cihat Aşkın: A person must necessarily practice
and express his own cultural identity. In concert
halls, we play the works of foreign composers as
well as Turkish composers, but abroad people
want to get to know you with your own cultural
identity. Everywhere I go, I always sing the work
of at least one Turkish composer and I am greatly
appreciated. When people listen to these works in
the world's universal standards, they really get
emotional and show great appreciation and cheer.
In all the countries I've been to; In my works in
continents such as South America, North America,

Cihat Aşkın, ülkemizin ilk
müzikologlarından, sanat
tarihçisi, eğitimci ve yazar
Cevad Memduh Altar’ın
öğrencisi oldu.
Cihat Aşkın became a
student of Cevad Memduh
Altar, one of the first
musicologists of our
country, an art historian,
educator and writer.

Cihat Aşkın, konserlerinde
Jean-Baptiste Vuillaume
(1846) ve Joseph Gagliano
(1796) kemanları ile
çalmaktadır.
Cihat Aşkın plays the
violins of Jean-Baptiste
Vuillaume (1846) and
Joseph Gagliano (1796) at
his concerts.
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Cihat Aşkın: Pandemi
süreci bütün dünyada
olduğu gibi bizde de
çok büyük yaralar açtı.
Özellikle hayatlarını
sadece müzikle
sağlayan sanatçı
kardeşlerimizin konser
verememeleri, para
kazanamamaları,
onların hayatlarında
derin yaralar açtı. Bu
dönemde ne yazık ki
evlerine ekmek
götüremeyenler, canlarına kıyanlar oldu.
Pandemiden herkes gibi ben de olumsuz
etkilendim tabii. Konser veremediğim bu
dönemde neler yapılabilir diye düşündüm ve
pandemi başladıktan bir hafta sonra teknolojiyi
kullanarak online konserler vermeye başladım.
Burada günlük hayatta kullandığımız araçları;
Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube
kullanarak, canlı konserler verdim ve insanları
ekranları başına toplayarak bir birlik ruhu
yakaladım. Bu konserler sadece ülkemizde değil,
dünyada da ses getirdi. Portekiz, Amerika,
Almanya, İtalya, Arnavutluk gibi değişik
ülkelerden arkadaşlarımızla yaptığımız konserler
bütün dünyada sosyal medya kanalıyla izlendi ve
çok beğenildi. Hatta bu yayınları zaman zaman
Türkçe-İngilizce olarak gerçekleştirdik. Örneğin,
Macar Kültür Merkezi’nin katkısıyla Macar
bestecilerin eserlerini çaldık. Ben biraz Macarca
öğrenerek onlara da hitap ettim ve hakikaten
Macaristan'dan dinleyenler de oldu bizi.
Dolayısıyla çevrim içi yaptığımız bu konserler
büyük ses getirdi. Bu çalışmaların dışında yaz
aylarında pandemi nedeniyle ders alamayan,
okullarına gidemeyen çocuklar için teknolojiyi
kullanarak ücretsiz çevrim içi dersler verdim. Bu
süreçte bestelerimi, yaptığım repertuarı da
genişletmiş oldum. Bu gibi çalışmalarla bu süreci
atlattık; yine biriktirdik, yine eser ürettik.

“MüZİK HİçBİr SInIr TAnIMAZ, BüTün
DUVArLArI DELEr.”
şadan Alptekin: Sosyal medyada başarılı
öğrencilerinizin çalışmalarını duyuruyor, onların
toplumla buluşmasına yardımcı oluyorsunuz. Son
olarak henüz lise çağındaki gençlere ve
velilerimize neler söylemek istersiniz?
Cihat Aşkın: Müzik kendinizi ifade etme sanatıdır.
Sözlerle ve birtakım hareketlerle bazen kendinizi
ifade edemiyorsunuz ama güzel sanatlar o kadar
ince ki sanatla her şeyi içinizden geldiği gibi ifade
etmeniz mümkün.
Müzik ise güzel
sanatların içerisinde,
karşı tarafa direkt hitap
edebileceğiniz bir tarz.
Çünkü edebiyat olsa
farklı sözler olabilir,
resim olsa mutlaka
araç gerekir ama müzik
öyle bir sanat ki
müziği yapmak için
hiçbir enstrümana

Europe, Africa and Asia, I definitely exhibited the
works of Turkish composers. The audience really
appreciated these works. The standard we use
once is important so that they can be represented
abroad. In other words, when you raise or adjust
the standard according to the standard of those
countries, the standard of giving a concert or the
standard of using the instrument, you can appeal
to the audience much more comfortably. That's
why I think that in order to promote Turkish
music abroad, we need to interpret those works
according to some universal criteria and
techniques that the world has used recently.
şadan Alptekin: You are an artist who gives
many concerts in the country and abroad, and
also continues your education studies. How has
the pandemic process affected your work?
Cihat Aşkın: The pandemic process has caused
great wounds in us, as in the whole world. In
particular, the inability of our artist brothers, who
make their living only with music, to give
concerts and earn money, caused deep wounds in
their lives. In this period, unfortunately, there
were those who could not bring bread to their
homes and took their lives. Of course, like
everyone else, I was negatively affected by the
pandemic. I thought about what to do in this
period when I couldn't give a concert, and one
week after the pandemic started, I started to give
concerts on line using technology. Here are the
tools we use in our daily life; Using Instagram,
Facebook, Twitter and YouTube, I gave live
concerts and captured a spirit of unity by
gathering people around the screens. These
concerts resonated not only in our country, but
also in the world. The concerts we held with our
friends from different countries such as Portugal,
America, Germany, Italy and Albania were
watched and admired all over the world through
social media. We even made these broadcasts in
Turkish-English from time to time. For example,
we played the works of Hungarian composers
with the contribution of the Hungarian Cultural
Center. I learned a little Hungarian and addressed
them as well, and there were people who really
listened to us from Hungary. Therefore, these
online concerts made a huge impact. Apart from
these studies, I gave free online lessons using
technology for children who could not take
lessons or go to school during the summer
months due to the pandemic. In this process, I
expanded my compositions and my repertoire.
We got through this process with studies like
these; we collected again, we produced works
again.

“MuSIC KNOWS NO LIMITS, IT DRILLS ALL WALLS.”
şadan Alptekin: You announce the work of your
successful students on social media and help
them meet with the society. Finally, what would
you like to say to high school students and their
parents?
Cihat Aşkın: Music is the art of expressing
yourself. Sometimes you cannot express yourself
with words and some actions, but fine arts are so
subtle that it is possible to express everything as
you feel. Music, on the other hand, is a style

Kalan Müzik sanatçısı olan
Aşkın, birçok Türk eserinin
ilk CD kaydını
gerçekleştirdi. 2006 yılında,
dünya keman literatüründe
bir ilk olan Kreutzer 42 Etüd
albümü yayınlandı.
Aşkın, who is a Kalan
Music artist, made the first
CD recording of many
Turkish works. In 2006,
Kreutzer 42 Etude album
was published, a first in
world violin literature.
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ihtiyacınız yok, bir enstrüman çalmasanız bile
şarkı söyleyebilirsiniz. Yabancı dilde
seslendirilen bir şarkı veya farklı bir ülkeye ait
müziğin melodisi, insanların içine direkt olarak
işliyor. Müzik öyle güçlü bir sanattır ki bütün
duvarları deler, hiçbir sınır tanımaz. Dolayısıyla
müzik dinlemek, iyi müzik dinlemek, müzik
algımızı geliştirmek bizim yapabileceğimiz en
önemli şey. Ülkemizde okullarda müzik dersleri
ne yazık ki ikinci sınıf bir ders olarak görülüyor.
Test çözme arifesinde olan çocuklar, müzik
derslerinde test çözsünler diye bazen sınıflara
alınıyor, müzik dersleri es geçiliyor. Hâlbuki
müzik çok eski dönemlerde bile en önemli 7
bilimin içerisinde, üstelik de en üst sırada yer
almıştır. Çünkü müziğin içinde bir matematik,
bir geometri vardır. Dolayısıyla baktığınız
zaman müzik insanların sadece estetik
duygularını geliştirmiyor, rasyonel duygularını
da geliştirmesine yardımcı oluyor. Çünkü
müziğin içindeki ses fonksiyonları, müziğin
içindeki matematik bizim algımızı geliştirerek,
sözlerimizin yetmediği, gözümüzün görmediği,
tamamen algımızla sezeceğimiz, ruhumuzla
hissedeceğimiz birtakım derinliklere bizi
götürebilecek güçte. O bakımdan lise çağındaki
gençlere, velilerimize ve daha geniş kitlelere
aslında müzik dinlemelerini, müziğe destek
vermelerini, bir müzik enstrümanı çalmaya
çalışmalarını öneriyorum.
şadan Alptekin: Sayın Aşkın, bu güzel söyleşi
için teşekkür ediyor, size sağlıklı ve mutlu
günler diliyorum.

within the fine arts, where you can directly appeal to
the other party. Because if it was literature, there might
be different words, if it was a painting, a tool would
definitely be needed, but music is such an art that you
don't need any instrument to make the music, you can
sing even if you don't play an instrument. A song
performed in a foreign language or the melody of
music from a different country directly permeates
people. Music is such a powerful art that it pierces all
walls and knows no boundaries. Therefore, listening to
music, listening to good music, improving our
perception of music is the most important thing we
can do. Unfortunately, music lessons in schools in our
country are seen as a second class lesson. Children
who are on the eve of taking a test are sometimes
taken to classes so that they can take tests in music
lessons, and music lessons are skipped. However, even
in very old times, music was among the 7 most
important sciences, and moreover, it was at the top.
Because there is a math and a geometry in music.
Therefore, when you look at it, music not only
improves people's aesthetic feelings, but also helps
them develop their rational feelings. Because the
sound functions in music and the mathematics in
music are strong enough to take us to some depths by
improving our perception, where our words are not
enough, our eyes cannot see, we can sense with our
perception and feel with our soul. In this respect, I
recommend that high school students, their parents
and the wider masses actually listen to music, support
music and try to play a musical instrument.
şadan Alptekin: Mr. Aşkın, I would like to thank you
for this nice interview and wish you healthy and
happy days.

Cihat Aşkın, 27.01.2009
tarihinde aramızdan ayrılan
İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuarının Kurucu
Başkanı Ercüment Berker ile
birlikte.
Cihat Aşkın is with
Ercüment Berker, the
Founding President of ITu
Turkish Music State
Conservatory, who passed
away on 27.01.2009.

Cihat Aşkın Kimdir?
Türk Keman Okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın,
gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalarla Doğu ve Batı medeniyetleri
arasında bir kültür elçisi. Dört kıta ve 51 ülkede sayısız konserler
vererek festivallere katılan, radyo, televizyon kayıtları,
konferansların yanı sıra atölye çalışmaları gerçekleştiren Aşkın,
yerel ve evrensel sanatın ürünlerini dünyanın önde gelen
sanatçılarıyla birlikte, dünya seyircisiyle paylaştı. Ayrıca, eğitim ve
sanat alanında kurumsallaştırdığı oluşumlarla çok yönlü ve
uluslararası bir sanatçı olarak takdir gördü. Ayhan Turan, Rodney
Friend, Yfrah Neaman, Igor Oistrakh ve Ruggierro Ricci gibi
ustalarla çalışma imkânı bulan Aşkın, 11 yaşından bu yana verdiği
konserlerle uluslararası bir keman virtüözü olarak tanındı; İTÜ
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Royal College of Music ve City
University’de eğitim çalışmalarını tamamlayarak yüksek lisans ve
doktora derecelerine sahip oldu. Yurt içinde ve yurt dışında
birçok ödül alan Aşkın’a Roma Foyer des Artistes, The Kennedy
Center / Altın Madalya ödülleri ve Buenos Aires “Onur Nişanı”
takdim edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar
Merkezi’nin (MİAM), Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) ve
Aşkın Ensemble’ın, ayrıca İstanbul Oda Orkestrası’nın kurucusu
olan Aşkın, besteci olarak da çalışmalarına devam etti. Ulusal ve
uluslararası pek çok yarışmada jüri üyeliği yapan Cihat Aşkın,
Kreutzer’in 42 Etüd’ünü ve Bach’ın 6 Solo Sonat ve Partita gibi
yapıtlarını kaydetti. Sanatçının kayıtları, Kalan Müzik’in yanı sıra
Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve Naxos firmalarında
da yayımlandı. 2021 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın
düzenlediği 49. İstanbul Müzik Festivali’nde ‘Onur Ödülü’nü aldı.

Who is Cihat Aşkın?
Cihat Aşkın, the international representative of the Turkish Violin
School, is a cultural ambassador between Eastern and Western
civilizations with his artistic works. Aşkın, who participated in festivals,
radio, television recordings, conferences as well as workshops by giving
numerous concerts in four continents and 51 countries, shared the
products of local and universal art with the world audience, together
with the world's leading artists. In addition, he was appreciated as a
versatile and international artist with the formations he institutionalized
in the fields of education and art. Having the opportunity to work with
masters such as Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor
Oistrakh and Ruggierro Ricci, Aşkın has been recognized as an
international violin virtuoso with the concerts he has given since he was
11 years old; He completed his education studies at ITU Turkish Music
State Conservatory, Royal College of Music and City University and
received his master's and doctorate degrees. Roman Foyer des Artistes,
The Kennedy Center / Gold Medal awards and Buenos Aires "Order of
Honor" were presented to Aşkın, who received many awards at home
and abroad. As the founder of İstanbul Technical University Center for
Advanced Studies in Music (MIAM), Cihat Aşkın and Little Friends
(CAKA) and Aşkın Ensemble, as well as the İstanbul Chamber Orchestra,
Aşkın continued to work as a composer. Being a jury member in many
national and international competitions, Cihat Aşkın recorded 42 Etudes
by Kreutzer and 6 Solo Sonatas and Partitas by Bach. The recordings of
the artist were published in Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo
and Naxos companies as well as Kalan Music. In 2021, he received the
"Honorary Award" at the 49th İstanbul Music Festival organized by the
İstanbul Foundation for Culture and Arts.
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CEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen’in otobiyografik
kitabı “Yaşamı Paylaşmak”, Türkiye’nin

koruma tarihine yön veren bir bilim
insanının öz yaşam öyküsü olduğu kadar,
ülkenin koruma hareketinin kurumsallaşma
tarihi aynı zamanda. Sözen, eşik noktalarıyla

CEKÜL Foundation Chairman of the Board
Prof. Dr. Metin Sözen's autobiographical
book "Sharing Life" is not only the

biography of a scientist who shaped Turkey's
conservation history, but also the
institutionalization history of the country's
conservation movement. While describing the
protection with threshold points from a
perspective from his own life, Sözen also
emphasizes the unity of a generation that
accompanies this life and is present in a wide
area from social sciences to art and philosophy,
from civil associations to universities and
public institutions. “Sharing Life” clearly makes
it possible to see the roots of the concept of
"protection", which is a major focus in Prof. Dr.
Metin Sözen's life, and the experience behind
the effort that directs life, from intuitive
knowledge in early childhood years to
intellectual interest in university age. Metin

Prof. Dr. Metin Sözen’in Kaleminden 
“Yaşamı Paylaşmak” Raflarda

From the Pen of Prof. Dr. Metin Sözen
''Sharing Life'' on Shelves

Doğal ve kültürel mirası koruma hareketinin Türkiye’deki öncüsü, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen’in öz yaşam öyküsü niteliğindeki kitabı “Yaşamı Paylaşmak”, ÇEKÜL Vakfı Yayınları
arasından çıktı. Tasarımını grafik sanatçısı Erkal Yavi’nin yaptığı kitapta, Metin Sözen’in 50 yılı aşkın
süredir Anadolu araştırma gezilerinde çektiği siyah-beyaz fotoğraflar ile ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi’nin
Kent Arşivinden son dönem fotoğraflar da yer alıyor. “Yaşamı Paylaşmak” 1950’lerden günümüze,
Anadolu’nun farklı ölçekteki kentlerinden dünyanın meydanlarına varan bir hafızayı, tanıklığı ve
koruma mücadelesinin hiç unutulmaması gereken izlerini taşıyor.  
The pioneer of the natural and cultural heritage conservation movement in Turkey, ÇEKÜL Foundation
Chairman of the Board Prof. Dr. Metin Sözen's autobiography book "Sharing Life" was published by ÇEKÜL
Foundation Publications. The book, designed by the graphic artist Erkal Yavi, includes black and white
photographs taken by Metin Sözen during his research trips to Anatolia for more than 50 years, and recent
photographs from the City Archive of the ÇEKÜL Information Document Center. “Sharing Life” carries the
traces of a memory, testimony and struggle to protect that should never be forgotten, from the cities of
different scales in Anatolia to the squares of the world, from the 1950s to the present.

Prof. Dr. Metin Sözen’in
öz yaşam öyküsüyle
koruma tarihini,
birbirinin içine giren bir
kurguyla anlattığı kitabı
“Yaşamı Paylaşmak”, iyi
bir belgesel niteliği
taşımaktadır.
Prof. Dr. Metin Sözen's
book "Sharing Life", in
which he narrates his
autobiography and the
history of
conservation, with an
intricate fiction, is a
good documentary.

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen
Chairman of the Board
of ÇEKÜL Foundation

Kaynak / Source
çEKüL Vakfı Basın Bülteni
ÇEKÜL Foundation Press Release

FOTOĞrAFLArLA AnLATILAn Bİr yAşAM ÖyKüSü
A LIFE STOry TOLD In PHOTOS
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korumayı öz yaşamından bir perspektifle
anlatırken, bu yaşama eşlik eden ve sosyal
bilimlerden sanat ve felsefeye, sivil
birlikteliklerden üniversite ve kamu
kuruluşlarına geniş bir alanda varlık gösteren
bir kuşağın birlikteliğine de vurguyla yer
veriyor kitabında. “Yaşamı Paylaşmak”, Prof.
Dr. Metin Sözen'in yaşamında büyük bir odak
oluşturan "koruma" kavramının köklerini
görmeyi, yaşama yön veren çabanın
ardındaki deneyimi erken çocukluk
yıllarındaki sezgisel bilgiden üniversite
çağındaki entelektüel ilgiye, açıkça mümkün
kılıyor. Sungurlu'nun geleneksel konut
mimarisini yansıtan aile evlerinde kaldığı
çocukluk döneminde bezemeli tavanlardaki
sanatı fark eden Metin Sözen, kendisini etkisi
altına alan zenginliğin kısa süre içinde tanır

Sözen, who noticed the art on the decorated
ceilings during his childhood in Sungurlu's stay
in family houses reflecting the traditional
residential architecture, attributes his
recognition of the richness that influenced him
to this early acquaintance with the cultural
heritage. The "protection" instinct, which
started with an interest in the traditional
architecture inside the houses, gradually turns
into an internal discipline by recognizing the

Karatay Medresesi
araştırma gezisi, Konya.

Karatay Madrasa
research tour, Konya.

PrOF. Dr. METİn SÖZEn KİMDİr?

1936 yılında doğan Metin Sözen’in aile
kökleri Sungurlu ve Hattuşaş’a dayanıyor.
Erken çocukluk dönemlerinden itibaren
gördüğü mimarlık eserleri, simge yapılar ve
kültür öğelerinin etkisiyle sanat tarihi
eğitimi alan Metin Sözen, üniversite
döneminden başlayarak tüm yaşamı
boyunca Anadolu’da ve yurt dışında
araştırmalar yürüttü; kültürel mirası
belgeledi, korumaya dönük uygulamaların
ilk örneklerini verdi. Avrupa Mimari ve Miras
Yılı kapsamında 1975 yılında kalabalık bir
araştırmacı ve sanatçı grubuyla
Safranbolu’ya giderek koruma
çalışmalarının kurumsallaşmasında ilk adımı
attı. TBMM Başkanlığı, Kültür ve Sanat
Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu
Başkanı olarak 1984-2009 yılları arasında 25
yıl görev yaptı. Bu süre içinde Dolmabahçe,
Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarında;
Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, Beykoz ve
Maslak Kasırları ile Yalova Atatürk Köşkü’nde
“Devletin Eli Saray” başlığı altında bir
çalışma yürüttü. Bursa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı görevini
üstlendi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurullarında yeni yöntemler denedi. 1990
yılından bu yana ÇEKÜL Vakfı’nın Yönetim
Kurulu Başkanı; 2000 yılından bu yana da
kuruluşuna katkı sağladığı Tarihi Kentler
Birliği Danışma Kurulu Başkanıdır. Tarihi
Kentler Birliği, yarım yüzyıl içindeki yoğun
emeklerini yaşatmak amacıyla adına “Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülü”nü oluşturdu.
Prof. Dr. Metin Sözen, Anadolu kentlerinde
inceleme ve çalışmalarına devam ediyor. 

WHO IS PROF. DR. METİN SÖzEN?

Born in 1936, Metin Sözen's family
roots go back to Sungurlu and
Hattusa. Metin Sözen, who received
art history education with the
influence of architectural works,
landmarks and cultural elements he
saw from his early childhood, carried
out research in Anatolia and abroad
throughout his life, starting from his
university period; documented the
cultural heritage and gave the first
examples of conservation practices.
He went to Safranbolu with a large
group of researchers and artists in
1975, as part of the European Year of
Architecture and Heritage, and took
the first step in the
institutionalization of conservation
works. He served as the Speaker of
the Grand National Assembly of
Turkey, Culture and Art Advisor,
and Chairman of the Science and
Evaluation Board for 25 years
between 1984 and 2009. During
this time, in Dolmabahçe,
Beylerbeyi and Yıldız palaces; He
carried out a study under the title
"The Hand of the State, Saray" in
Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, Beykoz
and Maslak Pavilions and Yalova Atatürk
Mansion. He assumed the duty of Bursa
Cultural Heritage Preservation Regional
Board Chairman; He tried new methods in
the Cultural and Natural Heritage
Preservation Boards. Chairman of the
Board of the ÇEKÜL Foundation since
1990; He is the Chairman of the Historical
Cities Union Advisory Board, which he has
contributed to the establishment of since
2000. The Historical Cities Union created
the "Metin Sözen Conservation Grand
Prize" in order to keep alive their hard
work in half a century. Prof. Dr. Metin
Sözen continues his studies and studies in
Anatolian cities.
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hale gelmesini, kültür mirasıyla bu erken
tanışıklığına bağlıyor. Ev içlerindeki
geleneksel mimariye ilgiyle başlayan
"koruma" içgüdüsü giderek Anadolu
kentlerinin sokak dokusunu, doğal mirasını,
insan ve hikaye zenginliğini, büyük arkeoloji
mirasını tanımayla bir iç disipline dönüşür;
Prof. Dr. Metin Sözen, öz yaşamıyla iç içe

geçtiğini gördüğümüz bir
yaklaşım ve üslup geliştirir.
Üniversite yıllarında kimi
zaman hocalarla kimi
zaman kendi oluşturdukları
öğrenci gruplarıyla
Anadolu’yu inceleme
gezilerine başlayan Metin
Sözen, neredeyse tümüyle
doğal bir akış içinde
koruma kültürü ve
yaklaşımının ülke
bütününde

kurumsallaşmasını sağlayacak adımları
atar, çevresini örgütler. “Yaşamı Paylaşmak”,
bu yılları belgeleyen ve ÇEKÜL Bilgi Belge
Merkezi ile Prof. Dr. Metin Sözen'in kişisel
arşivinden titiz bir çalışmayla seçilen çok
sayıda görsel dokümanı da bir araya
getiriyor.

street texture, natural heritage, human and
story richness, and great archaeological heritage
of Anatolian cities; Prof. Dr. Metin Sözen
develops an approach and style that we see
intertwined with his own life. Metin Sözen,
who started his Anatolian study tours,
sometimes with the professors and sometimes
with the student groups he created, during his
university years, takes steps to institutionalize
the conservation culture and approach
throughout the country in an almost
completely natural flow, and organizes his
environment. “Sharing Life”, documenting
these years and ÇEKÜL Information Document
Center and Prof. Dr. It also brings together a
large number of visual documents carefully
selected from Metin Sözen's personal archive.

“SHARE LIFE” IS THE STORY OF CREATING
PERMANENT VALuES AND KEEPING THE
COMMON HERITAGE OF HuMANITY uNDER
DIFFICuLT CONDITIONS.
With the act of sharing, which gives the book
its name, an effort that spreads over a lifetime
and all over Anatolia; It tells about the sharing
of the effort to recognize, promote, protect and
sustain the heritage among self-sacrificing
people who are passionate about their land.

Haber

Tarihi Kentler Birliği
Beşiktaş Buluşması,
Ihlamur Kasrı.
Association of
Historical Cities
Beşiktaş Meeting,
Ihlamur Pavilion.

Bodrum yolu.
Bodrum road.
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“yAşAMI PAyLAşMAK”, KALICI DEĞErLEr
ürETMEnİn, İnSAnLIĞIn OrTAK
MİrASInA ZOrLU şArTLAr ALTInDA
SAHİP çIKMAnIn HİKAyESİDİr.
Kitaba adını veren paylaşmak edimi ile bir
ömre ve tüm Anadolu’ya yayılan bir
çabanın; mirası tanıma, tanıtma, koruma ve
ayakta tutma çabasının özverili ve toprağına
tutkun insanlar arasında pay edilmesini
anlatılıyor. Prof. Dr. Metin Sözen’in
kaleminden “Yaşamı Paylaşmak”, kalıcı
değerler üretmenin, insanlığın ortak
mirasına zorlu şartlar altında sahip çıkmanın
hikayesidir. Metin Sözen’in etrafında
buluşan, çalışmalarına alçak gönüllü bir
tavrın eşlik ettiği her topraktan, her yaştan
koruma gönüllüsü bu hikaye ile sürekli bir
çabanın mümkün olduğunu gösteriyor,
kararlı bir tutumla yaşamı paylaşıyor.
Paylaştığımız hayatın mekanı hem zaman
hem de coğrafya. Kitapta ülkenin siyasi
gündeminin yön verdiği hayatların izini
sürmek de mümkün. Metin Sözen’in
kitabında; üniversitede asistanlığı öncesini
anlattığı gazetecilik yılları "Gazeteci Dostlar,
Gazetecilik Deneyimi"; üniversitelerin siyasi
iklim altında yaşadığı sancılar
"Üniversiteler"; ev, sokak, mahalle, kent,
havza ve ülke bütününde örgütlenme ve
çalışma koşullarının oluşması
"Kurumsallaşmada Eşik Noktaları" başlıkları
altında ele alınırken, Metin Sözen, kişileri de
kurumları da tarihselleştirerek anlatıyor.
Çerçevesini, Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL)
kuruluşuna da önayak olan bu kapsayıcı ve
paylaşmacı yaklaşımın oluşturduğu kitap,
aynı zamanda köklü bir aile hikayesinin
içinden çıkıp gelen bir kurumsallaşmanın da
tarihi.

From the pen of Prof. Dr. Metin Sözen’s
“Sharing Life” is the story of creating
permanent values and protecting the common
heritage of humanity under difficult conditions.
Conservation volunteers of all ages and from
all lands, who gather around Metin Sözen and
whose work is accompanied by a humble
attitude, show that continuous effort is possible
with this story, and share life with a
determined attitude. The space of our shared
life is both time and geography. It is also
possible to trace the lives of the country's
political agenda in the book. In Metin Sözen's
book; his journalism years before his
assistantship at the university "Journalist
Friends, Journalism
Experience"; the pains of
universities under the
political climate
"Universities"; While the
organization and the
formation of working
conditions in houses,
streets, neighborhoods,
cities, basins and the
country as a whole are
handled under the
headings of "Threshold
Points in
Institutionalization", Metin Sözen
describes both individuals and
institutions by historicizing them.
The book, whose framework is
formed by this inclusive and
sharing approach, which also
pioneered the establishment of
the Foundation for the Protection
and Promotion of Environmental
and Cultural Values (ÇEKÜL), is also the history
of an institutionalization that comes out of a
deep-rooted family story.

News

Ortahisar Üzengi Çayırı,
Kapadokya. 

Ortahisar Üzengi
Meadow, Cappadocia.

Gaziantep Bey
Mahallesi’ndeki

Metin Sözen Eğitim
ve Kültür Merkezinin

önündeki meydana 
yerleştirilen anıt.
The monument

placed in the square
in front of Metin
Sözen Education

and Culture Center
in Gaziantep Bey

Neighborhood.

Safranbolu inceleme gezisi.  Safranbolu study tour.



Röportaj

röportaj/Interview:
şadan Alptekin

Avaz dergisinin bu sayısında Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan, ulusal ve uluslararası
birçok yarışmada sayısız ödülün sahibi, herkesin yakından tanıyıp çok sevdiği isim Ali Kocatepe ve
kendisi gibi başarılı bir sanatçı olan eşi Aysun Kocatepe ile sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyoruz. 
In this issue of Avaz magazine, we take you on a nostalgic journey with Ali Kocatepe, one of
Turkey's most important artists, the winner of numerous awards in many national and
international competitions, the name everyone knows and loves, and his wife Aysun
Kocatepe, a successful artist like himself.

Sanat Dünyasına Yön Veren İkili
The Duo Directing the Art World
AySUn-ALİ KOCATEPE

Sadan Alptekin: Bizler sizleri bestelerinizle,
seslendirdiğiniz şarkılarla aslında yakından
tanıyoruz. Ama bu söyleşi ile gençlik

yıllarınızı, aldığınız eğitimleri, tanışıp evlendikten
sonraki sanat yolculuğunuzu sizden dinlemek, Avaz
okurlarına sizin cümlelerinizle aktarmak isteriz. Ali
Bey, siz aslında İzmir Atatürk Lisesi
mezunusunuz. Bir röportajda ‘mimar
olmayı düşünürken müzik yapmaya
karar verdim’ demişsiniz. O günlere
dönersek, sizin böyle bir kararı
almanızda neler etkili oldu?

Sadan Alptekin: We actually know you very
well with your compositions and the songs
you sing. But with this interview, we would

like to hear from you about your youth years, the
education you received, your art journey after
meeting and getting married, and convey it to

Avaz readers with your words. Mr. Ali, you are
actually a graduate of İzmir Atatürk High

School. You said in an interview, "I
decided to make music while thinking
about becoming an architect". If we
go back to those days, what
influenced your decision to take?

“ADALETLİ Bİr DünyADA
ÖZGürCE yAşAyABİLMEK,
HEr BİrEyİn HAKKIDIr”
“EVERY INDIVIDuAL
RIGHT TO LIVE FREELY IN
A WORLD WITH JuSTICE”
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Ali Kocatepe: İzmir Atatürk Lisesinde okurken müzik
tutkum tüm hobilerimin üstüne çıkmıştı.
Arkadaşlarımla bir orkestra kurup konserlere
başlayınca okulu da ikinci plana attım. Fen kolunda
okuma nedenim mimar olmak içindi. Ancak ben
müziğin hayatımda ana mesleğim olacağına daha
mezun olmadan karar verince hedeflerim değişti.
Ülkenin en zor okullarından birini bitirdim, sonra da
Ege Üniversitesini. Ama ne lisedeyken düşündüğüm
mimarlığı ne de üniversitede bitirdiğim dış ticaret ve
turizmi meslek olarak seçtim. Bir süre radyo ve
televizyon prodüktörlüğü, yedi yıl kadar Gelişim
Yayınları’nda efsane Erkekçe dergisinin yazı işleri
müdürlüğünü yaptım ama hayatımda müzik
çalışmalarıma hiç ara vermedim, hep müziğin içinde
oldum.

“İLK PLAĞIMI çIKArDIĞIM 1968 yILInDAn
BUGünE ürETMEyE DEVAM EDİyOrUM.”
şadan Alptekin: Siz ülkemizin sahip olduğu en
önemli bestecilerden birisiniz. Çok sayıda beste ve
şarkı sözünde imzanız var. “Şen Sazın Bülbülleri” ve
“Medya Medya Nereye?” adında iki de müzikal
bestelediniz. Özellikle 1970’li, 1980’li yıllar sizin çok
verimli olduğunuz yıllar ama siz hiç durmadan
sürekli üreterek bugüne geldiniz. İlk günlerden
bugünlere geliş sürecinizden söz edebilir misiniz
bizlere?
Ali Kocatepe: Müzik kariyerimin başladığı 1964’de ilk
bestelerimi İngilizce sözlerle yaptım. Okulumun
yanında gazetede müzik yazarlığı, İzmir Radyosu’nda
prodüktörlük ve 1968’de ilk plağım geldi. Üretimim
17 yaşımdan bugüne kadar aralıksız hem besteci,
hem söz yazarı, hem yorumcu, hem de yapımcı
olarak devam etti ve ediyor. Bugüne kadar birçok
konuda öncülük yaptım, kimsenin yapmaya cesaret
edemeyeceği prodüksiyonları inanarak ve cesur
davranarak gerçekleştirdim.  

“SOn ALBüMüM “AşKA 22 DUrAK”TA SEVDİĞİM
şArKILArI SESLEnDİrDİM.”
şadan Alptekin: Aysun Hanım, şimdiki sorum da
size. 2016 yılında “Anladım ki”, “Pervane”, “Rüzgar”,
“Ben Sana Vurgunum”, “O Yaz”, “Küçük Bir Aşk
Masalı” gibi müzikseverlerin çok sevdiği ve her
dönem dinlediği, birer klasik olan 22 parçadan
oluşan “Aşka 22 Durak” isimli albümünüz
müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Bu albümden önce 10 albüm daha
yayınladınız. Yıllardır pek çok esere ruh
veren bir sanatçı olarak, arşiv niteliği
taşıyan bu son albümünüzdeki 22
parçayı seçmek sizin için zor
olmadı mı?
Aysun Kocatepe: Benim
şarkı seçimlerimde
kendime göre bazı
kriterlerim var; ruhuma
hitap etmesi, şarkının
bana yakışması, şarkıyı iyi
yorumlayabileceğimi
hissetmem, verdiği
mesaj gibi. Genelde

Ali Kocatepe: When I was studying at İzmir Atatürk
High School, my passion for music surpassed all my
hobbies. When I formed an orchestra with my
friends and started concerts, I put the school in the
background. My reason for studying in the science
branch was to become an architect. But when I
decided before I graduated that music would be my
main profession in my life, my goals changed. I
finished one of the most difficult schools in the
country, then Ege University. But I chose neither the
architecture that I thought of when I was in high
school, nor the foreign trade and tourism, which I
graduated from at university, as a profession. I
worked as a radio and television producer for a
while, and as the editor-in-chief of the legendary
Erkekçe magazine at Gelişim Publications for seven
years, but I have never stopped my music studies in
my life, I have always been in music.

“IN MY LAST ALBuM “AŞKTA 22 DuRAK”,  I
PERFORMED MY FAVORITE SONGS.”

şadan Alptekin: Mrs. Aysun, my
next question is for you. In
2016, "Aşka 22 Durak ", which
consists of 22 classical pieces
such as "Anladım Ki",
"Pervane", "Rüzgar", "Ben Sana

Vurgunum", "O Yaz", "Küçük
Bir Aşk Masalı", which music
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Aysun ve Ali
Kocatepe, birçok
ünlü isimle birlikte
BKM Konseri’nde.
Aysun and Ali
Kocatepe are at the
BKM Concert with
many famous
names.

Interview
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sevgili Ali’nin bestelerini büyük bir keyifle
söylemişimdir. Onun dışında “Ah, bu şarkıları da
okumalıyım!” diye seçtiklerim de olmuştur. Onları
sahnede seslendiriyordum. “Aşka 22 Durak”ta eser
sahiplerinden izin alarak sevdiğim şarkıları
albümde de okuma fırsatı buldum.
şadan Alptekin: Sizin eğitiminizi ekonomi alanında
yaptığınızı biliyoruz. Ancak ailenizde müzikle
ilgilenen kişiler var. Babanız Çetin İnöntepe ve
halanız Selma Güneri, sahnelerin sevilen isimleri
arasında yer alıyor. Siz profesyonel anlamda müziğe
ne zaman başladınız? Müzik sizin için ne ifade
ediyor?
Aysun Kocatepe: 1985’te Ali ile evlendik. 1986’da
yayınladığımız “Güldeste” ilk albümüm oldu.
Rahmetli hocam Timur Selçuk’tan dört yıl boyunca
şan, solfej ve koro dersleri aldım, üniversitelerde
konserler verdim, iki yılda bir albüm yayınladım.
1991’de Uluslararası Yunus Emre Beste
Yarışması’nda ikinci oldum. Hey dergisinde ‘Yılın
Umut Veren Şarkıcısı’ seçildim. 1994 yılında da
profesyonel çalışmalara başladım. Sahnede olmak,
sesimle, yorumumla dinleyicilerin hayatına
dokunabilmek beni mutlu ediyor. Üretmek beni
hayata bağlıyor. Eşimle de paylaşmak bambaşka bir
haz veriyor. Müzik gerçekten ruhumun gıdası.

“TEKnOLOJİ HEr şEyİ KOLAyLAşTIrDI AMA BAZI
şEyLErİn DE TADInI KAçIrDI.”
şadan Alptekin: Ali Bey, şimdiki sorum size. Siz ilk
yapım şirketinizi 1973 yılında İstanbul’da kurdunuz
ve o yıldan bugüne çok sayıda çalışmaya imza
attınız. 1970’lerde Bülent Ortaçgil, Modern Folk
Üçlüsü, Nükhet Duru, Gökben gibi sanatçıların
albümlerini ve 100’e yakın single plağı Türk halkıyla
buluşturdunuz. Günümüzdeki albüm çalışmaları
artık dijital platformlarda son derece hızlı
tüketiliyor. Sektöre uzun yıllar emek veren biri
olarak müzik dünyasının geleceği ile ilgili neler
söylemek istersiniz? Bugünün şartlarında ülkemizde
sanatçı hakları yeterince korunabiliyor mu?
Ali Kocatepe: Bundan 40-50 yıl öncesinin
koşullarıyla günümüz koşulları o kadar farklı ki… O
dönemi yaşayıp bugün üretimini sürdürenler ya da
sadece dinleyici olan müzikseverler, uyum
sağlamakta çok zorluk çekiyorlar. Teknoloji her şeyi
kolaylaştırdı ama bazı şeylerin de tadını kaçırdı.

lovers love and listen to every period, Your album
“Aşka 22 Durak” attracted great attention from
music lovers. You released 10 more albums before
this album. As an artist who has given soul to
many works over the years, wasn't it difficult for
you to choose the 22 tracks in your latest album,
which has an archive quality?
Aysun Kocatepe: I have some criteria for my song
choices; appeal to my soul, the song suits me, I
feel that I can interpret the song well, such as the
message it gives. In general, I have sung the
compositions of dear Ali with great pleasure.
Other than that, “Oh, I have to read these songs
too!” I have also chosen. I used to sing them on
stage. In “Aşka 22 Durak”, I had the opportunity to
sing the songs I liked in the album, with the
permission of the authors.
şadan Alptekin: We know that you did your
education in the field of economics. However,
there are people in your family who are interested
in music. Your father Çetin İnöntepe and your
aunt Selma Güneri are among the popular names
of the stage. When did you start music
professionally? What does music mean to you?
Aysun Kocatepe: We got married to Ali in 1985.
“Güldeste”, which we released in 1986, became my
first album. I took singing, solfege and choir
lessons from my late teacher Timur Selçuk for
four years, gave concerts at universities, and
released an album every two years. In 1991, I
came second in the International Yunus Emre
Composition Competition. I was named
'Promising Singer of the Year' in Hey magazine. In
1994, I started to work professionally. Being on
stage and being able to touch the lives of the
audience with my voice and interpretation makes
me happy. Producing connects me to life. Sharing
it with my wife gives a different pleasure. Music
truly is food for my soul.

“I HAVE CONTINuED TO PRODuCE MY FIRST
RECORD SINCE 1968.”
şadan Alptekin: Mrs. Aysun, my next question is
for you. In 2016, "Aşka 22 Durak ", which consists
of 22 classical pieces such as "Anladım Ki",
"Pervane", "Rüzgar", "Ben Sana Vurgunum", "O Yaz",
"Küçük Bir Aşk Masalı", which music lovers love
and listen to every period, Your album “Aşka 22
Durak” attracted great attention from music lovers.
You released 10 more albums before this album.
As an artist who has given soul to many works
over the years, wasn't it difficult for you to choose
the 22 tracks in your latest album, which has an
archive quality?
Ali Kocatepe: In 1964, when my music career
started, I made my first compositions with English
lyrics. Next to my school, I was a music writer for
a newspaper, a producer for İzmir Radio, and my
first record came in 1968. Since I was 17 years old,
my production has continued and continues
uninterruptedly as a composer, lyricist,
commentator and producer. I have pioneered in
many subjects until today, I have realized

Aysun Kocatepe’nin
“Aşka 22 Durak” adını
taşıyan son
albümünde müzik
dünyamızın önemli
bestecilerinden
klasikleşmiş 22 eser
yer alıyor.
Aysun Kocatepe's
latest album, titled
"Aşka 22 Durak",
includes 22 classical
works by important
composers of our
music world.
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Gelecekte neler olacağını düşünmek bile
istemiyorum. Çünkü biz 70’lerde, bugünlerin
hayalini bile kuramıyorduk. Telif haklarına gelince;
bizim kuşak çok şansızdı. Gelişmiş ülkeler telifsiz
adım atmazken biz ülkemizde teliften habersiz
çabalıyorduk. Plaklar korsan basılıyor, eserler korsan
kullanılıyor, sanat dünyasında korsanlar saltanat
sürüyordu. 90’larda başladığımız hak arama
mücadelesi bizi bugünlere getirdi. Şimdi hiç
olmazsa hakkımız olandan eksik de olsa bir pay
alabiliyoruz. 

“SABAHATTİn ALİ’nİn KIZI FİLİZ ALİ’nİn
SÖyLEDİKLErİ, HAyATIMDA ALDIĞIM En DEĞErLİ
HEDİyEDİr.”
şadan Alptekin: “Çocuklar Gibi”, “Ben Sana
Vurgunum”, “Benim Meskenim Dağlardır”,
“Melankoli”, “Geçmiyor Günler Geçmiyor”, “Çakır”
ve “Benimsin Diyemediğim” gibi çok sevilen
parçalarınızın söylerine baktığımızda Türk
edebiyatının ölümsüz kalemi Sabahattin Ali’ye ait
olduğunu görüyoruz. 1989 yılında romanları,
hikayeleri ve şiirleri ile çok sevdiğimiz Sabahattin
Ali’nin şiirlerinden oluşan “Şarkılarda Sabahattin
Ali” adlı albümünüzü yayınladınız. Birlikte
çıkardığınız bu albüm dışında Ali ve Aysun
Kocatepe çifti olarak 2017 yılında da ‘Sabahattin Ali
110 Yaşında’ konseriyle Zorlu PSM’de
müzikseverlerle bir araya geldiniz. Bu yıl da
“Sabahattin Ali 115 Yaşında” konserlerinizle sahne
alıyorsunuz. Peki, Sabahattin Ali sizin için ne ifade
ediyor?
Ali Kocatepe: Sabahattin Ali, bu ülkenin en büyük
edebiyatçılarından ve aydınlarından biri. Böyle bir
ustanın 1947’den 1965 yılına kadar hiçbir eseri
basılmamış. Onun şiirlerini ilk besteleyenlerdenim.
Kariyerimin en önemli bestelerini onun şiirlerine
yaptım. Yıllardır dillerden düşmediler. Bu yıl
“Sabahattin Ali 115 Yaşında” konserlerimiz var.
Geçen yıl bir televizyon programında kızı Filiz Ali,
“Babamın şiirlerinin ve adının daha geniş kitlelerce
tanınmasında çok katkılarınız oldu. Size teşekkür
ederim.” dedi. Bu sözler hayatımda aldığım en
değerli hediyedir.
şadan Alptekin: Ali Bey, bestelediğiniz Sabahattin
Ali şiirleri arasında sizi en etkileyen hangisiydi?
Ali Kocatepe: İlk okuduğum ve ilk bestelediğim
şiiri “Melankoli” diyebilirim. Çok etkilenmiştim.
Ardından gelen “Ben Sana Vurgunum” zirve yaptı.
“Dağlar” ve “Çocuklar Gibi” de benim için çok
değerliler. Hepsini çok seviyorum. Onlar
repertuvarımızın değişmezleridir.

“SABAHATTİn ALİ İMZALI şArKILArDAn
“çOCUKLAr GİBİ” VE “BEn SAnA VUrGUnUM”
BEnİ çOK ETKİLİyOr.”
şadan Alptekin: Aysun Hanım, peki siz sözleri
Sabahattin Ali’ye ait hangi şarkıyı seslendirmeyi
daha çok seviyorsunuz? 
Aysun Kocatepe: Özellikle iki şarkı öne çıkıyor;
“Çocuklar Gibi” ve “Ben Sana Vurgunum”. “Çocuklar
Gibi” içimdeki çocuksu duyguları ortaya çıkarıyor.
Sabahattin Ali, bu şiiri öğrencisi Melahat Muhtar

productions that no one dared to do, believing
and acting bravely.

"TECHNOLOGY MADE EVERYTHING EASIER, BuT IT
MISSED THE TASTE OF SOME THINGS."
şadan Alptekin: Mr. Ali, my next question is for
you. You established your first production
company in İstanbul in 1973 and you have
accomplished many works since then. In the
1970s, you brought together the albums of artists
such as Bülent Ortaçgil, Modern Folk Trio, Nükhet
Duru, Gökben and nearly 100 singles to the
Turkish people. Today's album works are
consumed extremely fast on digital platforms. As
someone who has worked in the industry for
many years, what would you like to say about the
future of the music world? In today's conditions,
are the rights of artists adequately protected in our
country?
Ali Kocatepe: The conditions of 40-50 years ago
and today's conditions are so different… Music
lovers who lived in that period and continue their
production today or who are just listeners have a
hard time adapting. Technology has made
everything easier, but it has also spoiled some
things. I don't even want to think about what will
happen in the future. Because in the 70s, we could
not even dream of today. As for copyrights; Our
generation was very unlucky. While developed
countries did not take a royalty - free step, we
were trying to be unaware of copyright in our
country. Records were pirated, works were pirated,
pirates reigned in the art world. The struggle for
rights that we started in the nineties has brought
us to today. Now we can at least get a share of
what we are entitled to, even if it is less.

“THE THINGS THAT SABAHATTİN ALİ'S DAuGHTER
FİLİz ALİ SAID IS THE MOST VALuABLE GIFT I EVER
RECEIVED IN MY LIFE.”
şadan Alptekin: When we look at the lyrics of
your favorite pieces such as "Çocuklar Gibi", "Ben
Sana Vurgunum", "Benim Meskenim Dağlardır",

En çok Sabahattin Ali
şiiri besteleyen büyük

usta Ali Kocatepe ve
ses sanatçısı eşi

Aysun Kocatepe, yıl
boyunca “Sabahattin

Ali 115 Yaşında”
konserleriyle

müzikseverlerle
buluşacak.

The great master Ali
Kocatepe, who

mostly composed
the poems of

Sabahattin Ali, and
his vocal artist wife

Aysun Kocatepe, will
meet with music
lovers with their

"Sabahattin Ali 115
Years Old" concerts

throughout the year.
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için yazmış. Her
okuduğumda onun
duyguları beni çok
etkiliyor. “Ben Sana
Vurgunum”un ise
hem sözünde hem
bestesinde müthiş
bir enerji var. Aşkı,
isyanı, çaresizliği,
duygusallığı dışa
vururken şaha
kalktığınızı
hissediyorsunuz.
şadan Alptekin:
Ali Bey, müzik
yazarlığına ve İzmir
Radyosu’nda müzik

programlarına başladıktan sonra TRT’de prodüktör
olarak çalıştınız, bir dönem de spor spikerliği yaptınız.
Ayrıca İzmir’in önemli gazetelerinden Yeni Asır
gazetesinde uzun yıllar yazdınız. 2011 yılında da “Hey
Gidi Dünya Hey (Anılarla Piştim, Şimdi
Demleniyorum)” isimli bir kitabınız yayımlandı. Bu
kitaptan sonra yeni bir kitap yayınlamayı düşünüyor
musunuz? 
Ali Kocatepe: Yeni kitabım önümüzdeki aylarda
yayınlanacak. Adı: “Nereden Geldi Bu İlham Perileri?”.
Kitapta 30 önemli bestemin gerek şairlerinin gerekse
bestecisi olarak benim ilham perilerimizi ve
yazıldıkları, bestelendikleri dönemleri anlattım.
Kitabım hem keyifle okunacak hem de diğer
kitabımda olduğu gibi Türk Popüler Müziği’nin son
50 yılına ışık tutacak. 
şadan Alptekin: Aysun Hanım, eşiniz Ali Bey ile aynı
mesleği yapıyor hatta aynı sahneyi paylaşıyorsunuz?
Bu durum günlük hayatınıza nasıl yansıyor?
Aysun Kocatepe: Aynı dili konuşmak güzel. Daha
iyiyi yapabilmek adına tartışmamız bile güzel. Ancak
sürekli birlikte olmak bizi monotonluğa düşürebilir.
Bu nedenle kendi özgür alanlarımızı yaratmaya
çalışıyoruz.  

“KIZIMIZ İLKyAZ İLE yALAnSIZ VE
ArKADAşçA Bİr İLİşKİ İçİnDEyİZ.”
şadan Alptekin: Herkese iyi bir
örnek olan bu evliliğinizden İlkyaz
isminde kızınız var. Kızınızla
iletişiminiz nasıl? O da müzik ile
ilgileniyor mu?
Aysun Kocatepe: Kızımın öncelikle
annesiyim. Her eleştirimi dinler,
onun iyiliği için olduğunu
bilir ama kararlarını özgürce
verir. Tüm seçimlerinin
arkasındayım. Anne ve
babası olarak ona çok
güveniyor, destek oluyor,
asla yargılamıyor ve her
şeyi konuşabiliyoruz.
Kızımızla yalansız ve
arkadaşça bir ilişki içindeyiz. 
Ali Kocatepe: İlkyaz, müzikle
ilgileniyor ama tiyatro onun için daha

"Melankoli", "Geçmiyor Günler Geçmiyor", "Çakır"
and "Benimsin Diyemediğim", Sabahattin Ali is
the immortal pen of Turkish literature. We see
that it belongs to. In 1989, you published your
album "Sabahattin Ali in Songs", which consists of
the poems of Sabahattin Ali, whom we love very
much with his novels, stories and poems. Apart
from this album you released together, as a couple
of Ali and Aysun Kocatepe, you came together
with music lovers at Zorlu PSM with the
"Sabahattin Ali 110 Years Old" concert in 2017.
This year, you will be performing with your
“Sabahattin Ali 115 Years Old” concerts. So, what
does Sabahattin Ali mean to you?
Ali Kocatepe: Sabahattin Ali is one of the
country's greatest writers and intellectuals. 
No work of such a master was published from
1947 to 1965. I am one of the first to compose his
poems. I composed the most important
compositions of my career for his poems. They've
been popular for years. This year we have concerts
"Sabahattin Ali is 115 Years Old". Last year, in a
television program, his daughter, Filiz Ali, said,
“You have contributed a lot to my father's poems
and name being recognized by the wider masses.
Thank you." said. These words are the most
precious gift I have ever received in my life.
şadan Alptekin: Ali Bey, which of the Sabahattin
Ali poems you composed most impressed you?
Ali Kocatepe: I can say “Melankoli” is the first
poem I read and composed for the first time. 
I was very impressed. The next "Ben Sana
Vurgunum" peaked. “Dağlar” and “Çocuklar Gibi”
are also very valuable to me. I love them all. They
are the constants of our repertoires.

"ÇOCuKLAR GİBİ" AND "BEN SANA VuRGuNuM"
FROM SABAHATTİN ALİ SIGNED SONGS,  
IT EFFECTS ME A LOT ."
şadan Alptekin: Mrs. Aysun, which song do 
you like to sing the lyrics of Sabahattin Ali?
Aysun Kocatepe: Two songs stand out in
particular; “Çocuklar Gibi” and “Ben Sana
Vurgunum”. “Çocuklar Gibi” brings out the
childlike feelings in me. Sabahattin Ali wrote this
poem for his student Melahat Muhtar. Every time

I read it, his emotions affect
me a lot. There is a great
energy in both the lyrics
and the composition of

"Ben Sana Vurgunum".
You feel like you're

backing up while
expressing love,
rebellion, desperation,
and emotionality.
şadan Alptekin: After

starting music writing
and music programs at İzmir
Radio, you worked as a producer
at TRT and also worked as a
sports announcer for a while.
You also wrote for many

Röportaj

Aysun ve Ali
Kocatepe, kızları
İlkyaz ile birlikte.
Aysun and Ali
Kocatepe with
their daughter
İlkyaz.
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ön planda. Bilgi Üniversitesi Sinema - Televizyon
Bölümünü bitirdi. Ayrıca Üsküdar Üniversitesinde
Psikoloji okudu. Şu anda yoga hocalığı yapıyor ve
tiyatroda oynuyor. YouTube’da “Pijama Yoga” diye
bir de sitesi var.

“En BüyüK HEDEFİMİZ “BU MEMLEKET
HEPİMİZİn” PrOJESİyLE TürKİyE 
TUrnESİ yAPMAK.”
şadan Alptekin: Siz yıllardır “Aşk Tadında Rüya
Gibi Şarkılar”, “Şiirler Şarkı Söyler”, “Müzikalite /
Nereden Geldi Bu İlham Perileri?” ve “Seferberlikten
Cumhuriyet’e” gibi pek çok projeye imza attınız. 
Bu projeler arasında sizi en çok etkileyen 
hangisi oldu? Neden?
Ali Kocatepe: Sahne için belki de en çok proje
üreten müzik sanatçıları biziz. Değişik konseptler
üretmeyi, anekdotlar anlatarak, araştırmalarımızı
paylaşarak seyirciyi, dinleyiciyi eğlendirirken
bilgilendirmek hoşumuza gidiyor. Hepsinin ayrı bir
tadı var ama en büyük hedefimiz “Bu Memleket
Hepimizin” projesiyle Türkiye turnesi yapmak,
ayrımcılığı ortadan kaldıracak konserler vermek.
Çok ayrıştırıldık. Dinlemeyenler ve klibini
izlemeyenlerin You Tube’dan “Bu Memleket
Hepimizin” şarkısını izlemelerini rica edeceğim.
Şimdi tam zamanı…
şadan Alptekin: Kovid 19 pandemisi her meslek
gibi müzik sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreci
aile olarak nasıl geçiriyorsunuz? Geleceğe dair yeni
projeleriniz var mı?
Aysun Kocatepe: Kovid 19 pandemisi herkesi
olduğu gibi bizi de etkiledi. Verilen kayıplar ve
çekilen sıkıntılar o kadar büyük ki kendimizi ortaya
koymak çok ayıp kaçar. Sınırlı da olsa arada konser
veriyor, arkadaşlarla buluşuyor, yürüyüşlerimizi
yapıyor ve evde televizyon izliyoruz.
Ali Kocatepe: Bu pandemi tüm dünya için sürpriz
oldu ve insanlık çok kayıp verdi. Her meslekten,
herkes ters döndü ve olumsuz etkilendi. Maddi ve
manevi olarak bu süreci en az hasarla atlatmaya
çalışıyoruz. Şahsen gerçekleştirmek istediğim çok
projem var. Enerjimizi düşürmüyoruz ama
ömrümüzden üç yılı kaptı götürdü bu hastalık.
Ailecek dimdik ayaktayız. Tabii ki önce sağlık.
Projeler ardı ardına gelecek…

years in Yeni Asır newspaper, one of the important
newspapers of İzmir. In 2011, your book titled “Hey
Gidi Dünya Hey (Anılarla Piştim, Şimdi
Demleniyorum)” was published. Do you plan to
publish a new book after this book?
Ali Kocatepe: My new book will be published in
the coming months. It's called: "Nereden Geldi Bu
İlham Perileri?". In the book, I told about my muses
as both the poets and the composer of my 3
0 important compositions and the periods when
they were written and composed. My book 
will be read with pleasure and, like my other book,
will shed light on the last 50 years of Turkish
Popular Music.
şadan Alptekin: Mrs. Aysun, do you do the same
job as your wife Mr. Ali and even share the same
stage? How does this reflect on your daily life?
Aysun Kocatepe: It's nice to speak the same
language. It's nice that we even have a discussion
so we can do better. However, being together all
the time can make us monotonous. That's why we
try to create our own free spaces.

“WE ARE IN A FRIENDLY RELATIONSHIP WITHOuT
LYING WITH OuR GIRL İLKYAz.”
şadan Alptekin: You have a daughter named
İlkyaz from this marriage, which is a good example
for everyone. How is your communication with
your daughter? Is she also interested in music?
Aysun Kocatepe: First of all, I am the
mother of my daughter. She listens to
my every criticism, she knows it is for
her own good, but she makes her
decisions freely. I stand behind all your
choices. As her parents, we trust her a
lot, support her, never judge and we can
talk about anything. We are in a lying
and friendly relationship with our
daughter.
Ali Kocatepe: İlkyaz is interested in
music, but theater is more important to
him. She graduated from Bilgi
University Cinema - Television Department. She
also studied Psychology at Üsküdar University. She
currently teaches yoga and plays in theatre. There
is also a site called "Pajama Yoga" on You Tube.

“OuR BIGGEST GOAL IS TO TOuR TuRKEY WITH
THE “Bu MEMLEKET HEPİMİzİN” PROJECT.”
şadan Alptekin: You have carried out many
projects over the years, such as "Aşk Tadında Rüya
Gibi Şarkılar", "Şiirler Şarkı Söyler", "Müzikalite /
Nereden Geldi Bu İlham Perileri?" and
"Seferberlikten Cumhuriyet'e". Which of these
projects impressed you the most? Why?
Ali Kocatepe: We are perhaps the music artists
who produce the most projects for the stage. We
enjoy producing different concepts, telling
anecdotes, sharing our research and informing the
audience while entertaining them. Each of them
has a different taste, but our biggest goal is to tour
Turkey with the project “Bu Memleket Hepimizin”
and give concerts that will eliminate

Interview

Aysun ve Ali Kocatepe birlikte sahnede. (1985)
Aysun and Ali Kocatepe are on stage together. (1985)

Usta Yorumcular
Aysun & Ali Kocatepe,

Foça Belediyesi’nce
düzenlenen “10. Foça

Uluslararası Kültür,
Sanat ve Balıkçılık

Festivali”nde. 
Master

Commentators
Aysun & Ali Kocatepe

at the “10. At the
Foça International

Culture, Art and
Fishing Festival.”
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“HAyATA OLUMLU BAKMALI, AnI yAşAMALI VE
şüKrETMELİyİZ.”
şadan Alptekin: Aynı alandaki başarıyı yıllarca
sürdürebilmek büyük emek istiyor. Peki, size göre
başarının ve mutluluğun sırrı nedir?
Aysun Kocatepe: Hangi iş olursa olsun, önce işimizi
sevmeli ve çalışmalıyız. Zorluklar bizi pes

ettirmemeli, hayata
olumlu bakmalı, anı
yaşamalı ve en
önemlisi
“şükretmeliyiz”.
Ali Kocatepe:
Aysun’un
söylediklerine aynen
katılıyorum. Bu arada
zorluklar ve
engellerle
karşılaştığımızda iki
kat emek ve
mücadele vermek

beni çok üzüyor. Çünkü zamanı geri
getiremiyorsunuz. Enerjinizi daha ekonomik
kullanmak varken çok yoruluyorsunuz. Azmetmek,
soğukkanlı olmak ve sabretmek başarıya giden yolu
açıyor. Ailede huzur da çok önemli…

“SAHnEDE yAşAnILAn UnUTULMAZ 
AnILArIMIZ VAr.”
şadan Alptekin: Yıllardır sahneyi birlikte paylaşan
bir çift olarak mutlaka unutulmaz anılar
biriktirmişsinizdir. Bizimle bir anınızı paylaşmak ister
misiniz?
Aysun Kocatepe: Rahmetli babam Çetin İnöntepe
Orkestrası ile Tarabya Oteli’nde çalışıyordu. Ali’yle
beni bir moral gecesine davet etti. Başka sanatçı
konuklar da vardı. Sahnenin önüne doğru bir bölüm
çürümüş ve hafif çökmüş. Onarmaya vakit
kalmamış. Bizi “Dikkat edin” diye tembihledi. Ali de
her sahneye çıkanı uyarıyor. Sıra Ali’ye geldi. Ali,
“Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı” diye
sahneye çıkıp şarkısını söylemeye başlayınca, ne
olduysa çürük yere bastı ve cumburlop beline kadar
aşağıya indi. Ali, hala şarkısını
söylemeye devam ediyordu.
Ağlar mısın, güler misin? Aynı
Levent Kırca’nın Bestami
tiplemesine döndü. Çukurdan
çıkıp şarkısını bitirdi ama
herkes kahkahalardan iki
büklüm oldu.
Ali Kocatepe: 2014’te biri
Açıkhava Tiyatrosu’nda,
diğeri Zorlu PSM’de iki
büyük
organizasyonla
müzikte 50’inci
yılımı kutladım.
Yıllarca kader birliği
ettiğim sanatçı
dostlarımla ve

discrimination. We are so divided. I will ask those
who did not listen and did not watch the clip to
watch the song " Bu Memleket Hepimizin " on
You Tube. Now is the time…
şadan Alptekin: The Covid 19 pandemic has
negatively affected the music industry, like every
profession. How do you go through this process
as a family? Do you have any new projects for the
future?
Aysun Kocatepe: The Covid 19 pandemic has
affected us as well as everyone else. The losses
and the troubles suffered are so great that it
would be shameful to reveal ourselves. We give
concerts, meet with friends, take walks, and watch
TV at home, albeit on a limited basis.
Ali Kocatepe: This pandemic was a surprise for
the whole world and humanity suffered a lot.
Everyone, in every profession, has been turned
upside down and adversely affected. We are
trying to get through this process financially and
morally with the least damage. I have a lot of
projects that I personally want to realize. We do
not reduce our energy, but this disease took three
years from our lives. We stand tall as a family. Of
course, health comes first. Projects will come one
after another…

“WE SHOuLD LOOK AT LIFE POSITIVELY, LIVE IN
THE MOMENT AND BE GRATEFuL.”
şadan Alptekin: It takes great effort to maintain
success in the same field for years. So, what is the
secret of success and happiness in your opinion?
Aysun Kocatepe: Whatever the job, we must love
our job and work first. Difficulties should not
make us give up, we should look at life positively,
live in the moment, and most importantly, 
be grateful.
Ali Kocatepe: I totally agree with what Aysun
said. By the way, when we encounter difficulties
and obstacles, it makes me very sad to put in
double the effort and struggle. Because you can't
turn back time. You get very tired when you can

use your energy more economically.
Perseverance, being cool and being

patient paves the way for success. Peace
in the family is also very important…

“WE HAVE uNFORGETTABLE
MEMORIES ON THE STAGE.”
şadan Alptekin: As a couple who

have shared the stage together 
for years, you must have

accumulated
unforgettable memories.
Would you like to
share a moment 
with us?

Aysun Kocatepe:
My late father
was working
with the

Çetin İnöntepe
Orchestra at

Röportaj

Aysun ve Ali
Kocatepe, Suavi ile
birlikte katıldıkları bir
programda.
Aysun and Ali
Kocatepe are in a
program with Suavi.
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yeni kuşaktan solist ve topluluklarla o kadar uyumlu
ve görkemli oldu ki o konserler… Ne benim ne de o
konserleri izleyenlerin unutması mümkün değil. Bir
de işgüzar bir görevlinin inadı yüzünden saat
21.00’de başlayacak Rumeli Hisarı konserimde
kapıların saat 20.00’ye kadar açılmamasının yarattığı
stres ve üzüntü var ki akıl almaz. 2006 Ağustos’unda
başıma geldi bu olay. O saatten sonra ses düzeni
yerleştirildi, büyük orkestra yerini aldı ve ses provası
yapıldı. Seyirci yerinden kımıldamadı ve konser tüm
engellemelere rağmen 22.30’da başladı. Zaten benim
o konserim, Rumeli Hisarı’ndaki son konserlerden
biri oldu. Hikayesi çok uzundur… 

“ADALETLİ Bİr DünyADA ÖZGürCE
yAşAyABİLMEK, HEr BİrEyİn HAKKIDIr.”
şadan Alptekin: Son olarak Avaz dergisi
okuyucularımıza, özellikle de gençlere neler
söylemek istersiniz?
Aysun Kocatepe: Öncelikle tüm okuyucularımıza
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayatı, tüm
canlıları, işimizi sevmek, farkındalık yaşamak,
sorumluluk almak, empati yapabilmek ve
şükredebilmek çok önemli.
Ali Kocatepe: Allah’ın tüm insanlara verdiği en
büyük armağan, beyni, aklı ve düşünebilme
yeteneği. Bunu göz ardı etmeyelim. İnsanlar
insanların kulu ve kölesi olmamalı. Adaletli bir
dünyada özgürce yaşayabilmek, her bireyin hakkıdır.
Düşünce özgürlüğümüzü elimizden almaya kalkan
her kim olursa insanlık adına mücadele etmeliyiz…
şadan Alptekin: Sevgili Aysun ve Ali Kocatepe,
sizler herkes gibi benim de yıllardır beğeniyle takip
ettiğim, eserlerinizi büyük bir keyifle dinlediğim, bu
ülkenin çok önemli iki ismisiniz. Bu söyleşi
vasıtasıyla sizleri daha yakından tanıma şansı
buldum. Zaman ayırıp sorularıma açık yüreklilikle
verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ediyorum. Yeni
eserlerinizi merakla bekliyor, yolunuzun açık
olmasını diliyorum.

the Tarabya Hotel. He invited Ali and me to a
morale night. There were other artist guests as
well. A section towards the front of the stage is
rotten and slightly collapsed. No time to repair.
“Be careful,” he warned us. Ali warns everyone
who goes on stage. Now it's Ali's turn. When Ali
started to sing, "Take your steps by thinking from
now on", what happened, he stepped on the
rotten floor and the went down to his waist. Ali
was still singing his song. Do you cry or laugh?
He returned to the same Levent Kırca's Bestami
typography. He came out of the pit and finished
his song, but everyone was doubled over with
laughter…
Ali Kocatepe: In 2014, I celebrated my 50th year
in music with two big events, one at the Open
Air Theater and the other at Zorlu PSM. Those
concerts were so harmonious and magnificent
with my artist friends, with whom I have shared
destiny for years, and with the new generation
soloists and ensembles… It is impossible for me
or the audience to forget those concerts. There is
also the stress and sadness caused by the fact
that the doors are not opened until 20:00 at my
Rumeli Hisarı concert, which will start at 21.00
due to the stubbornness of a meddlesome
official, which is unbelievable. This happened to
me in August 2006. After that time, the sound
system was installed, the big orchestra took its
place and the sound rehearsal was done. The
audience did not move and the concert started at
22.30 despite all the obstacles. Anyway, that
concert of mine was one of the last concerts in
Rumeli Hisarı. Its story is very long…

“EVERY INDIVIDuAL RIGHT TO LIVE FREELY IN A
WORLD WITH JuSTICE.”
şadan Alptekin: Finally, what would you like to
say to our readers of Avaz magazine, especially
young people?
Aysun Kocatepe: First of all, I would like to
extend my love and respect to all our readers. 
It is very important to love life, all living things,
our work, to experience awareness, to take
responsibility, to be able to empathize and be
grateful.
Ali Kocatepe: The greatest gift God has given 
to all human beings is the brain, intellect and
ability to think. Let's not ignore this. People
should not be servants and slaves of people. 
It is the right of every individual to live freely in
a just world. Whoever tries to take away our
freedom of thought, we must fight in the name
of humanity.
şadan Alptekin: Dear Aysun and Ali Kocatepe,
you are two of the most important names in this
country, which I, like everyone else, have been
following for years and listening to your works
with great pleasure. Through this interview, I had
the chance to get to know you better. Thank you
very much for taking the time to answer my
questions candidly. I am eagerly awaiting your
new works, and I wish you good luck.

Interview

Kim olursak olalım,
kardeşçe yaşamanın
en önemli değer
olduğuna inanan
Kocatepe çiftinin
sözlerini yazıp
bestelediği “Bu
Memleket Hepimizin”
adlı parçanın klibine
Ali & Aysun
Kocatepe’nin resmi
Youtube hesabından
ulaşabilirsiniz. 
No matter who we
are, you can find the
clip of the song "Bu
Memleket
Hepimizin", written
and composed by
the Kocatepe couple,
who believe that
living in fraternity is
the most important
value, on Ali & Aysun
Kocatepe's official
Youtube account.

Usta sanatçı Ali Kocatepe’ye ‘50. Sanat Yılı’nda
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayat arkadaşı
Aysun Kocatepe eşlik etti.
50th anniversary to master artist Ali Kocatepe. In
the Year of Art, Aysun Kocatepe accompanied her
life partner at the Harbiye Open Air Stage.
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Çini sanatı, kökleri Anadolu Beylikleri ve Selçuklulara uzanan ama altın çağını Osmanlı
İmparatorluğu ile yaşayan bir el sanatı. İdil Akan da bu sanatın inceliklerini, geleneksel Türk
sanatları alanında eğitim ve üretimini yoğunlaştırmış, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda, Ayasofya
Müzesi'nde, Hatice Turhan ve Rüstem Paşa Türbesi'nde çini restorasyonu üzerine çalışmış,
günümüzde ise İznik'te çini sanatına gönlünü veren ustaları bir araya getiren Süleyman Paşa
Medresesi’ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Eda O ̈zcan Yıldırım ile konuştu. Bu söyleşide
tarihe tanıklık eden bu sanatın, modern yaşamla zanaattan sanata nasıl dönüştüğü ve çini
tekniklerinin neler olduğu anlatılıyor.

Tile art is a handicraft that has its roots in Anatolian
Principalities and Seljuks, but lived its golden age with the
Ottoman Empire. Eda Özcan Yıldırım also concentrated the
intricacies of this art on the education and production of
traditional Turkish Arts, worked on the restoration of tiles in
Topkapı and Yıldız Palace, Hagia Sophia Museum, Hatice
Turhan and Rüstem Pasha Tomb, and today İdil Alkan spoke
with Eda Özcan Yıldırım, who continued her work in her
workshop at Süleyman Pasha Madrasah, which brings
together the masters who gave their heart to tile art in İznik.
In this interview, it is explained how this art, which has
witnessed history, transformed from craft to art with modern
life and what the tile techniques are.

Topraktan Sanata İznik Çinisi
From Soil to Art İznik Tile

Bu köklü sanat alanında modern bir okulda
eğitim almak mesleğinize olan yaklaşımınızı
nasıl etkiledi?

Aldığım eğitimler çiniye olan ilgimi uyandırıp,
hayatımın geri kalan kısmında bu mesleği
yapmam gerektiği fikrini bende uyandırdı.
Okulda aldığım teorik ve pratik
eğitim, benim için çini sanatına
dair güzel bir merhabalaşma
oldu. Türk seyircisi gibi ben
de bu merhabalaşmanın
etkisiyle hayatımın geri
kalanında bu alanda
ilerlemek istediğime
karar verdim.
Çini alanında
profesyonelleşme
kararınızı nasıl
aldınız?

How did being educated in a modern school
in this well-established field of art affect
your approach to your profession?

The trainings I received aroused my interest
in tile and made me think that I should
do this profession for the rest of my life.
The theoretical and practical training I
received at school was a nice welcome
to the art of tile for me. Like the
Turkish audience, I decided that I
wanted to advance in this field for the

rest of my life, with the effect of
this greeting.
How did you decide to become a
professional in the field of tiles?

During the restoration works, I took
workshop lessons on tile and ceramics in
the practice classes of the school.

During my internship in the field of
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“ÇİNİ NE YETENEK NE DE UĞRAŞ İŞİ, ÇİNİ ASLINDA GÖNÜL İŞİ“ 
“TILE IS NOT A WORK OF SKILLS AND STRESS, TILE IS ACTuALLY A WORK OF THE HEART” 

röportaj/Interview:  İdil Akan

EDA ÖZCAn yILDIrIM:



Restorasyon çalışmaları süresince okulun uygulama
derslerinde çini ve seramik ile ilgili atölye dersleri
aldım. Restorasyon alanında yaptığım stajda ise
İznik'te Roma Tiyatrosu kazısında bulundum. Orada
çıkan eserlerdeki çalışmaları görünce: “O
zamanlarda bu eserleri nasıl üretmişler?” diye
başlayan sorularımın cevaplarını ararken
kendimi işin içinde buluverdim.  

“çİnİ nE yETEnEK nE DE UĞrAş İşİ, çİnİ
ASLInDA GÖnüL İşİ. OrTADA EMEK
VArSA İLLA KArşILIĞI OLUyOr. SİZ
yETEr Kİ GÖnüL VErİn.”
Teknolojik değişim geleneksel çini
eğitim modelini nasıl etkiledi? Sizin
bu sanatı öğrenmeniz için kullandığınız teknikler,
eskiye göre nasıl? 
Bizler diğer geleneksel sanat alanlarında olduğu gibi
çini üretiminde de günün koşullarına uygun
teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz.
Örneğin, üretim esnasında eskiden odun fırınları
kullanılıyordu ama biz şimdi elektrikli fırınlar
kullanarak üretim yapıyoruz. Tabii ki teknoloji
bizim için üretim aşamasında büyük kolaylık
sağlıyor, çünkü geleneksel çinicilik mutfağı çok
yoğun, hummalı bir iş. Elbette çinicilikte Eski
Yunan’dan Selçuklulara biriken bilgi birikiminden
türeyen onlarca teknik söz konusu. Örneğin
Selçuklu tekniğinde opak örtücü bir sır lazımken
İznik çinisinde sıraltı tekniği kullanılıyor. Bizans’ın
skrafito tekniği ve slip tekniği denen bezeme
tekniği varken, Eski Yunan’ın neolitik zamanlardan
kalma teknikleri bulunuyor. Hangi teknik olursa
olsun bir ürün çıkarılana kadar aslında harç üretimi,
pişirmesi, kaplaması, deseni gibi uzun bir süreçten
geçiliyor. Üretilen altyapının fırınlandıktan sonra
dekorlanması ayrı bir süreç, kullandıktan sonra
fırınlanıp sırlanıp tekrar fırınlanması başka bir süreç
ve maalesef yapılan işlemlerin de çok fazla riski var.
Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken bazen de
istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Yani
fırınlama esnasında bazen zayiat olabiliyor. Ufak
sürprizler her zaman yaşanabilir ama genel olarak

restoration, I excavated the Roman Theater in
İznik. When he saw the works on the works that
were released there: “How did they produce these
works at that time? While I was looking for the
answers to my questions that started with ", I

found myself in the business.

“TILE IS NOT A WORK OF SKILLS AND STRESS,
TILE IS ACTuALLY A WORK OF THE HEART. IF

THERE IS WORK, THERE MuST BE A
REFuND. YOu JuST GIVE YOuR

HEART.”
How did technological change
affect the traditional tile education
model? How are the techniques

you use to learn this art compared to the
past?
As in other traditional art fields, we also benefit
from the blessings of technology suitable for the
conditions of the day in the production of tiles.
For example, wood ovens were used during
production, but now we produce using electric
ovens. Of course, technology provides great
convenience for us in the production phase,

Osmanlı dönemi en yüksek devrini İznik çini ve seramikleriyle 15. ile 17. yüzyıllar
arasında yaşamıştır. İznik tiles and ceramics, the highest period of the Ottoman
period, 15th to 17th lived for centuries.

Eda Özcan Yıldırım, çini sırlama ve fırınlaması yaparken.
Eda Özcan Yıldırım, while glazing and firing tiles.

Klasik Kırmızı Karanfil
Desenli İznik Çini Tabak

Classical Red
Carnation Patterned

İznik Tile Plate

Rumi Desenli, İznik
Çini Tabak

Rumi Patterned
İznik Tile Plate

Interview
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teknolojinin
nimetlerinden çini
üretiminde de
faydalanıyoruz.

“çİnİnİn, GünüMüZE
KALAn çOK KAPSAMLI
Bİr MOTİF HAZİnESİ
VAr.”
Çini üretiminde
tasarlama süreci nasıl
oluyor? 
Çini desenleri tıpkı bir
mimari süsleme gibidir.
Elimize alıp baktığımız bir çini bizlere, şehrin florası
ve kültürü hakkında bilgi verir. Yani bu sanatla
uğraşmak istiyorsak önce motiflerin ne anlattığını
öğrenmemiz, felsefesini özümsememiz, ondan
sonra üzerine bir şeyler katmamız gerekiyor. Bizler
bazen de objeye göre kompozisyonlar oluşturuyor,
formun şekline göre yönlendiriyoruz deseni. Ama
günümüzde sanatkarlar çini üretiminde geleneksel
tadı bozmadan yola devam etmek istiyor ve ona
göre çalışmalarını sürdürüyorlar.

“GünLüK KULLAnIM İçİn ürETİLEn çİnİLEr,
KüLTürü PAyLAşIP ÖZüMSEMEK İçİn ÖnEMLİ
Bİr ArAçTIr.”

because traditional tile-making cuisine is a very
busy and feverish business. Certainly, there are
dozens of techniques in tile making that derive
from the knowledge accumulated from Ancient
Greece to the Seljuks. For example, while an
opaque covering glaze is required in the Seljuk
technique, the underglaze technique is used in
İznik tiles. While Byzantium has a decoration
technique called skrafito technique and slip
technique, Ancient Greece has techniques from
Neolithic times. Regardless of the technique, until
a product is produced, it actually goes through a
long process such as mortar production, cooking,
coating and patterning. Decorating the produced
infrastructure after firing is a separate process,
firing, glazing and re-baking after use is another
process, and unfortunately, the processes carried
out have too many risks. While benefiting from
the blessings of technology, we sometimes
encounter undesirable results. In other words,
there may be some losses during baking. Small
surprises can always be experienced, but in
general, we also benefit from the blessings of
technology in the production of tiles.

“TILE HAS A VERY COMPREHENSIVE TREASuRY OF
MOTIFS THAT SuRVIVES.”
How is the design process in tile production?
Tile patterns are just like an architectural
ornament. A tile you look at gives us information
about the flora and culture of the city. In other
words, if we want to deal with this art, we first
need to learn what the motifs tell, absorb its
philosophy, and then add something to it. We
sometimes create compositions according to the
object and direct the pattern according to the
shape of the form. But today, the artisans want to
continue on the road without disturbing the
traditional taste in tile production and they
continue their work accordingly.

“TILES MANuFACTuRED FOR DAILY uSE ARE AN
IMPORTANT TOOL TO SHARE AND ASSEMBLING
CuLTuRE.”
Is tile art for aesthetics or should the produced
ones serve functional use?
In the past, the tiles produced were always in the
showcases, that is, they were exhibited. In fact, tile
is not only used to produce plates, vases, bowls; It
is also used in mosques, fountains, walls. Because
the strength of the tiles is very high. In other
words, it would not be correct to say that tile is
purely for aesthetic purposes. Moreover, the
patterns applied in tile art have a philosophy and
their durability is very high. For example, artifacts
from the 15th and 16th centuries are still
preserved. We can say that what makes Ottoman
tiles invaluable is their centuries-old strength, the
use of unfading, transparent, colorful and stylized
flower motifs and animal figures unique to their
own culture. 
How did Iznik tiles become what they are today?
It is possible to say that the quality of İznik tiles
decreased in the 17th century and it started to lose
its importance. The importance given to art

Anadolu’daki İlk Türk Başkenti İznik
Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye
ayrıldığında Nicaea, Doğu Roma tarafında kalıyor.
Selçuklulara kadar Bizans hakimiyetinde kalan Nicaea,
Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın şehri fethetmesi üzerine
Selçuklu Devleti’nin başkenti oluyor ve Kutalmışoğlu
Süleyman Şah, şehrin ismini de “Nicaea’nın İzi” anlamına
gelen “İznik” yapıyor. Her ne kadar 1097’de 1. Haçlı Seferi
sırasında Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu 1. Kılıçarslan
şehri tekrar Bizans’a kaptırmış olsa da 1331’de Orhan Bey
ile İznik yeniden Türk hakimiyetine giriyor.

İznik, the First Turkish Capital in Anatolia
When the Roman Empire was divided into East and
West, Nicaea, remained on the Eastern Roman side.
Nicaea, which remained under Byzantine rule until the
Seljuks, became the capital of the Seljuk State after
Kutalmışoğlu Süleyman Shah conquered the city, and
Kutalmışoğlu Süleyman Shah changed the name of the
city to “İznik”, which means “Trace of Nicaea”.
Although in 1097, during the 1st Crusade, the son of
Kutalmışoğlu Süleyman Şah's 1st Kılıçarslan lost the
city to Byzantium again, but in 1331 it came under
Turkish rule again with Orhan Bey.

British Museum’da
Sergilenen Klasik
Osmanlı Dönemi

İznik Çinisi
Classical Ottoman

Period İznik Tiles
Exhibited in the
British Museum

İstanbul Tahtakale’de
bulunan Rüstem Paşa
Camisi çinileri,
geçmişten günümüze
gelen ve canlılığını
neredeyse hemen
hemen ilk günkü gibi
korumayı başarmış
ender çinilerdendir.
The tiles of the
Rüstem Pasha
Mosque in Tahtakale,
İstanbul, are one of
the rare tiles that
have survived from
the past and have
managed to preserve
their vitality almost
as on the first day.
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Çini sanatı estetik için midir yoksa üretilenler
fonksiyonel kullanıma hizmet etmeli midir?
Eskiden üretilen çiniler, sürekli vitrinlerde dururdu
yani sergilenirdi. Aslında çini sadece tabak, vazo,
kase üretmede kullanılmaz; camilerde, çeşmelerde,
duvarlarda da kullanılır. Çünkü çinilerin
mukavemeti çok yüksektir. Yani çini için salt estetik
amaçlıdır demek doğru olmaz. Üstelik çini
sanatında uygulanan desenlerin bir felsefesi vardır
ve dayanıklılığı da çok yüksektir. Örneğin 15. ve 16.
yüzyıldan günümüze kalan eserler hala korunuyor.
Osmanlı çinilerini paha biçilmez kılan da onların
asırlara meydan okuyan mukavemetleri, solmayan,
şeffaf, renkli ve stilize  çiçek motiflerinin ve hayvan
figürlerinin kendi kültürüne özgü kullanımıdır
diyebiliriz.
İznik çinisi günümüzdeki haline nasıl geldi?
17. yüzyılda İznik çinilerinin kalitesinde bir düşüş
görüldüğünü ve önemini de yitirmeye başladığını
söylemek mümkün. Osmanlı Devleti’nin gerileme
döneminde savaşlardan başarısızlıkla ayrılması, iç
ve dış huzursuzlukların ortaya çıkmasıyla sanata
verilen önem de azalmıştır. Yaşanılan ekonomik
çöküntü ve İznik çinilerinin üretim maliyetlerinin
yüksek olması, 17. yüzyıldan itibaren İznik çinisine
olan talebin gitgide azalmasına ve çini atölyelerinin
kapanmasına neden olmuştur. İznik çinileri,
dönemin etkisiyle Kütahya çinilerine göre ikinci
planda kalmış, zaman içinde de İznik’teki çini
üretim faaliyetleri tamamen durmuştur. 

“SErTLİĞİ, SAĞLAMLIĞI VE ZArAFETİ İLE İLK
AKLA GELEn çİnİ çEşİDİ İZnİK çİnİSİDİr.”
İznik çinisini bu kadar özel kılan farklılıkları
nelerdir?
İznik çinisine baktığınızda kendini belli eden bir
tekniği ve kullanılan belirli renkleri vardır. Örneğin,
Kütahya çinisinde pembeden sarıya her renk vardır
ama İznik'te öyle değildir. İznik çinisinde; siyah,
yeşil, turkuaz, kırmızı, mangan moru ve kobalt
mavisi kullanılır. Ayrıca İznik çinisinde kullanılan
sıraltı tekniği, su tutulmasını önleyerek bakteri ve

decreased with the unsuccessful separation of the
Ottoman Empire from the wars during the decline
period and the emergence of internal and external
unrest. The economic depression and the high
production costs of İznik tiles caused the demand
for İznik tiles to decrease gradually since the 17th
century and the closure of the tile workshops.
İznik tiles remained in the background
compared to Kütahya tiles with the effect of
the period, and over time, the tile
production activities in İznik
stopped completely.

“İzNİK TILE IS THE FIRST
THING THAT COMES TO
MIND WITH ITS HARDNESS,
DuRABILITY AND
ELEGANCE.”
When you look at İznik tiles,
there is a technique and certain
colors used. For example, there are
every color from pink to yellow in
Kütahya tiles, but not so in İznik. In İznik
tiles; black, green, turquoise, red,
manganese purple and cobalt blue are
used. In addition, the underglaze
technique used in İznik tiles prevents
the formation of bacteria and mold

İznik çinisi
Osmanlı, seramik yapımında rakibi Çin gibi gelişmiş
fırınlar kullanamadığından, içinde kuvars bulunan bir harç
ile bugün sağlamlığıyla tanınan İznik çinisini oluşturdu.
Normalden daha düşük seviyedeki ateşte pişirilebilme
özelliği dolayısıyla İznik çinisi, seramik literatürüne
üretilmesi imkansız seramik olarak bilinmektedir. İznik
atölyelerinde yapılan çiniler sağlamlık özelliği sayesinde
mimari uygulamalarda iç mekanlarda kullanıldığı gibi dış
cephe süslemelerinde de kullanılagelmiştir. Genel olarak
dönemin başkenti İstanbul’daki saray duvarlarının ve
önemli mimari yapıların duvarlarının süslenmesinde
kullanılmaktaydı. İznik çinisinin mimari alanda
kullanımının en güzel örnekleri; Süleymaniye Camisi,
Kanuni Türbesi, Hürrem Türbesi, Rüstem Paşa Camisi,
Topkapı Sarayı, Şehzade Mustafa Türbesi, Eyüp Sultan
Camisi gibi yapılarda görülebilmektedir.

İznik Tile
Since the Ottomans could not use advanced kilns like its
rival China in ceramic production, they created the İznik
tile, which is known for its durability today, with a
mortar containing quartz. Due to its ability to be fired
at a lower temperature than normal, İznik tile is known
in the ceramic literature as an impossible ceramic to
produce. The tiles made in İznik workshops have been
used in architectural applications, interior spaces as
well as exterior decorations, thanks to their durability
feature. It was generally used to decorate the walls of
palaces and important architectural structures in
İstanbul, the capital of the period. The best examples of
the use of İznik tiles in the field of architecture; It can be
seen in structures such as Süleymaniye Mosque, the
tomb of Kanuni Sultan Süleyman, the tomb of Hürrem,
Rüstem Pasha Mosque, Topkapı Palace, the tomb of
Mustafa (Sultan’s son) and Eyüp Sultan Mosque.

İznik çinilerinde en çok
çintemani, hatayi, Haliç

işi, narlı desen,
minyatürler, İznik kuşu,

gül, karanfil motifleri
kullanılmaktadır. Çini

sanatı 2013 yılında
Somut Olmayan

Kültürel Miras Ulusal
Envanteri’nde kayıt

altına alınmıştır.
Çintemani, hatai,

estuary, pomegranate
pattern, miniatures,

İznik bird, rose,
carnation motifs are
mostly used in İznik

tiles. Tile art was
registered in the

National Inventory of
Intangible Cultural

Heritage in 2013.

İznik’te üretilen tabak,
vazo, kase, kandil gibi

obje çinilerin az bir
kısmı, bugün

Türkiye’de bulunmakla
birlikte, büyük bir
bölümü dünyanın

çeşitli müzelerinde ve
özel koleksiyonlarda

yer alıyor.
Although a small part

of the object tiles
such as plates, vases,

bowls, oil lamps
produced in İznik are
in Turkey today, most
of them are in various
museums and private

collections around
the world.
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küf oluşumunu engeller. Kütahya çinisiyle
arasındaki bir diğer fark da çini üzerindeki sır
tabakasının parlaklığıdır. Bu da ışığın bir miktarının
emilmesini ve farklı ışık kırılmalarını meydana
getirerek ortamı daha geniş, renkleri daha parlak
gösterir. Mimaride Kütahya yerine İznik çinisinin
kullanılma sebeplerinden bir diğeri de bu çinilerin
bulundukları ortamda ısı yalıtım özelliği göstererek
mekanların kışın sıcak, yazın serin olmasını
sağlamasıdır.

by preventing water retention. Another difference
between it and Kütahya tiles is the brightness of
the glaze layer on the tile. This causes the
absorption of some light and different light
refraction, making the environment appear wider
and colors brighter. One of the reasons why İznik
tiles are used instead of Kütahya in architecture is
that these tiles show thermal insulation properties
in the environment they are in, making the spaces
warm in winter and cool in summer.

Röportaj

İznik çini Motifleri ve Anlamları
İznik çinisinde hatayi, rumi, bulut stilleri, geyik, karaca,
anka, bitkisel desenler, doğal çiçek desenleri, gül gonca,
lale, karanfil, lotus, menekşe, yaprak modelleri, gemi,
vazo içinden çıkan doğal bitkiler ve çiçekleri, geometrik
desenler İznik civarında yetişen binlerce bitki türü ve
desenleri başlıca kullanılan motiflerdir.
İznik çinisinde bazı semboller ve motifler sık sık
tekrarlanmaktadır. Bu durumun dini ve sembolik
nedenleri vardır. Gül ve gonca motifi, peygamber
teninin kokusunu akla getirir, aşk ve güzelliği simgeler.
Lale Osmanlıca Allah yazısı ile aynı harfleri içermesi
açısından Allah’ın birliğini işaret eder. Lale soğanından
çıkan bir çiçek açması ise Allah’ın birliğini ve insanlığın
onun sıfatı ve kemalinden geldiğini ifade eder. Bunun
dışında çiçek açmış bahar ağaçları cennetin tasviri, selvi
ağaçları ise tasavvuftaki sabrın timsali olmuştur.
Desenler genellikle İznik flora ve faunasından sembolize
edilmişlerdir. Kullanılan motifler insan, gökyüzü ve evren
arasındaki anlamı kurarak Allah’a ulaşmayı hedefler. 

İznik Tile Motifs and Their Meanings
Hatayi, rumi, cloud styles, deer, roe deer, phoenix,
herbal patterns, natural flower patterns, rosebud,
tulip, carnation, lotus, violet, leaf patterns, ship,
natural plants and flowers coming out of vases,
geometric patterns in İznik tiles Thousands of plant
species and patterns grown are the main motifs.
Some symbols and motifs are frequently repeated in
İznik tiles. There are religious and symbolic reasons
for this situation. The rose and bud motif brings to
mind the scent of prophet skin and symbolizes love
and beauty. Tulip indicates the unity of God in that it
contains the same letters as the Ottoman God script.
The blooming of a tulip bulb, on the other hand,
expresses the unity of God and that humanity comes
from his attribute and perfection. Apart from that,
blooming spring trees have been the depiction of
heaven, and cypress trees have been the epitome of
patience in Sufism. The patterns are generally
symbolized from the flora and fauna of İznik. The
motifs used aim to reach God by establishing the
meaning between man, sky and the universe.

Osmanlılar çiniyi mimari eserlerde ilk defa Bursa’da Yeşil Camii ve
Türbesi’nde kullanmışlardır. İznik çinisi zamanla adını duyurarak Cenovalı
tacirler aracılığı ile bütün Avrupa ülkelerine ihraç edilmiştir.
The Ottomans used tiles in the Yeşil Mosque and Shrine in Bursa for the
first time in architectural works. İznik tile made its name known in time
and was exported to all European countries by traders from Genoa.

İznik çinilerinde
genel itibariyle

kullanılan renkler;
siyah, yeşil, turkuaz,

kırmızı, mangan
moru ve kobalt

mavisidir.
The colors generally

used in İznik tiles
are; black, green,

turquoise, red,
manganese purple

and cobalt blue.



avaz youth magazıne / ıssue 27 / july 2022 /73

Yaratıcılık ve tasarıma dayanması nedeniyle bir sanat
olarak nitelenen mimarlık, işlevsellik içermesi ve bir

ihtiyaca cevap vermesi nedeniyle aynı zamanda
yaşam alanını şekillendirme bilimi olarak da

bilinmektedir. Gün Şeftalioğlu da Avaz dergisi için
genç mimarlardan Berkay Gürbüz Dizayn ve Mimarlık
Fırması’nın kurucusu Berkay Gürbüz ile mimarlık ve iç

mimarlık üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Architecture, which is characterized as an art because
of its creativity and design, is also known as the
science of shaping the living space, as it includes
functionality and responds to a need. Gün Şeftalioğlu
also had a conversation with Berkay Gürbüz, the
founder of Berkay Gürbüz Design and Architecture
firm, one of the young architects, on architecture and
interior architecture for the Avaz magazine.

Berkay Gürbüz ile Mimarlık Üzerine Söyleşi
Interview with Berkay Gürbüz on Architecture

“ÜLKEMİZDE MİMARLIK SEKTÖRÜ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR.”
“IN OuR COuNTRY, THE ARCHITECTuRE SECTOR DOES NOT SEE THE VALuE IT DESERVE.”

Gün şeftalioğlu: Öncelikle sizi tanımak isteriz.
Eğitiminizden ve bugüne kadar olan
kariyerinizden, mimarlık mesleğini nasıl

seçtiğinizden söz eder misiniz bize?
Berkay Gürbüz: Çocukluğumdan beri futbolcu veya
mimar olacağım derdim. Babam da mimar ve
şantiyelerinin ilk halinden bitene kadar geçen süreci
yakından takip eder, projenin son halini görünce çok
etkilenirdim. Onun haricinde ekonomiye de çok
meraklıydım ama mimarlık eğitiminin diğer
fakültelerden farklı öğretiler sunması ilgimi çekti.
İstanbul Bilgi Üniversitesinde mimarlık eğitimimi
tamamladıktan sonra Tabanlıoğlu Mimarlık
Danışmalık Şirketinde staj ve çalışma tecrübesi
kazandım, bir süre sonra da kendi firmamı kurdum.
Gün şeftalioğlu: Türkiye’de mimarlık sektörü
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Berkay Gürbüz: Türkiye’de mimarlık sektörü evrensel

Gün şeftalioğlu: irst of all, we would like to
get to know you. Could you tell us about
your education, your career so far, and how

you chose the profession of architecture?
Berkay Gürbüz: Ever since I was a child, I used to
say that I would be a football player or an
architect. My father closely followed the architects
and the process from the first phase of their
construction site to its completion and I was very
impressed when I saw the final version of the
project. Apart from that, I was also very interested
in economics, but I was interested in the fact that
architectural education offers different teachings
from other faculties. After completing my
architectural education at İstanbul Bilgi University,
I gained internship and working experience at
Tabanlıoğlu Architecture Consulting Company,
and after a while, I founded my own firm.

röportaj/Interview: 
Gün şeftalioğlu

BErKAy GürBüZ:

Interview
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olarak karşılaştırıldığında aslında gerekli değeri
görmüyor. Bunun da en büyük örneği, tarihi
eserlerimize yaptırılan çok vasat restorasyonlar. Birçok
değerli mimarımız olmasına rağmen maalesef onların
tecrübelerinden yararlanamıyoruz. Bunun haricinde
siyasal olaylardan ötürü Mimarlar Odası’nın etkisi
çıkarılan yasalar sayesinde zayıflatıldı. Bu durum da
ülke olarak mimari disiplinden çok uzaklaşmamıza
neden oldu.
Gün şeftalioğlu:  Sizce iç mekan tasarımı lüks müdür?
Türkiye’de tasarım trendleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Berkay Gürbüz: İç mekan tasarımının bir lüks olarak
görülmesi maalesef hala mimarlığın tam olarak
ülkemizde anlaşılmamış olmasından kaynaklanıyor.
Mimarlıkta aslında arzulanan sadeliktir. Lükse
kaçmadan da işlevsel ve göze hitap eden mekanlara
erişilebiliriz. 

“HEr yEnİ TASArIMIn KEnDİ AKIşI VE
SürDürüLEBİLİrLİĞİ FArKLIDIr.”
Gün şeftalioğlu:  Tasarımlarınızda vazgeçilmezleriniz
nelerdir?
Berkay Gürbüz: Tasarımlarımda vazgeçilmez dediğim
hiçbir şey yok. Her yeni tasarımın kendi akışı ve
sürdürülebilirliği farklı. Tasarım prensiplerinizi ne kadar
kalıplardan uzak tutarsanız o kadar özgün ve modern
tasarımlara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. 
Gün şeftalioğlu:  Bugüne kadar ‘en gözde projem’
dediğiniz ya da sizi en çok heyecanlandıran
projeniz hangisiydi?
Berkay Gürbüz: Bugüne kadar ‘en gözde projem’
dediğim proje; Zekeriyaköy’de tasarladığım bir
villaydı. İşverenim beni çok özgür bırakmıştı ve
bana güvendiği için sonuçtan da çok memnun
kalmıştı. 
Gün şeftalioğlu:  Yeni bir projeye başlarken
konsept şart mıdır? Yoksa konseptsiz de tasarım
yapılır mı? 
Berkay Gürbüz: Storyboard veya konsept çalışılması
yapılmadan bir tasarıma başlanmasının çok doğru
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birden çok yapı
elamanının bir araya gelip hem işlevsel hem de
estetik olması için ciddi bir çalışma gereklidir.
Tasarımlar somut kavramlardır ve tesadüflere pek
rastlanmaz.

Gün şeftalioğlu: What are your thoughts on the
architecture sector in Turkey?
Berkay Gürbüz: When the architecture sector in
Turkey is compared universally, it actually does
not see the necessary value. The biggest example
of this is the very mediocre restorations made on
our historical monuments. Although we have
many valuable architects, unfortunately we cannot
benefit from their experience. Apart from this, the
influence of the Chamber of Architects was
weakened by the laws enacted due to political
events. This situation caused us to move away
from the architectural discipline as a country.
Gün şeftalioğlu: Do you think interior design is
luxury? What do you think about design trends in
Turkey?
Berkay Gürbüz: The fact that interior design is
seen as a luxury is unfortunately due to the fact
that architecture is still not fully understood in our
country. In architecture, what is really desired is
simplicity. We can reach functional and eye-
pleasing spaces without escaping into luxury.

“EVERY NEW DESIGN IS DIFFERENT IN ITS OWN
FLOW AND SuSTAINABILITY.”
Gün şeftalioğlu: What are your essentials in your
designs?
Berkay Gürbüz: There is nothing that I call
indispensable in my designs. Each new design has
its own flow and sustainability. I think that the
more you keep your design principles away from
patterns, the more original and modern designs
you can achieve.
Gün şeftalioğlu: What has been your favorite
project or what excited you the most so far?
Berkay Gürbüz: My project, which I call my
favorite project so far; It was a villa I designed in
Zekeriyaköy. My employer had set me free and
was very pleased with the result because he
trusted me.
Gün şeftalioğlu: Is the concept essential when
starting a new project? Or is it possible to design
without a concept?
Berkay Gürbüz: I don't think it's right to start a
design without a storyboard or concept study.
Because serious work is required for more than
one building element to come together and be

both functional and
aesthetic. Designs are
tangible concepts and
coincidences are rare.
Gün şeftalioğlu:
What do you pay
attention to when
choosing the
material to be used
in your project?
Berkay Gürbüz: In
my projects, I
actually lose most
of my time in
material selection. I
usually take care to
use natural, that is,
warm materials.

Röportaj

Mimarlık Fakültesinde
3. sınıf öğrencisiyken
Tabanlıoğlu
Mimarlık’ta Atatürk
Kültür Merkezi
Yenilenme Projesi’nde
staj imkanı bulan
Berkay Gürbüz,
mezun olduktan
sonra bir süre daha
Tabanlıoğlu
Mimarlık’ta çalıştı,
ardından kendi
firmasını kurdu.
Berkay Gürbüz, who
was a 3rd year
student at the
Faculty of
Architecture, got an
internship at
Tabanlıoğlu
Architecture in the
Atatürk Cultural
Center Renewal
Project. After
graduating, he
worked at
Tabanlıoğlu
Architecture for a
while, then founded
his own firm.



avaz youth magazıne / ıssue 27 / july 2022 /75

Gün şeftalioğlu:  Projenize kullanılacak malzeme
seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?
Berkay Gürbüz: Projelerimde aslında en çok malzeme
seçiminde zaman kaybediyorum. Genellikle doğal
yani sıcak malzemeler kullanmaya özen gösteriyorum.
Bu malzemeler hem daha ergonomik hem de göze
daha doygun görünüyor ve tasarımın kendisini daha
rahat belli etmesini sağlıyor. 

“MİMArLIKLA İç MİMArLIK Bİr BüTünün
PArçALArIDIr.”
Gün şeftalioğlu: Türkiye'de tartışılan bir konu olsa da
mimarlık ve iç mimarlık bir arada yürümesi gereken
iki disiplin. Siz genç bir mimar olarak son yılların iç
mimari tasarım örneklerini, tasarımcı ve iç mimarların
vizyon gelişimini nasıl buluyorsunuz?
Berkay Gürbüz: Açıkçası, benim için mimarlıkla iç
mimarlık bir bütünün parçalarıdır, birlikte çalışırlar.
Var olan yapılarda iç mimarlık, kötü mimarlığı
düzeltmeye yardımcı olabilir.
Gün şeftalioğlu: Kısa bir süre önce hayata veda eden
ünlü mimar Cengiz Bektaş, bir söyleşisinde: ''Bir
mimarlık öğrencisinin bütün sanat dallarının
bulunduğu bir ortamda yetişmesi gerekiyor.'' diyor. Bu
konuda siz neler söylemek istersiniz?
Berkay Gürbüz: Cengiz Bektaş çok değerli bir
mimarımızdı. Tabii ki Cengiz Hoca’ya katılmamak
mümkün değil, gerçekten bir mimar her şeyden önce
bir kültür adamı, bir aydın olmak zorunda. İyi bir
mimar olabilmek için sanatsal, kültürel ve tarihsel
bağlamda da kendimizi çok iyi yetiştirmemiz
gerekiyor diyebilirim. Çünkü mimari, insanlık
tarihinde yapılan ilk yapıdan bugüne kadar gelişmiş
tarihsel bir birikime sahiptir. Yani mimarlığın temeli
kültürdür.
Gün şeftalioğlu: Son olarak meslek seçimi
konusunda genç arkadaşlara neler söylemek istersiniz?
Berkay Gürbüz: Mimarlık eğitimi aldıkları öğrencilik
yıllarını hatta öncesini bile çok iyi değerlendirmeleri
gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir mimarlık
öğrencisi için en önemlisi fakülteye devamlılıktır.
Çünkü aklınız tam olarak okulda olmasa bile çok uzun
mimari bir sohbetten kazanılan bir cümle, çok büyük
soru işaretlerinize cevap olabilir. Bir de yeterince “staj”
görmeden bir yapı tasarımının altına adlarını
yazmamalarını öneririm.

These materials look both more ergonomic and
more saturated, making the design more
comfortable.

“ARCHITECTuRE AND INTERIOR ARCHITECTuRE
ARE PART OF THE WHOLE.”
Gün şeftalioğlu: Although it is a controversial
issue in Turkey, architecture and interior
architecture are two disciplines that should go
together. As a young architect, how do you find
the interior design examples of recent years and
the vision development of designers and interior
architects?
Berkay Gürbüz:Frankly, for me, architecture and
interior architecture are parts of a whole, they
work together. In existing buildings, interior
architecture can help fix bad architecture.
Gün şeftalioğlu: Famous architect Cengiz Bektaş,
who passed away a short time ago, says in an
interview: "An architecture student needs to grow
up in an environment where all branches of art
exist." What would you like to say about this?
Berkay Gürbüz: Cengiz Bektaş was a very valuable
architect of ours. Of course, it is impossible not to
agree with him. An architect must first of all be a
man of culture, an intellectual. I can even say that
in order to be a good architect, we need to educate
ourselves very well in the artistic, cultural and
historical context. Because architecture has a
developed historical background from the first
structure built in human history until today. In
other words, the basis of architecture is culture.
Gün şeftalioğlu: Finally, what would you like to
say to young friends about choosing a career?
Berkay Gürbüz: I think that they should make
good use of their student years, even before, when
they studied architecture. Particularly for an
architecture student, the most important thing is
continuity to the faculty. Because even if your
mind is not exactly at school, even a sentence
gained from a very long architectural conversation
can answer your very big question marks. I also
recommend that they do not write their names
under a building design before they have seen
enough “internships”.

Interview

Genç mimar Berkay
Gürbüz, İstanbul’da
2020 ve 2021 yıllarında
kendi müdavimlerini
oluşturan iki mekanın ve
Türkiye’de ilk
uluslararası lisansa sahip
vegan et üretim
merkezlerinden birinin
tasarım ve
uygulamasına imza attı.
Young architect Berkay
Gürbüz has designed
and implemented two
venues in İstanbul that
became his regulars in
2020 and 2021, and
one of the first
internationally licensed
vegan meat production
centers in Turkey.

“Kendini bilen bir
mimar taklitten kaçınır.
Gelenek mimarın
bilincindedir ve ona
ileriyi gösterir. Bu
nedenle de geleneğe
eklenebilmek için
çağdaş olmak gerekir.”
“A self-conscious
architect avoids
imitation. Tradition is
conscious of the
architect and shows
him the future. For this
reason, it is necessary
to be contemporary in
order to be added to
the tradition.”
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Yazı

Eskilere, çok eskilere uzanan kökleriyle, tarihin
en uzun ömürlü imparatorluğuna başkentlik
yapmış Konstantinopolis ve Fatih Sultan

Mehmet’in gemileri karadan yürüterek aldığı, bir
çağı kapatıp yeni bir çağı başlattığı İstanbul… Ne
halklar geçmiş üstünden, ne yangınlar, ne yıkımlar
bugüne kadar. Hangi sokağından geçerseniz geçin,
ne tarafa bakarsanız bakın mutlaka ilginç bir
hikayeyle, muhteşem bir
mimari yapıyla karşılaşırsınız.
İşte bunlardan biri de bugün
hala kullanılmakta olan
Karaköy’deki Kamondo
Merdivenleri’dir.

ADI AşIKLArA yAKIşTIrILSA
DA yAPILMA nEDEnİ ASLInDA
TOrUn AşKI
1850’li yıllarda “Art Nouveau”
tarzında inşa edilen ve halk
tarafından Aşıklar Merdiveni
olarak da bilinen Kamondo
Merdivenleri, dönemin meşhur
Kamondo ailesinden Abraham
Salomon Kamondo tarafından,
Avusturya Lisesinde okuyan
torunları yokuşu rahat çıksınlar
diye yaptırılmıştır. 

With its roots dating back to ancient times,
Constantinople, which was the capital of
the longest-lasting empire in history, and

İstanbul, where Fatih Sultan Mehmet took the ships
by walking from the land, closed an era and started a
new one... Neither people have passed over the past,
nor fires, nor destructions until today. No matter
which street you pass through, whichever way you

look, you will definitely encounter an
interesting story and a magnificent
architectural structure. One of them is
the Kamondo Stairs in Karaköy, which
is still in use today. 

ALTHOuGH ITS NAME IS ATTRIBuTED
TO LOVERS, THE REASON WHY IT IS
DONE IS ACTuALLY GRANDCHILD LOVE
The Kamondo Stairs, which was built
in the 1850s in the "Art Nouveau" style
and also known as the Lovers' Staircase
by the public, was built by Abraham
Salomon Kamondo, one of the famous
Kamondo family of the time, so that
his grandchildren, who were studying
at the Austrian High School, they could
go up the hill easily.

Karaköy’de, Voyvoda Caddesi ve Banker Sokağı’nın birleştiği noktada bulunan
Kamondo Merdivenleri mimarisi nedeniyle herkesin dikkatini çekiyor.
Kamondo Stairs, located at the junction of Voyvoda Street and Banker
Street in Karaköy, attracts everyone's attention due to its architecture.

Karaköy’e Armağan Edilen ünlü yapı: Kamondo Merdivenleri
Famous Building Gifted to Karaköy: Kamondo Stairs

yazı/Article: Berfin Aladağ
Fotoğraf/Photo: İmdat Akgün

KAMOnDO AİLESİ
İstanbul’un modernleşmesinde
büyük katkıları olan Kamondo
ailesi, İspanya’daki engizisyondan
kaçarak ilk önce Venedik’e,
ardından İstanbul’a gelmiş,
Cumhuriyet Dönemi’nde de
ailenin son fertleri İstanbul’dan
ayrılarak Paris’e yerleşmiştir.
Ancak yıllar öncesi
engizisyondan kaçmayı başaran
Kamondo ailesi, II. Dünya Savaşı
yıllarında Auschwitz
Birkenau Alman Nazi Toplama ve
İmha Kampı’nda ne yazık ki yok
edilmiştir. 

KAMONDO FAMILY
The Komando Family, who
made great contributions to the
modernization of İstanbul,
escaped from the inquisition in
Spain and first came to Venice
and then to İstanbul. During the
Republican Period, the last
members of the family left
İstanbul and settled in Paris.
However, the Kamondo family,
who managed to escape from
the inquisition years ago, It was
unfortunately destroyed in the
German Nazi Concentration and
Extermination Camp at
Auschwitz Birkenau during
World War II.

Kamondo Merdivenleri İstanbul'un Galata semtindeki Bankalar Caddesi ile Banker Sokağı'nı birleştiren
Art Nouveau üsluplu merdivenlerdir. Kamondo Stairs are Art Nouveau style stairs that connect
Bankalar Street and Banker Street in İstanbul's Galata district.
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Article

MErDİVEn EKLEKTİK SİSTEMDE OLUşTUrULMUş
Merdivenlerin inşasında Neoklasik, Ampir, Rokoko
gibi tarzlar bir araya getirilerek, farklı bir ‘eklektik’
sistemi oluşturulmuştur. Helezonik yapıya sahip
olan merdivenin zikzak şeklinde yapılmasında,
yukarıdan düşen birinin aşağıya kadar düşmesini
engellemek, belli bir noktada durabilmesini
sağlamak amaçlanmıştır. Merdivenin inşa
edilmesinde torunlarının yaşadığı zorluklar etkili
olsa da Abraham Salomon Kamondo, o dönemde
yaşayan Levantenlerin, Galata’daki iş yerlerinden
Pera tarafında olan evlerine gitmelerini
kolaylaştırmayı da amaçlamıştır.

ABrAHAM SALOMOn KAMOnDO KİMDİr?
Günümüzde kullanılmaya devam eden ve yoldan
geçen herkesin dikkatini çeken Kamondo
Merdivenleri’ni inşa ettiren Abraham Salomon
Kamondo, dönemin ünlü banker ailelerinden birine
mensuptur. Modern
bankacılığın
kurucularından olmasının
yanı sıra İstanbul’da ilk
belediyenin kuruluşunda,
kentsel altyapının
modernleşmesinde, yeni
ve modern eğitim
kurumlarının oluşumunda
rol almış, önemli
şehircilik, mimarlık ve
kültür yatırımlarına da
öncülük etmiş olan
Abraham Salomon
Kamondo’nun ve
ailesinin, İstanbul’un 19.
yüzyılda Avrupa kentleri
ile paylaştığı değerlerin,
kurumların oluşmasında
önemli katkıları
bulunmaktadır.
İstanbul’un finans ve 
cemiyet hayatının en ünlü
ailelerinden olan Kamondo
ailesi, kente damgasını vuran ve bugün çoğu harap
halde olsa da hala varlıklarını koruyan sayısız yapı
inşa ettirmiştir. Bu ailenin yaptırdığı yapılara;
Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı,
Galata Résidence, Serdar-ı Ekrem Sokak’taki
Kamondo Hanı, Meşrutiyet Caddesi’ndeki Büyükada
Han, Karaköy’de Saatçi Han, Latif Han, Lacivert Han,
Yakut Han, Kuyumcular Han, Lüleci Han ve Gül Han
örnek olarak verilebilir. 1781 yılında İstanbul’da
doğan, 92 yaşında Paris’te yaşama deva eden
Abraham Solomon Komando’nun naaşı vasiyeti
üzerine Paris’ten çok sevdiği İstanbul’a getirilerek
Hasköy’deki Yahudi mezarlığına kendi adına yapılan
anıt mezara defnedilmiştir. Yıllardır popülerliğini
koruyan ve İstanbul’a renk katmaya devam eden
Kamondo Merdivenleri, günümüzde de hem yerli
hem de yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında
geliyor. İstanbulluların kullandığı bu merdivenlerin
estetik duruşu, o bölgeyi kullananları cezbetmeye de
devam ediyor.

THE STAIRCASE WAS CREATED IN AN 
ECLECTIC SYSTEM
In the construction of the stairs, styles such as
Neoclassical, Ampir, and Rococo were brought
together to create a different 'eclectic' system. In
the zigzag shape of the ladder, which has a spiral
structure, it is aimed to prevent someone falling
from the top from falling down and to ensure
that can stop at a certain point. Although the
difficulties experienced by his grandchildren were
influential in the construction of the staircase,
Abraham Salomon Kamondo also aimed to
facilitate the Levantines living at that time to go
from their workplaces in Galata to their homes on
the Pera side.

WHO IS ABRAHAM SALOMON KAMONDO?
Abraham Salomon Kamondo, who built the
Kamondo Stairs, which continues to be used

today and attracts the attention of
everyone passing through the street,
was a member of one of the famous
Banker families of the period. In
addition to being one of the founders
of modern banking, Abraham Salomon
Kamondo and his family, who played a
role in the establishment of the first
municipality in İstanbul, the
modernization of the urban
infrastructure, the formation of new
and modern educational institutions,
and also pioneered important
investments in urbanism, architecture
and culture, and his family, are the
19th President of İstanbul. The values
shared with European cities in the 19th
century have important contributions
to the formation of institutions. The
Kamondo Family, one of the most
famous families of İstanbul's financial
and social life, built countless structures
that left their mark on the city and still
preserve their existence, although most

of them are in ruins today. The structures built by
this family include the Northern Sea Area
Command in Kasımpaşa, Galata Residence,
Kamondo Inn on Serdar-ı Ekrem Street, Büyükada
Han on Meşrutiyet Street, Saatçi Han (Watch Seller
Han) , Latif Han, Lacivert Han, Yakut Han, Jewelers
Han, in Karaköy. Lüleci Han and Gül Han can be
given as examples. The body of Abraham
Solomon Commando, who was born in Istanbul
in 1781 and lived in Paris at the age of 92, was
brought to İstanbul, which he loved very much,
from Paris, and was buried in the Jewish cemetery
in Hasköy, in the mausoleum built in his name.
The Kamondo Stairs, which has been popular for
years and continues to add color to İstanbul, is
one of the most frequented places for both
domestic and foreign tourists today. The aesthetic
stance of these stairs, which are used by
İstanbulites today, continues to attract those who
use that area.

Kamondo Merdiveni
(1920’li yıllar)
Kamondo Stairs
(the 1920s)

Galata Serdar-ı Ekrem
Sokak'ta bulunan
Kamondo Apartmanı.
Kamondo Building
located in Galata 
Serdar-ı Ekrem Street.

Osmanlı tarihinde bir döneme 
damga vuran Kamondo’lar. 
Kamondos, which marked a period in
Ottoman history.
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Gezi Yazısı

Dinler tarihi üzerine araştırmalar yapan ve
izlenimlerini Avaz dergisi okuyucularıyla

paylaşan Atike Ataş, bu kez geçen sayıda tarihi
ve coğrafi yapısından söz ettiği Güneydoğu
Asya’nın cennet ülkesi Endonezya’nın doğal

güzelliklerini, gezilecek yerlerini ve vahşi
yaşamını anlatıyor. 

Atike Ataş, who conducts research on the history
of religions and shares her impressions with the
readers of Avaz magazine, this time talks about
the natural beauties, places to visit and wild life
of Indonesia, the paradise country of Southeast
Asia, where she talked about its historical and
geographical structure in the last issue.

Endonezya ekvator kuşağında yer alan bir
ülke ve ekvatoral bir iklimi var. Havaalanına
indiğinizde de nemli ve sıcak bir havayla
karşılaşıyorsunuz. Burada yaşayanlar hep

güler yüzlü. Beş kez gidip uzun süre kaldığım
ülkede hiç kavga edene rastlamadım. Trafik
bizimkinden çok daha yoğun olmasına rağmen
kimse birbiriyle sesini yükselterek konuşmuyor.
Motosiklet sayısı araba sayısının 4-5 katı ve bu sayı
kırsal kesime gittikçe daha da artıyor. Motorların
üstünde anne, baba ve iki-üç çocuk rahatça seyahat
edebiliyor. Ekvatoral iklim kuşağında olan bölgede
hemen her gün bardaktan değil neredeyse kovadan
boşalırcasına yağmur yağdığı için insanlar siyah
muşambadan büyük yağmurluk giyip motora öyle
biniyorlar.

Indonesia is a country located in the equatorial
belt and has an equatorial climate. When you
land at the airport, you encounter a humid and
hot weather. The people who live here are

always smiling. I have never met anyone who had
a fight in the country where I went five times and
stayed for a long time. Although the traffic is much
denser than ours, no one speaks loudly to each
other. The number of motorcycles is 4-5 times the
number of cars and this number is increasing more
and more in rural areas. On the motors, parents and
two or three children can travel comfortably. In the
region, which is in the equatorial climate zone, since
it rains almost every day, almost as if it is emptying
from a bucket, not from a glass, people wear a big
black oilcloth raincoat and ride the bike like that.

Cennetten Bir Köşe 
A Corner of Paradise

EnDOnEZyA/ INDONESIA

Gezi yazısı/
Travel Article: Atike Ataş

Cennetten Bir Köşe
A Corner of Paradise
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EnDOnEZyA’DA GünLüK HAyAT
Ülkede gelir seviyesi çok farklı ve halkın büyük
çoğunluğu çok fakir. İşe helikopterlerle gidenler
olduğu gibi, sıcak ve nemli havada kliması olmayan
otobüs ve dolmuşlarla gidenler de var. Büyük
şehirlerin kenar mahallelerinde ince sacdan yapılmış
kulübelerde yaşayanların sayısı, şato gibi evlerde
yaşayanların sayısından oldukça fazla. Şehrin lüks
semtlerinde, rezidanslarda gelir seviyesi yüksek olan
daha ziyade Çin’den ve Hindistan’dan vaktiyle göç
etmiş kişiler yaşıyor. Müslümanların sayısının
çoğunlukta olduğu ve yaklaşık 270 milyon nüfusun
bulunduğu Endonezya’da ticaret Çinlilerin tekelinde.
Sayıları sadece 10 milyon olmasına rağmen Çinliler,
ülkedeki toplam gelirin yüzde 80'ini ellerinde tutuyor.
Ülkede sıkça uğranılan restoranlarda daha çok
haşlanmış, tuzsuz ve yağsız pirinç yeniliyor. Yerel
halk zeytin ve beyaz peyniri bilmiyor. Deniz
mahsulleri hem çok ucuz hem de çok lezzetli. Biz üç
kişi Bali Adası’nın en ünlü sahilinde balık, ıstakoz ve
salatadan oluşan yemeğe toplam 60 lira ödemiştik.
Bizlere ucuz gelen bu rakam, onlara için çok pahalı. 
Avrupalılar her yerde olduğu gibi burada da insanları
köleleştirmişler. Halk özgür olduktan sonra bile bu
duyguyu üzerlerinden atamamış. Evde çalışan
görevlilerin yaşam şartları acınacak durumda ama
onlar bu durumu kabullenmişler. Çok büyük olan
evin, hizmetli odası son derece küçüktü. Odada
çamaşır ve kurutma makinesinin üstünde bir ranza
ve küçük bir banyo vardı. Odanın bir kapısı dışarıya,
bir kapısı da mutfağa açılıyordu. Evde çalışan biraz
İngilizce bildiği için onun ücreti diğerlerine göre daha
fazlaydı. Haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar
çalışmasının karşılığı aylık olarak 50 dolar idi.
Cakarta’da kaldığımız dönemde ise buranın büyük bir
metropol olması nedeniyle çalışanların ücreti 100
dolardı. Israrla teklif etmemize
rağmen iki çalışan da asla
bizimle masaya oturup yemek
yemedi. Dolaptan istediği
zaman istediği yiyeceği izin
almadan yiyebileceğini
söylediğimizde ise ikisi de çok
şaşırmıştı. Maalesef çalışanlara
bu ülkede yaşayan bazı
Türklerin de aynı Avrupalılar
gibi davrandıkları oluyormuş.
Hatta buzdolabından meşrubat
alıp içtiklerinde aylık ücretten
kesenler bile varmış. Biz bunu
duyunca çok üzüldük, hatta
yardımcının çalışmaya başladığı
ilk gün yaşadığımız bir olayı
hatırladıkça hala içim acır.
Yardımcımızın adı İna idi. İna,
ilk gün işini bitirip evden
ayrılacağı zaman gelip bize
çantasını açarak gösterdi. Biz ne yaptığını
anlamadığımız için neden çantasını bize gösterdiğini
sorduğumuzda, evden hiçbir şey almadığını ispat
etmek istediğini söyledi. Biz ona bir daha asla
çantasını bize göstermesine gerek olmadığını,
kendisine güvendiğimizi söylememize rağmen bu

DAILY LIFE IN INDONESIA
The income level in the country is very different and
the majority of the people are very poor. There are
those who go to work by helicopters, and there are
those who go to work by buses and minibuses that
do not have air conditioning in hot and humid
weather. The number of people living in huts made
of thin sheet metal on the outskirts of big cities is
considerably higher than the number of people
living in houses like castles. In the luxury districts of
the city, people with high incomes, mostly from
China and India, live in residences. In Indonesia,
where Muslims are the majority and have a
population of approximately 270 million, trade is
monopolized by the Chinese. Although their
number is only 10 million, the Chinese hold 80
percent of the country's total income. Mostly boiled,
unsalted and oil-free rice is eaten in restaurants that
are frequented in the country. Local people do not
know olives and feta cheese. Seafood is both very
cheap and very tasty. We, three of us, paid a total of
60 liras for a meal consisting of fish, lobster and
salad on the most famous beach of Bali Island. What
seems cheap to us is very expensive for them.
Europeans have enslaved people here as well as
everywhere else. Even after the people were free,
they could not get over this feeling. The living
conditions of the staff working at home are
deplorable, but they have accepted this situation.
The servant's room of the house, which was very
large, was extremely small. The room had a bunk
bed above the washer and dryer and a small
bathroom. One door of the room opened to the
outside and the other door to the kitchen. His salary
was higher than the others because the home
worker knew some English. Working from morning
to night, 6 days a week, was paid $50 a month.
During our stay in Jakarta, due to the fact that this is
a big metropolis, the wages of the employees were
100 dollars. Despite our insistent offer, neither
employee ever sat down and ate with us. When we
said that he could eat whatever he wanted from the
fridge whenever he wanted without permission,
they were both very surprised. Unfortunately, it
happens that some Turks living in this country treat
their employees just like Europeans. There are even
those who take a soft drink from the refrigerator
and cut it from the monthly fee. We were very upset

Travel Article

Atike Ataş, eşinin
görevi nedeniyle

iki buçuk yıl
Endonezya’da

yaşayan kız
kardeşi Esra

Akçivi ile birlikte
Borobodur’da.

Atike Ataş is in
Borobodur with

her sister Esra
Akçivi, who lived

in Indonesia for
two and a half

years due to her
husband's duty.
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olay ertesi gün
de tekrarlanınca
kız kardeşim bir
daha böyle
davranırsa çok
üzüleceğini
söyledi. İna,
sonraki günlerde
evden çıkarken
çantasını
açmadı, evden
de hiçbir şey eksik olmadı. İna, haftanın altı
günü çalıştığı için onun da evde işlerini gören bir
yardımcısı varmış. Sanırım onun yardımcısının
aldığı ücret de 10-15 dolar civarındadır. 
2005’deki tsunami olayı yaşandığında ben yine
Cakarta’da idim. Tsunaminin olduğu Sumatra
Adası, Cakarta’nın bulunduğu Java Adası ile
Pasifik Okyanusu’nun tam ortasında olduğu için
dolayısıyla doğal bir set oluşturduğu için biz
hiçbir şey hissetmedik, olayı ancak Türkiye’den
arandığımızda öğrendik. Java Adası’nın
doğusunda bulunan Semerang ise ekvatoral
iklimin hakim olduğu küçük bir şehir. Yerleşim
yerleri arasında hiç boş alan yok. Bir köyün
bittiği yerde diğeri başlıyor. Bu bölgeye
Avrupalılar çok gelmediği için bizler gezimiz
sırasında hep dikkat çekiyorduk. Bir gün sarışın
olan yeğenlerimle alışveriş merkezindeki
yürüyen merdivenlerle yukarı çıkarken,
merdivenin aşağı inen tarafında annesinin
kucağında bulunan 2-3 yaşlarındaki bir çocuk,
bizi görünce birden çok şaşırdı ve biz yukarı
çıkana kadar gözleriyle takip etti. Sanırım o
çocuk hayatında o güne kadar hiç beyaz tenli
insan görmemişti, çünkü o bölgedeki insanlar
siyaha yakın bir esmerlikte bir tene sahipler. O
dönemde yeğenlerimden biri 10, diğeri 11
yaşındaydı. Bazı Endonezyalılar, onlar yanlarında
geçerken kollarına, elleriyle dokunuyorlardı. Tabii
yeğenlerim bu duruma tepki verdiklerinde onları
sakinleştirmek için bizim değişik bir ırk
olduğumuzu, merak ettikleri için böyle
davrandıklarını söyleyip onları yatıştırmağa
çalışıyorduk.   

Endonezya Milli Müzesi 
Ülkenin kültürel ve dini geçmişi, Güneydoğu
Asya’nın en büyük seramik koleksiyonu ve
Hindu-Javanese sanat koleksiyonunu konusunda
oldukça detaylı eserleri sergilemekte olan müze
1868 yılında açılmıştır.

Milli Anıt 
Milli Anıt, 137 metre yüksekliğindeki bir sütundur. Özgürlük
meydanı olarak adlandırılan büyük bir parkın tam
merkezinde yer alır.

when we heard about this, and it still hurts when I
remember an incident we experienced on the first
day the assistant started working. Our helper's name
was İna. On the first day, when she was going to
finish her work and leave the house, she showed us
her bag by opening it. She said she wanted to prove
that she didn't take anything from the house when
we asked her why she showed us her bag because
we didn't understand what she was doing. Although
we told him that he never had to show us his bag
again and that we trusted him, when this happened
again the next day, my sister said that she would be
very upset if she acted like this again. Ina did not
open her bag while leaving the house in the
following days, and nothing was missing from the
house. Since İna works six days a week, she has an
assistant who does her homework. I think her
helper's salary is around 10-15 dollars. I was in
Jakarta again when the tsunami event took place in
2005. We did not feel anything because Sumatra
Island, where the tsunami took place, is right in the
middle of Java Island, where Jakarta is located, and
the Pacific Ocean, thus forming a natural barrier, we
learned about the event only when we were called
from Turkey. Semerang, on the east of Java Island, is
a small city with an equatorial climate. There is no
free space between settlements. Where one village
ends, another begins. Since Europeans did not come
to this region much, we always drew attention
during our trip. One day, while I was going up the
escalators in the shopping center with my blonde
nephews, a 2-3 year old boy who was in his
mother's lap on the side of the stairs, was suddenly
surprised to see us and followed it with his eyes
until we went up. I think that boy had never seen a
white-skinned person in his life until that day,
because the people in that area have a dark
complexion close to black. At that time, one of my
nephews was 10 and the other 11 years old. Some
Indonesians were touching their arms with their
hands as they passed by. Of course, when my
nephews reacted to this situation, we tried to calm
them down by telling them that we were a different
race, that they were acting like this because they
were curious.

National Museum of Indonesia
The museum, which exhibits highly detailed works on the
country's cultural and religious history, Southeast Asia's
largest ceramic collection and Hindu-Javanese art
collection, was opened in 1868.

National Monument
The National Monument is a column with a height of 137
meters. It is located in the very center of a large park
called Freedom Square.

Gezi Yazısı

ENDONEZYA’DA GEZİLECEK YERLER / PLACES TO SEE IN INDONESIA

BAŞKENT CAKARTA CAPITAL JAKARTA

Atike Ataş, Endonezya
ziyaretinde yerel halkın

ilgi odağı olan yeğenleri
Büşra ve Beyza Ateş ile

birlikte.
Atike Ataş is with her

nieces Büşra and Beyza
Ateş, who were the

center of attention of
the local people during

her visit to Indonesia.

Endonezya’da dünyaya
gelen Burcu Hena Akçivi

ve aileye ev işlerinde
yardımcı olan İna.

Burcu Hena Akçivi, who
was born in Indonesia,
and İna, who helps the

family with the
housework.
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Surabaya Street Market Trip
It is an open-air street market with a length of 500 meters,
which is one of the must-see places when visiting Jakarta.
This is the best place to buy textiles, copper, wood
carvings and many other exotic items. However, it must
be bargained while shopping. First give one tenth of what
the seller said, then you'll meet somewhere in the middle.

Taman Mini Park
The reason why the park is called "mini" is because it
reflects the culture of all Indonesia. Built in 1975, the park
contains typical houses of 27 regions that make up
Indonesia. I think it is one of the must-see places for those
who will not be able to visit the whole region during the
trip, in order to get to know the country in a short time
and to understand its cultural and ethnic diversity.

Taman Safari
It is a park about 80 km from Jakarta, covering an area of
420 decares, where animals roam freely and visitors can
see animals in their natural environment with vehicles.
However, since some animals are used to being given fruit

such as bananas, they may approach the car
and take the fruit from your hand, I find it
useful to know that. You can take pictures
with animals such as lions, tigers, monkeys
and snakes in the area where your tour ends,
accompanied by their caregivers, of course, in
exchange for some money. We, as a family,
have been to Taman Safari five times, as we
all love all kinds of animals. We had the most
fun when we fed deer, giraffes, zebras, llamas,
bananas and held animals such as lions, tigers
and monkeys.

Bogor Park
This botanical garden, which was established on an area
of 90 acres by the Dutch in the 18th century, is famous for
the various trees brought from many parts of the world.
The roots of many of the trees are spread over the roads,
over the ground. The diameter of the trunk of some trees
reaches about 5 meters. In the park, there are 500-year-old
sycamore, bamboo and trees that we cannot see the top
of, as well as flowers grown in greenhouses. The most
famous of these flowers are the colorful orchids. Since it is

Travel Article

Atike Ataş, babası
Prof. Dr. Süleyman

Ateş ile birlikte
Tangkuban Perahu

Volkanı’nın
bulunduğu ve

Endonezya'nın
üçüncü büyük

şehri olan
Bandung’da. 
Atike Ataş is

together with her
father Prof. Dr.

Süleyman Ateş, in
Bandung,

Indonesia's third
largest city, where

the Tangkuban
Perahu Volcano is

located.

Atike Ataş, Taman
Safari’de bir

zürafaya muz
yedirirken.
Atike Ataş
feeding a

banana to a
giraffe at Taman

Safari.

Surabaya Sokak Pazarı Gezisi
Cakarta’ya gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken
yerlerin başında gelen, 500 metre uzunluğundaki bir açık
hava sokak pazarıdır. Burası tekstil, bakır, tahta oyma ve
pek çok değişik egzotik ürünleri almak için en uygun
yerdir. Ancak alışveriş sırasında mutlaka pazarlık
edilmelidir. Satıcının söylediği fiyatın önce 10’da birini
verin, sonra ortada bir yerde buluşursunuz.

Taman Mini Parkı
Parkın “mini” diye adlandırılmasını nedeni tüm
Endonezya’nın kültürünü yansıtmasıdır. 1975 yılında inşa
edilen parkta, Endonezya’yı oluşturan 27 bölgenin tipik
evleri bulunuyor. Gezi sırasında tüm bölgeyi gezemeyecek
olanların, ülkeyi kısa bir sürede tanıması, kültürel ve etnik
çeşitliliğini anlaması için görülmesi gereken yerlerden biri
diye düşünüyorum.

Taman Safari
Cakarta’ya yaklaşık 80 km uzaklıkta, 420 dönümlük bir
alanı kaplayan, hayvanların serbest dolaştığı, ziyaretçilerin
ise hayvanları araçlarla doğal ortamında görüldüğü
parktır. Ancak bazı hayvanlar muz gibi meyve
verilmesine alıştıkları için arabanın yanına
yaklaşıp elinizden meyveleri alabilirler, bunu
bilmenizde fayda görüyorum. Araçla gezinizin
bittiği bölgede aslan, kaplan, maymun, yılan
gibi hayvanlarla bakıcılarının eşliğinde fotoğraf
çektirebilirsiniz, tabii ki bir miktar para
karşılığında. Biz ailecek hepimiz her türlü
hayvanı sevdiğimiz için tam beş kez Taman
Safari’ye gitmiştik. En eğlendiğimiz zaman da
geyiklere, zürafalara, zebralara, lamalara, muz
yedirmemiz ve aslan, kaplan, maymun gibi
hayvanları kucağımıza aldığımız zamandı.

Bogor Parkı
18. yüzyılda Hollandalılar tarafından 90 dönümlük bir alan
üzerine kurulmuş bu botanik bahçesi, dünyanın birçok
yerinden getirtilen çeşit çeşit ağaçlarla ünlü. Ağaçların pek
çoğunun kökleri yollara, toprağın üzerine yayılmış
durumda. Bazı ağaçların gövdesinin çapları yaklaşık 5
metreyi buluyor. Parkta 500 yılık çınarı, bambu ve tepesini
göremediğimiz yükseklikte ağaçlar olduğu gibi seralarda
yetiştirilen çiçekler de bulunuyor. Bu çiçeklerin en ünlüsü
de rengârenk olan orkideler. Parkın tamamını bir günde
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not possible to visit the entire park in
one day, you can visit the sections that
interest you. There are also sections
where you can take shelter and meet
your food and drink needs in case of
getting caught in the rain while visiting
the park. The city of Bogor is located
above sea level. There are very
productive tea gardens in the
surrounding residential areas. The
mosque we entered in one of the
villages seemed very different to us.
They built water channels around the
mosque that go just above the ankle
level. You have to enter these channels

to enter the mosque. Since they don't wear socks, they enter
the mosque with bare feet first by entering the water and
then pressing the foot towel inside. Visitors should do the
same. You can also go to the shops near Bogor Park where
famous brands are sold very cheaply, by taking special tours.
We once exaggerated our shopping so much that a
salesperson in a store said, “You can pass me as your ID,
too.”

Tousand Island
A group of islands of various sizes, one hour away from
Jakarta by boat. We went to one of these islands, of which
there are 110 in most counting. While walking on the island,
I wanted to take a photo by climbing on the roots of a tree
by the sea. I wasn't aware of it, as it turned out that there
was a huge Komoda dragon on the branch just above me.
As I did not know it was dangerous, when I approached to
see it thoroughly, I got down from the tree when I was
warned by the locals. The Komodo dragon, which is
protected in its wild environment here, is known for feeding
on mammals (monkey, buffalo, deer, many more wild

animals) and often attacking humans. I
learned later that the Komodo dragon, the
world's largest lizard, weighed an average
of 70 kilograms and was three meters in
size. After their investigations, scientists
proved that there is a snake-like venom in
the bite of the Komodo dragon, the world's
largest living lizard. This poison prevented
the victim's blood from clotting, causing
blood flow to accelerate, thus lowering
blood pressure and unconsciousness.

It is the second largest city after
Jakarta. There are many temples and
palaces to be seen in Yokyakarta,
which looks like a holiday town with
its two-storey houses. In addition, the
sea, sun and sand trio here helps you
to relieve all your tiredness.

Prambanan Temple
Prambanan Temple, the tallest Hindu
Temple, consists of many parts. In the
main part of the temple, there are 3
temples dedicated to the most
important gods of Hinduism. The
temple belonging to the god Shiva is
bigger than the others. There are
temples of Brahma (creator) to the left
of Shiva, at a height of 47 meters, and

gezmek mümkün olmadığından siz
ilginizi çeken bölümleri gezebilirsiniz.
Parkı gezerken yağmura yakalanma
durumunda hem sığınmak hem de yeme
içme ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz
bölümler de mevcut. Bogor şehri konum
olarak deniz seviyesinden yüksekte yer
alıyor. Çevre yerleşim bölgelerinde çok
verimli çay bahçeleri var. Köylerin birinde
girdiğimiz cami bize çok değişik gelmişti.
Caminin etrafına ayak bilek hizasının
biraz üstüne gelen su kanalları yapmışlar.
Caminin içine girmek için bu kanallara
girmek zorundasınız. Zaten onlar hiç
çorap giymedikleri için çıplak ayakla önce
suya girip sonra iç taraftaki ayak havlusuna basarak
caminin içine giriyorlar. Ziyaretçilerin de böyle yapması
gerekiyor. Ayrıca Bogor Parkı yakınlarında bulunan ünlü
markaların çok ucuza satıldığı mağazalara da özel turlara
katılarak gidebilirsiniz. Bir keresinde yaptığımız alışverişi o
kadar abartmışız ki bir mağazanın satış elemanı “beni de
nüfusunuza geçirebilirsiniz” demişti. 

Bin Adalar 
Cakarta’dan tekne ile bir saat uzaklıkta irili ufaklı adalar
grubu. Biz çoğu sayımda 110 tane bulunan bu adalardan
birine gittik. Adada yürürken deniz kenarındaki bir ağacın
köklerinin üstüne çıkarak fotoğraf çektirmek istedim. Ben
farkında değildim, meğer tam üstümdeki dalda kocaman
bir Komodo ejderi varmış. Tehlikeli olduğunu bilmediğim
için iyice görmek için yaklaştığımda, yerliler tarafından
uyarılınca ağaçtan indim. Burada vahşi ortamlarında
koruma altında olan Komodo ejderi, memelilerle
beslenmesi (maymun, bufalo, geyik, daha bir sürü yaban
hayvanı) ve sık sık insanlara da saldırmasıyla
tanınıyormuş. Sonradan öğrendim ki dünyanın en büyük
kertenkelesi olan Komodo ejderi, ortalama
70 kilogram ağarlığa ve üç metre büyüklüğe
sahipmiş. Bilim insanları yaptıkları
incelemeler sonrasında dünyanın yaşayan
en büyük kertenkelesi Komodo ejderinin
ısırığında yılana benzer bir zehrin
bulunduğu ispatlamışlar. Bu zehir, kurbanın
kanının pıhtılaşmasını engelleyerek, kan
akışının hızlanmasına, böylelikle kan
basıncının düşmesine ve bilincinin
kapanmasına neden oluyormuş.

Cakarta'dan sonra en büyük ikinci
şehirdir. İki katlı evleri ile tam bir
tatil kasabası havası görünümünde
olan Yokyakarta'da görülebilecek
birçok tapınak ve saray bulunuyor.
Ayrıca buradaki deniz, güneş ve kum
üçlüsü de bütün yorgunluğunuzu
atmanıza yardımcı oluyor.

Prambanan Tapınağı
En yüksek Hindu Tapınağı olan
Prambanan Tapınağı birçok
bölümden oluşuyor. Tapınağın ana
bölümünde Hinduizm inanışına göre
en önemli tanrılarına ithaf edilmiş 3
tapınak var. Tanrı Şiva'ya ait olan
tapınak diğerlerinden daha büyük. 47
metre yükseklikteki Şiva'nın solunda

yOGyAKArTA YOGYAKARTA

Bogor Botanik Parkı
Bogor Botanical

Gardens    
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to Vishnu (continuity) to the right. Parallel to these three
temples, there are smaller temples built in the name of
animals, which are the vehicles of the gods. These are;
Garuda (a hybrid bird and human creature), Hamsa Swan
(Swan), and Nandi (Bull). The subject of all the depictions in
these temples is taken from the Hindu holy book, the
Ramayana. Although each temple was built in the name of
a single god, there are dozens of different god statues in
them.

Mount Merapi
Merapi, meaning "Mountain of Fire", is Indonesia's most
active volcano and has been spewing lava regularly since
1548. Thousands of people live in the villages at the foot of
this volcano, which is close to the city of Yogyakarta and at
an altitude of 1700 meters from the sea. (The last activity of
this mountain, which has a height of 2914 meters and a
rock age of 400 thousand, was in 2006.) You can go up to
Mount Merapi by horses. My sister almost fell into the lake
of lava when we visited this mountain. As we were not
aware that we were getting very close to the area where the
lava was, her foot entered the lake's edge while walking.
Fortunately, nothing happened to her feet, as the shoes on
her feet were thick.

Borobudur
Every empire that ruled on the island of Java left behind a
very rich and different temple culture. All archaeological
stone structures in Java date from 730-929. Borobudur and
Prambanan have the oldest examples from those years in
all of Indonesia. Borobodur is actually the largest Buddhist
temple in the world. The structure was built by the Sanjaya
and Sailendra dynasties that ruled on Java Island between
775-842 AD. The construction, in which many sculptors took
part, took more than 75 years and the temple was left to
decay and buried in the forest 200 years later. In the 10th
century, the temple began to be completely covered with
volcanic ashes and vegetation, and in time it was
completely forgotten. After hundreds of years, the temple
was discovered in 1814 by an English colonel and Dutch HC
Cornelius. Seen from the air, Borobudur (meaning "many
Buddhas") looks like a giant three-dimensional mandala, or
outline of the universe that brings together symbols of earth
and heaven. The stepped pyramid structure, which was built
on a valley and a hill, is thought to be approximately 400
meters high and consists of 56,634 cubic meters of stone.
The bottom 5 square terraces represent the mundane and
materialistic world, while the top 3 round terraces refer to
the spiritual realm. Pilgrims who visit this place ascend from
the materialistic world to the spiritual. On the upper terraces
there are rows of bell-shaped stupas, often built in memory
of Buddha, where the Buddha and the relics of the holy
people are kept. Inside each of them there are Buddha
statues meditating, conveying Buddhist teachings with hand
gestures. At the top of the structure surrounded by
mountains, there is a single stupa with a diameter of 15
meters in the middle section, the symbol of spiritual
freedom and heaven, which is the purpose of nirvana. The
temple is actually arranged in the form of a large Buddhist
mandala. The square-planned lower terrace symbolizes the
world where ordinary people live, the square-planned
middle five terraces symbolize the divine world, while the
top three round-planned terraces symbolize nirvana and the
spiritual world without shape. Both men and women wear
sarongs (loincloths) around their waists as a sign of respect
at the entrance to Borobodur and other temples. If you do
not have such material with you, they will give you one to
tie at the entrance.

Travel Article

Brahma (yaratıcı) sağında ise Vişnu’ya (devamlılık sağlayıcı) ait
tapınaklar bulunuyor. Bu üç tapınağın paralelinde ise daha küçük
ve tanrıların taşıt araçları olan hayvanlar adına yapılmış tapınaklar
var. Bunlar; Garuda (kuş ve insan melezi yaratık), Hamsa Swan
(Kuğu) ve Nandi (Boğa). Bu tapınaklardaki bütün tasvirlerin konusu
Hinduların kutsal kitabı olan Ramayana'dan alınmıştır. Her bir
tapınak tek bir tanrı adına yapılmış olsa da içlerinde onlarca farklı
tanrı heykeli yer almaktadır. 

Merapi yanardağı
“Ateş Dağı” anlamına gelen
Merapi, Endonezya'nın en aktif
yanardağıdır ve 1548 yılından beri
düzenli olarak lav püskürtmektedir.
Yogyakarta şehrine yakın olan ve
denizden 1700 metre yükseklikte
bulunan bu yanardağ eteklerindeki
köylerde binlerce insan
yaşamaktadır. (Yüksekliği 2914 metre, kaya yaşı 400 bin olan bu
dağın son faaliyeti 2006 yılında olmuştur.) Merapi Yanardağı’na
atlarla çıkılıyor. Kız kardeşim bu dağı ziyaretimizde nerdeyse
lavlardan oluşan göle düşecekti. Lavların olduğu bölgeye çok
yaklaştığımızın farkında olmadığımız için yürürken ayağı gölün
kenarına girdi. Ayağındaki ayakkabılar kalın olduğu için neyse ki
ayağına bir şey olmadı.

Borobudur
Java adasında hüküm süren her imparatorluk ardında çok zengin
ve farklı bir tapınak kültürü bırakmış. Java’daki tüm arkeolojik taş
yapılar 730-929 yıllarından kalma. Borobudur ve Prambanan’da
tüm Endonezya’da o yıllardan kalan en eski örnekler bulunuyor.
Borobodur aslında dünyanın en büyük Budist tapınağı. Yapı, MS
775-842 yılları arasında Java Adası’nda hüküm süren Sanjaya ve
Sailendra hanedanları tarafından inşa ettirilmiş. Çok sayıda
heykeltıraşın görev aldığı inşaatın yapımı 75 yıldan fazla sürmüş
ve tapınak 200 yıl sonra da çürümeye bırakılarak ormanın içine
gömülmüş. 10'uncu yüzyılda tapınağın üzeri tamamen volkanik
küllerle, bitki örtüsü ile kaplanmaya başlıyor ve zaman içinde
tamamen unutuluyor. Aradan geçen yüzlerce yıldan sonra tapınak,
1814 yılında bir İngiliz albay ve Hollandalı HC Cornelius tarafından
keşfediliyor. Havadan bakıldığında Borobudur ("çok sayıda
Buda" anlamına gelir), üç boyutlu devasa bir mandala ya da
dünyayla cennetin sembollerini bir araya getiren evrenin
taslağı gibi görünmektedir. Bir vadi ile tepenin üzerine inşa
edilen basamaklı piramit yapının, yaklaşık 400 metreye
yüksekliğinde ve 56.634 metreküp taştan oluştuğu sanılıyor.
En alttaki 5 kare teras, dünyevi ve maddeci dünyayı temsil
ederken, üstteki 3 yuvarlak teras, ruhani aleme gönderme
yapıyor. Burayı ziyaret eden hacılar, maddeci dünyadan
ruhani olana tırmanıyor. Daha üstteki teraslarda, sıralar
halinde Buda'nın ve kutsal kişilerden arta kalan kutsal
eşyanın saklandığı, genellikle Buda'nın anısına inşa edilen
çan şeklindeki stupalar yer alıyor. Her birinin içinde
meditasyon yapan, el hareketleriyle Budist öğretilerini aktaran
Buda heykelleri var. Dağların çevrelediği yapının tepesinde,
ortadaki bölümde nirvananın amacı olan ruhani özgürlük ve
cennetin sembolü 15 metre çapında tek bir stupa bulunuyor.
Tapınak aslında büyük bir Budist mandalası şeklinde
düzenlenmiş. Kare planlı alt teras, sıradan insanların yaşadığı
dünyayı, yine kare planlı orta beş teras, tanrısal dünyayı
sembolize ederken, yuvarlak planlı en
üst üç teras ise nirvanayı ve şeklin
olmadığı ruhani dünyayı sembolize
ediyor. Borobodur ve diğer tapınaklara
girişte saygı unsuru olarak kadınlar da
erkekler de bellerine sarong (peştamal)
bağlıyor. Eğer yanınızda böyle bir
malzeme yoksa bağlamanız için girişte
size de bir adet veriyorlar.

Endonezya'nın
Yogyakarta

şehrinde bulunan
Borobudur

Tapınağı, dünyanın
en büyük Budist

tapınağı olma
özelliğine sahiptir

ve Unesco
tarafından 1991

yılında Dünya Miras
Listesi’ne kabul

edilmiştir.
Borobudur Temple,

located in
Yogyakarta,

Indonesia, has the
distinction of being

the largest
Buddhist temple in
the world and was

inscribed on the
World Heritage List
by unesco in 1991.
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It is the third largest city in Indonesia.
Since this city surrounded by volcanoes
is 760 meters above sea level, the
weather is not humid and the
temperature is around 25 degrees on
average. There are many crater lake hot
springs around the city. We were able
to go to Tangkuban Perahu with Sari
Ater Hot Spring. Sari Ater Hot Spring
has hot spring pools, as well as hot
water fountains, natural hot water
streams and waterfalls in various parts
of the park. We went unprepared, when

we saw the hot water waterfall, we first put our feet in, but
then we couldn't resist and went under the waterfall with our
clothes. Since the weather is mild, I can say that we never got
cold even though we walked around in wet clothes. It was a
great experience for me to see Tangkuban Perahu Volcano up
close here. The view was very impressive. Due to the fumes
from the volcano, the air smelled very intensely of sulfur.
There were pine trees along the way to the top of the hill,
where the crater can be seen panoramically. It is not possible
to see bare soil in Indonesia anyway, it is green everywhere.
It takes about half an hour of walking from the path in the
forest to get to the 'egg crater' from the hill. Due to the steam
and heat coming out of the crater, the egg actually comes to
the point of cooking in a few minutes.

Island of the Gods Bali
When Bali is mentioned, a quiet paradise island with its
tropical forests, lush, blue waters and golden sandy beaches
comes to mind, especially for honeymoon. You can find all of
these and even more when you come to Bali. This place is
famous as the 'honeymoon island', but since the people
believe in Hinduism, there are sacred temples everywhere.
During your tour, you can see the statues of their gods on the
streets, on the garden walls and in the garden of almost
every house. 

Tanah Lot Temple
Claimed to have been built by the priest Nirartha in the 15th
century, this temple, which means "Land/Land in the Sea" in
Balinese, has an important place in Balinese mythology.
According to the legend, Nirartha, who was traveling on the
coast of Indonesia, spent one night on this beautiful rock and
told the fishermen who saw it and offered gifts here, that this
rock was a suitable and holy place to worship the Balinese
sea gods, and that they should build an altar on this rock. In
Tanah Lot, it is believed that the poisonous sea snakes found
under the temple – which are really common in this region –
protect the temple from evil spirits, while a giant snake made
of Nirartha's scarf physically protects the temple.

uluwatu Temple 
Uluwatu Temple, one of the must-see temples, was built on
the tip of a 70-meter-high hill on the edge of the Indian
Ocean. A sarong (loincloth) is wrapped around your waist as
you enter the temple. The side of the temple facing the ocean
is a cliff and the view created by the giant waves hitting this
cliff is magnificent. Monkeys roam freely here, as in other
Hindu temples. Their biggest fun is to take people's glasses,
hairpins and earrings and run away. In addition, one of the
most important reasons to visit Uluwatu Temple is the
famous Kecak dance show performed only by men. Kecak is
actually a traditional trance ritual performed by men in a
crowded circle near sunset, rather than a dance.

Holy Water Temple
Balinese people and visitors pray under the running water

Endonezya'nın en büyük üçüncü şehridir.
Volkanlarla çevrili bu şehrin deniz
seviyesinden 760 metre yukarıda olduğu için
hava nemli değil ve sıcaklık ortalama 25
derece civarında. Şehrin etrafında çokça
krater gölü kaplıcaları bulunuyor. Biz
bunlardan Sari Ater Hot Spring ile
Tangkuban Perahu’ya gidebildik. Sari Ater
Hot Spring’de kaplıca havuzları olduğu gibi
parkın çeşitli yerlerinde sıcak su çeşmeleri,
doğal sıcak su dere ve şelaleleri var. Biz
hazırlıksız gitmiştik, sıcak su şelalesini
görünce önce ayağımızı soktuk ama sonra
dayanamayıp üstümüzdeki kıyafetlerle şelalenin altına girdik. Hava
ılıman olduğu için ıslak kıyafetlerle dolaşmamıza rağmen hiç
üşümedik diyebilirim. Burada Tangkuban Perahu Volkanı’nı yakından
görmek benim için harika bir deneyim oldu. Manzara çok
etkileyiciydi. Volkandan çıkan dumanlardan dolayı hava çok yoğun
kükürt kokuyordu. Krateri panoramik olarak görülecek tepeye çıkan
yol boyunca çam ağaçları vardı. Zaten Endonezya’da çıplak toprak
görmek mümkün değil, her yer yemyeşil. Tepeden ‘yumurta krateri’ne
gitmek için ormanın içindeki patikadan yaklaşık yarım saatlik bir
yürüyüş gerekiyor. Kraterden çıkan buhar ve ısıdan dolayı gerçekten
yumurta birkaç dakikada pişme noktasına geliyor. 

Tanrıların Adası Bali
Bali denince hep özellikle balayı için gidilen, tropik ormanları ile
yemyeşil, mavi suları, altın sarısı kumlu plajları ile sessiz sakin bir
cennet ada akla gelir. Yolunuz Bali’ye düştüğünde bunların hepsini,
hatta çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Burası ‘balayı adası’ olarak
ünlenmiş ama halk Hinduizm inancına sahip olduğundan her yerde
kutsal tapınaklar var. Geziniz sırasında
sokaklarda, bahçe duvarlarında ve hemen her
evin bahçesinde kendi tanrılarının
heykellerini görebilirsiniz. 

Tanah Lot Tapınağı
15. yüzyılda rahip Nirartha tarafından
yaptırıldığı iddia edilen, Bali dilinde
“Denizdeki Toprak/Kara” anlamına gelen bu
tapınak, Bali mitolojisinde önemli bir yere
sahip. Efsaneye göre Endonezya kıyılarında gezen Nirartha, bu güzel
kaya üzerinde bir gece geçirmiş ve burada onu görerek hediyeler
sunan balıkçılara, bu kayanın Bali deniz tanrılarına tapınmak için
uygun ve kutsal bir yer olduğunu, bu kayaya bir sunak inşa etmeleri
gerektiğini söylemiş. Tanah Lot, tapınağın altında bulunan zehirli
deniz yılanlarının -ki bu bölgede gerçekten sıkça bulunur- tapınağı
kötü ruhlardan koruduğuna, Nirartha’nın
eşarbından meydana gelmiş dev bir yılanın
ise tapınağı fiziksel olarak koruduğuna
inanılır.

Uluwatu Temple Tapınağı
Görülmesi gereken tapınaklardan biri olan
Uluwatu Temple, Hint Okyanusu’nun
kenarında 70 metre yüksekliğindeki bir
tepenin ucuna inşa edilmiş. Tapınağa girerken
belinize sarong (peştamal) sarılıyor. Tapınağın
okyanusa bakan tarafı uçurum ve bu uçuruma
vuran dev dalgaların oluşturduğu manzara
muhteşem. Diğer Hindu tapınaklarında olduğu
gibi burada da maymunlar serbestçe
dolaşıyorlar. En büyük eğlenceleri de insanların
gözlüklerini, toka ve küpelerini alıp kaçmak.
Ayrıca Uluwatu Temple’ın en önemli ziyaret
sebeplerinden biri sadece erkeklerin yaptığı
meşhur Kecak dans gösterisi. Kecak, aslında bir
danstan ziyade erkeklerin, kalabalık bir halka
oluşturarak gün batımına yakın yaptıkları geleneksel bir trans ayini.

BAnDUnG BANDuNG
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from seven different taps in a pool in this
temple, pray and get rid of their sins, and
then make a wish by burning incense. The
images of people praying in their wet
clothes in the water are really worth
seeing.

House Temples
The demi-human-god statues in front of the
temples are usually dressed in black and
white checkered clothes. According to their
beliefs, light colors symbolize goodness, dark
colors represent evil and dark forces, and
they believe that the collision of good with
darkness will protect their temples. There is
definitely a temple and a votive corner, albeit

small, in front of the houses and workplaces.

Votive Culture
Small offerings and gifts to the gods are a very
important part of Hindu culture. Votive offerings
such as flowers, biscuits, fruit and cooked chicken
are placed in small wicker baskets in front of
shops and houses at all hours of the day. In

religious ceremonies, the offerings presented to the
gods are carried to the temples by women in big
baskets, on their heads.

Nusa Dua
The area with the most luxurious hotels at the
southern tip of Bali. On the first day we went here, we
were astonished to see people entering the pool
instead of the sea. The beach of this region is
magnificent, but the sea is very shallow, even though I

walked for meters, the sea barely came to my knees. Even
though I swam a lot to open, the sea was still very shallow,
then when I hit the ground, a big sea urchin sank into my
foot this time. I was forced back. While parasiling here, they
tie the parachute to your waist while you are on land, when
the boat to which the parachute mechanism is attached
moves, the parachute rises, they take a stroll over the sea and
land the parachute again on the way back. 

Lombok
We went to Lombok Island with a ferry ride that took 4 hours
from Bali. The sea was very choppy. This journey, where even
the local people got sick, was an exciting and fun adventure
for us. Today, Lombok Island is regarded as the Bali of the
future. However, this place is more secluded, quieter and
nature is much more beautiful than Bali. The majority of the
island's people are Muslims and they are not used to tourists
yet. But the nature of the island is simply magnificent.

Gili Islands
Gili Trawangan, Gili Meno and Gili Air are the most visited
islands of Lombok Island. “Gili” in Indonesian actually means
small islands. The largest of these small islands, Gili
Trawangan, is only 3 km long and 2 km wide and has about
700 inhabitants. A walking tour around the island takes about
three hours. The Gili Islands are called one of the most
beautiful snorkeling destinations in Asia. Just a few meters
from the beach, you find yourself swimming among the corals
with giant sea turtles. The island, which was once completely
covered with rainforest and inhabited by deer, is also very
popular today, especially among backpackers.
As a family, we loved the natural beauties, temples and culture
of Indonesia, the tourism paradise of Southeast Asia, which
consists of thousands of islands and where I went five times
and had the opportunity to stay for a long time. Indonesia is
one of the countries that we dream of visiting again as a
family when we have the opportunity.

Travel Article

Kutsal Su Tapınağı
Bali halkı ve ziyaretçiler bu tapınaktaki bir havuzun içinde yedi
ayrı musluktan akan suyun altına girerek dua ediyor ve
günahlarından arınıyorlar, sonrasında da tütsü yakarak dilekte
bulunuyorlar. Suyun içinde ıslak
kıyafetleriyle dua eden insanların
görüntüleri gerçekten görülmeye
değer.

Ev Tapınakları
Tapınakların önünde bulunan yarı
insan-tanrı heykellerine genelde
siyah-beyaz damalı bir kıyafet
giydiriliyor. Onların inanışlarına göre açık renk
iyiliği, koyu renk kötülükle karanlık güçleri
simgeliyor ve iyiliğin karanlık ile çarpışmasının
tapınaklarını koruyacaklarına inanıyorlar. Evlerin,
işyerlerinin önünde küçük de olsa mutlaka bir
tapınak ve adak köşesi bulunuyor. 

Adak Kültürü
Tanrılara adanan küçük adak ve hediyeler, Hindu
kültürünün çok önemli bir parçası. Günün her saati
dükkanların ve evlerin önüne küçük hasır sepetlere
koyulmuş çiçek, bisküvi, meyve, pişmiş tavuk gibi
adaklar bırakılıyor. Dini törenlerde de tanrılara
sunulan adaklar büyük sepetlerle, kadınlar tarafından
tapınaklara baş üzerinde taşınarak götürülüyor.

nusa Dua
Bali’nin güney ucunda en lüks otellerin
bulunduğu bölge. Biz buraya gittiğimiz ilk günü
deniz yerine havuza girenleri görünce hayret
etmiştik. Bu bölgenin kumsalı muhteşem ama
denizi çok sığ, metrelerce yürüdüğüm halde
deniz ancak dizlerime geliyordu. Açılmak için
epey yüzdüğüm halde hala deniz çok sığdı,
sonra yere basınca bu kez de ayağıma büyük bir
denizkestanesi battı. Zorlanarak geriye döndüm. Burada parasiling
yaparken paraşütü siz karadayken belinize bağlıyorlar, paraşütün
mekanizmasının bağlı olduğu tekne hareket edince paraşüt
yükseliyor, denizin üzerinde gezinti yaptırıp dönüşte paraşütü
tekrar karaya indiriyorlar. 

Lombok
Bali’den tam 4 saat süren feribot yolculuğuyla Lombok Adası’na
geçtik. Deniz çok dalgalıydı. Yerel halkın bile hastalandığı bu
yolculuk bizim için heyecanlı ve eğlenceli bir serüven oldu.
Günümüzde Lombok Adası’na geleceğin Bali’si gözüyle bakılıyor.
Ancak burası Bali’ye göre daha tenha, daha sessiz ve doğa çok
daha güzel. Ada halkının çoğunluğu Müslüman ve henüz turiste
alışmamış. Ama adanın doğası tek kelimeyle muhteşem. 

Gili Adaları
Gili Trawangan, Gili Meno ve Gili Air, Lombok Adası’nın en çok
turist ziyareti alan adaları. Endonezya dilinde “Gili” aslında küçük
adalar anlamına geliyor. Bu küçük adalardan en büyük olan Gili
Trawangan, sadece 3 km uzunluğunda ve 2 km genişliğinde ve
üzerinde yaklaşık 700 kişi yaşıyor. Ada çevresinde yürüyerek bir
tur, üç saat kadar sürüyor. Gili Adaları için Asya'daki en güzel
şnorkelle dalış merkezlerinden biri deniliyor. Plajdan sadece birkaç
metre açılmakla kendinizi mercanların arasında dev deniz
kaplumbağalarıyla yüzerken buluyorsunuz. Bir zamanlar tamamen
yağmur ormanlarıyla kaplı ve içerisinde geyiklerin yaşadığı ada,
günümüzde özellikle sırt çantalı gezginler arasında da çok popüler.
Beş kez gidip uzun süreli konaklama imkanı
bulduğum ve binlerce adadan oluşan, Güneydoğu
Asya'nın turizm cenneti Endonezya'nın doğal
güzelliklerini, tapınaklarını, kültürünü biz ailece
çok sevmiştik. Fırsat bulduğumuzda ailece tekrar
gitmeyi hayal ettiğimiz ülkelerin başında yine
Endonezya geliyor.
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Finnlay Olduz Yıldırım, 1977-1984 yılları arasında
Beşiktaş forması giymiş eski millî futbolcu, BJK Kongre

ve Divan Kurulu Üyesi ve BJK Sporcular Derneği
Başkanı Süleyman Oktay ile Türk futbolu ve altyapıdan

A Takım’a yükselen futbolcular üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdi. 

Finnlay Olduz Yıldırım held an interview with Süleyman Oktay,
a former national football player who played for Beşiktaş
between 1977-1984, a member of the BJK Congress and
Council Board and the President of the BJK Athletes
Association, on Turkish football and the football players who
were promoted to the A Team from the infrastructure.

“üLKEMİZDEKİ FUTBOLDA nE yAZIK Kİ yABAnCI OyUnCU KOnTEnJAnI SOrUnU VAr.”
“uNFORTuNATELY, THERE IS A PROBLEM OF FOREIGN PLAYERS IN FOOTBALL IN OuR COuNTRY.”

Finnlay yıldırım: Siz, BJK Futbol Özkaynak
Düzeni’nden A Takım’a yükselen ilk
futbolcusunuz. Böyle bir başarıyı yakalamak

oldukça zor. Beşiktaş forması ile ilk çıktığınız maç
hangisiydi? O gün Beşiktaş’ta oynadığınız için neler
hissetmiştiniz?
Süleyman Oktay: Beşiktaş Kulübü’ne aynı
zamanda Şeref Stadı’na 1970 yılında, henüz 10
yaşında bir çocukken girdim. Babamın beni
elimden tutup götürmesiyle Beşiktaş serüvenim
başlamış oldu. 17 yaşına kadar Beşiktaş Özkaynak
Düzeni içinde geliştim. En büyük şansım, 15
yaşında genç takımda oynarken Serpil Hamdi
Tüzün Hocamızın gelip bizlere modern futbolu
öğretip, geliştirici antrenman metotlarıyla eğitmesi
oldu. Serpil Hamdi Hocamızın bende ve benim
gibi takıma yükselen bütün kardeşlerimde büyük
emeği vardır. Demek ki bizler de o yıllarda
eğitimimizi en iyi şekilde alabilmişiz ki A
Takımı’na kadar yükselip başarıyla oynadık. Tabii
ki A Takımı’na yükselmek ve büyük kulüplerde ilk
11’de oynayabilmek hiç de kolay olmuyor. Ne

Finnlay yıldırım: You are the first football player to
be promoted to the A Team from the BJK Football
Equity Order. It is very difficult to achieve such

success. What was your first match with Beşiktaş
uniform? How did you feel that day because you played
for Beşiktaş?
Süleyman Oktay: At the same time, I joined Beşiktaş
Club in Şeref Stadium in 1970, when I was a 10-year-old
boy. My Beşiktaş adventure started when my father took
me by the hand. I developed within the Beşiktaş Equity
Order until the age of 17. My greatest luck was when
Serpil Hamdi Tüzün came and taught us modern football
and trained with improving training methods when I
was playing in the youth team at the age of 15. Our
teacher Serpil Hamdi has a great effort in me and all my
brothers who made it to the team like me. It means that
we were able to receive our education in the best way in
those years, so we went up to the A-Team and played
successfully. Certainly, it is not easy to be promoted to
the A-Team and to play in the top 11 in big clubs. You
don't know how you become a football player by going
through paths, barbed wire and hard bends. As in any
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job, you have to love a lot, work hard, improve your skills,
go to bed with football, pay attention to your diet and take
good care of yourself. Without one of these, you may not
be a football player. As for my first game, I didn't have
much luck as a substitute in the A-Team squad for two
seasons. In 1979, I had the opportunity to play in the top 11
in İnönü against Adana Demirspor in a cup match. Of
course, it was a very exciting and very important day for
me. I studied for 8-9 years and waited for such a chance to
come, and that chance has come. I will either make myself
accepted by the sports community by playing well in that
match, or I will not be able to play in Beşiktaş by playing
badly and losing this chance, which I found very difficult.
That day, we won the match 2-0 and eliminated Adana
Demirspor from the cup. I played perfectly. The next day,
articles praising us were published on the sports pages of
all the newspapers about Ziya Doğan and Fuat Yaman, my
friends and my friends that we played with that day. In
other words, I was recognized by the entire Turkish football
audience that day. For me, this was a great joy. Because my
biggest dream has come true. Now I deserved to wear that
black and white striped jersey. After this match, I was in the
top 11 all the time I played football.
Finnlay yıldırım: Foreigners are constantly being discussed
in Turkish football. Do you think there is a foreign quota
problem in football in our country?
Süleyman Oktay: Unfortunately, there is a problem of
foreign player quota in football in our country. I am not
against foreign players. I don't think anyone would say no
to a talented actor with character, morals and young talent.
Athletes who come to Turkey alone are usually over the
age of 30 and see the sport as their last stop before leaving.
Even though they are paid high wages, they are not
successful. However, it may be more rational to find young
and talented foreigners, play them in Turkey and sell them
to the European market at high prices. However, since our
clubs are chasing daily success, they bring these athletes to
our country regardless of whether they are old or not.
Turkish football is constantly skidding because of some
coaches and presidents who want to show themselves
successful. Moreover, there are financial difficulties due to
these expensive and old football players in the clubs.
Today, I can say that some clubs are on the verge of
bankruptcy because of this.

“I BELIEVE THAT HIGHLY SuCCESSFuL FOOTBALL PLAYERS
WILL BE RAISED FROM THE INFRASTRuCTuRE WITH
TODAY'S OPPORTuNITIES.”
Finnlay yıldırım: One of the important agendas of the

patikalardan, dikenli tellerden, sert virajlardan geçerek
futbolcu oluyorsunuz, bilemezsiniz. Bir defa her işte
olduğu gibi çok sevmeniz, çok çalışmanız,
yeteneklerinizi geliştirip futbolla yatıp futbola
kalkmanız, beslenmenize dikkat edip kendinize çok iyi
bakmanız gerekiyor. Bunlardan biri olmazsa futbolcu
olamayabilirsiniz. İlk çıktığım maça gelirsek, ben iki
sezon A Takımı kadrosunda yedek oyuncu olarak fazla
şans bulamamıştım. 1979 senesinde bir kupa maçıyla
Adana Demirspor’a karşı İnönü’de ilk 11’de oynama
fırsatı buldum. Tabii ki benim için müthiş heyecanlı ve
çok önemli bir gündü. 8-9 sene eğitim alıp böyle bir
şansın gelmesini beklemişim, o şans da gelmiş. Ben o
maçta iyi oynayarak kendimi ya spor camiasına kabul
ettireceğim ya da kötü oynayıp çok zor bulduğum bu
şansı kaybedip, bir daha Beşiktaş’ta oynayamayacağım.
O gün maçı 2-0 alıp Adana Demirspor’u kupadan
eledik. Ben de mükemmel oynadım. Ertesi gün bütün
gazetelerin spor sayfalarında, benim ve o gün birlikte
oynadığımız arkadaşlarımdan Ziya Doğan ile Fuat
Yaman hakkında, bizi metheden yazılar yayınlanmıştı.
Yani beni o gün Türkiye’deki futbol seyircisi tanımıştı.
Benim için müthiş bir mutluluktu bu. Çünkü en büyük
hayalim gerçekleşmişti. Artık o siyah beyaz çubuklu
formayı giymeyi hak etmiştim. Bu maçtan sonra da
futbol oynadığım süre boyunca devamlı ilk 11’de yer
aldım.
Finnlay yıldırım: Türk futbolunda sürekli yabancı
konusu tartışılıyor. Sizce ülkemizde futbolda bir
yabancı kontenjanı sorunu var mı? 
Süleyman Oktay: Ne yazık ki ülkemizdeki futbolda
yabancı oyuncu kontenjanı sorunu var. Ben yabancı
futbolcuya karşı değilim. Karakterli, ahlaklı ve genç
olan yetenekli bir oyuncuya sanırım kimse hayır
demez. Yalnız Türkiye’ye gelen sporcular genellikle 30
yaş üstü oluyor ve burayı sporu bırakmadan önce son
durak olarak görüyorlar. Bir de yüksek ücret almalarına
rağmen başarılı da olamıyorlar. Oysa genç ve yetenekli
olan yabancıları bulup, bunları Türkiye’de oynatıp
Avrupa pazarına yüksek fiyatlarla satmak daha akılcı
bir yöntem olabilir. Fakat bizim kulüplerimiz günlük
başarılar peşinde koştukları için bu sporcuların yaşlı
olup olmadıklarına bakmadan onları ülkemize
getirtiyorlar. Kendilerini başarılı göstermek isteyen bazı
antrenör ve başkanlar yüzünden de Türk futbolu
devamlı patinaj çekiyor. Üstelik kulüplerdeki bu pahalı
ve yaşlı futbolcular yüzünden maddi sıkıntılar da
yaşanıyor. Bugün bazı kulüplerin bu nedenle iflasın
eşiğine geldiğini söyleyebilirim.

“GünüMüZDEKİ İMKAnLArLA 
ALTyAPIDAn çOK BAşArILI FUTBOLCULAr
yETİşECEĞİnE İnAnIyOrUM.”
Finnlay yıldırım: Türkiye’de futbol 
kamuoyunun önemli gündemlerinden birisi altyapı
yetersizliği. Siz altyapıdan yetişen bir futbolcu olarak
bu konuda neler düşünüyorsunuz? Altyapıdaki gençler,
takım adı vermeden düşünürsek yabancılar kadar katkı
veremez mi Türk futboluna?
Süleyman Oktay: Ülkemizde ne yazık ki altyapılara
gerekli ilgi ve alaka gösterilmiyor. Futbolcu yetiştirme,
tesisleşme, altyapı hocası eğitimi ve altyapılara belli bir
bütçe ayrılması konusunda yeterli çalışma yapılmıyor.
Bunun da sebebi amatör, bilgisiz ve futboldan
anlamayan yöneticilerin kendi egolarını tatmin etmek,
kulübün ismini kullanıp kendi işini geliştirmek ve
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kulüpten menfaat sağlayıp günlük başarılar elde
etmek peşinde koşmalarından dolayı altyapıya
gerekli ehemmiyet verilmemektedir. Bu işler
fedakarlık işidir, sevmek ve kulübün ruhunu
yüreğinde hissetmek gerekir. Ancak bu vasıflarda
olan yöneticiler başarılı olabilirler. Baba lakabıyla
tanınan Hakkı Yeten, Süleyman Seba, Mehmet
Üstünkaya, Serpil Hamdi Tüzün gibi isimler
Beşiktaş ruhunu içlerinde hissettikleri için çok
başarılı oldular. Tabii ki altyapıdan yetişen gençler
de az önce söylediğim özellikleriyle başarılı
olacaklardır. Hele günümüzdeki imkanları bu
çocuklara sağlayabilirsek, ben çok başarılı
futbolcular yetişeceğine eminim. Ama maalesef
futboldaki altyapılar da Türkiye’nin siyasetine, iş
hayatına o kadar benziyor ki bunlar düzelirse
altyapılar da düzelir ve futbolumuz da kalkınır.

“BEşİKTAş, MArKASI VE BüyüKLüĞü
nEDEnİyLE TüM ZOrLUKLArIn ALTInDAn
KALKMASInI BİLİr.” 
Finnlay yıldırım: Beşiktaş'ta şimdiki mali yapı ve
oyuncu kadrosu ile başarı yakalanabilir mi?
Hayatını Beşiktaş’a adamış bir sporcu olarak
Beşiktaş’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Süleyman Oktay: Beşiktaş’ın şu an içinde
bulunduğu mali durum, tüm kulüplerde olduğu
gibi hiç iç açıcı değil. Yani mali durum kötü
durumda, her sene bir önceki seneyi aratır
nitelikte. Yakın zamanda eğer ciddi bir borç
azalmasının formülünü bulamazlarsa, bu borçlar
faizleriyle birlikte kulüplere kilit vurdurur duruma
gelecektir. Bu durumda başarı yakalamak çok
zordur. Belki Türkiye içinde geçici günlük başarı
yakalayabilirsin fakat bu başarı uzun soluklu olmaz.
Aynı zamanda Avrupa’ya çıktığınızda da başarı
şansınız çok az olur. Hele bundan sonra bu
başarılar daha da zorlaşacaktır. Çünkü Beşiktaş’ın
da tüm kulüplerin de bu borçlarla başarı
yakalamaları zor görünüyor. Beşiktaş’ın geleceği
konusuna gelirsek, maddi yetersizlikler nedeniyle
sadece Beşiktaş’ın değil, tüm kulüplerin işi zor.
Yalnız şunu söyleyebiliriz ki markası ve büyüklüğü
nedeniyle Beşiktaş bu zorlukların da altından
kalkmasını bilecektir. 
Finnlay yıldırım: Günümüzde futbol artık bir
sanayi oldu diyebiliriz. Geçmişe göre bugünün
taraftar yapısında ne tür farklılıklar var?

football public in Turkey is the lack of infrastructure.
What do you think about this as a football player who
grew up from the infrastructure? Can't the youth in the
youth contribute to Turkish football as much as
foreigners, if we think without giving 
a team name?
Süleyman Oktay: In our country, unfortunately, the
necessary attention and interest is not shown to the
infrastructures. There are not enough studies on football
player training, establishment, training of infrastructure
trainers and allocating a certain budget for
infrastructures. The reason for this is that the necessary
importance is not given to the infrastructure as the
amateur, ignorant and football-unknowing managers
seek to satisfy their own egos, use the name of the club
to develop their own business, and seek to gain daily
success by benefiting from the club. These works are
sacrifices, it is necessary to love and feel the spirit of the
club in your heart. Only managers with these
qualifications can be successful. Hakkı Yeten, who is
known for his nickname as the father, such as Süleyman
Seba, Mehmet Üstünkaya and Serpil Hamdi Tüzün were
very successful because they felt the spirit of Beşiktaş. Of
course, young people who grow up from the
infrastructure will also be successful with the features I
just mentioned. Especially if we can provide today's
opportunities to these children, I am sure that very
successful football players will be raised. But
unfortunately, the infrastructures in football are so
similar to Turkey's politics and business life that if these
are improved, the infrastructures will also improve and
our football will develop.

“BEŞİKTAŞ KNOWS TO OVERCOME ALL CHALLENGES BY
VIRTuE OF ITS BRAND AND ITS SIzE.”
Finnlay yıldırım: Can success be achieved in Beşiktaş
with the current financial structure and cast? As an
athlete who has devoted his life to Beşiktaş, how do you
see the future of Beşiktaş?
Süleyman Oktay: The financial situation that Beşiktaş is
in right now, as in all clubs, is not heartwarming at all. In
other words, the financial situation is in a bad condition,
every year it is in a quality that increases the previous
year. If they can't find the formula for a serious debt
reduction in the near future, these debts, together with
their interest, will put the clubs on lockdown. In this
case, it is very difficult to achieve success. Maybe you can
achieve temporary daily success in Turkey, but this
success will not be long-term. At the same time, when
you go to Europe, your chances of success are very low.
Especially from now on, these achievements will
become even more difficult. Because it seems difficult for
Beşiktaş and all clubs to achieve success with these
debts. As for the future of Beşiktaş, not only Beşiktaş but
also all clubs have a hard time due to financial
inadequacies. We can only say that Beşiktaş will know
how to overcome these difficulties due to its 
brand and size.
Finnlay yıldırım: Today, we can say that football has
become an industry. What kind of differences are there
in today's fan structure compared to the past? 
Süleyman Oktay: In our period, big team fans used to
divide the stadium and watch the games together. This
cannot be done at the moment. Because the fans are
more impatient, intolerant and more damaging, the
opposing team's audience cannot enter the stadiums.
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Süleyman Oktay: Bizim dönemimizde büyük
takım taraftarları stadı böler, hep beraber maçları
seyrederlerdi. Şu an bu yapılamıyor. Çünkü taraftar
daha sabırsız, hoşgörüsüz ve daha zarar verici
olduğu için statlara rakip takım seyircisi giremiyor.
Bunun nedeni de taraftarların önü alınamayacak
olaylara neden olmasıdır. Bu bizim zamanımızla
şimdiki seyirci profili arasındaki en önemli farktır.
Seyirciler sanki eskiden takımlarına daha büyük bir
tutkuluyla bağlıydılar. Günümüzün taraftar kitlesi,
takımın biraz kötü netice almasında takımını
hemen yalnız bırakabiliyor. Bir de kulüpten
menfaat sağlamak isteyen taraftar gruplarının
çoğalmış olması da benim dikkatimi çekiyor.
Çağımızda internet kullanıcısının artması ile artık
taraftarlar kulüplerine her konuda sosyal medya
aracılığı ile müdahalelerde bulunup kendi
isteklerini yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal ve
görsel medyanın her konuda olduğu gibi futbol
konusunda da çok etkili olduğunu söyleyebilirim.
Bizim dönemimizde ise sadece yazılı medya; gazete
ve dergiler çok etkiliydi.

“GEnçLEr nE OLMAK İSTEDİKLErİ KOnUSUnDA
İyİ KArAr VErİP, EĞİTİMLErİnİ AKSATMADAn O
yOLDA İLErLEMELİDİrLEr.”
Finnlay yıldırım: Sizinle ilgili yorumlara
baktığımızda; en dikkat çekici özelliğinizin sapsarı
saçlarınızın ve sert şutlarınızın olduğu görülüyor.
Bu nedenle de halk arasında “Sarı Süleyman”
olarak biliniyormuşsunuz. Futbolseverlerin
belleğinde güzel izler bırakan bir futbol emekçisi
olarak, özellikle spor alanında ilerlemek isteyen
gençlere neler söylemek istersiniz?
Süleyman Oktay: Eğer iyi bir sporcu olmak
istiyorsanız çok sevmeniz, çok çalışmanız ve
yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tabii bunlar
da yetmeyebilir, üst seviyelere yaklaştığınızda eğer
motorik özellikleriniz yani çabukluk, teknik
özellikleriniz ve algılamalarınız yeterli olmazsa,
sizin futbolcu olmanız çok zordur. Bu nedenle çok
sevip, çok çalışmanız gerekir. Yalnız ülkemizde
futbola gönül vermiş ama istenilen başarıya
ulaşamamış gençler açısından büyük bir sorun
doğuyor. Düşünsenize, 18-19 yaşına gelmişsin,
fakat işler umduğun gibi gitmemiş yani üst seviye
sporcu veya futbolcu olamıyorsun. Kendinde böyle
bir hava görüyorsun. İşte en sıkıntılı dönem de bu
oluyor. Çünkü o yaşa kadar hiçbir iş yapmamış,
hatta eğitimini yarıda bırakmış, sadece futbolun
peşinde koşmuşsun. İşte o zaman bu gençleri
zor bir hayat mücadelesi bekliyor. Bundan
dolayıdır ki gençler ne olmak istedikleri
konusunda iyi karar verip, eğitimlerini
aksatmadan o yolda ilerlemelidirler. 
Finnlay yıldırım: Süleyman Bey,
sorularımı büyük bir samimiyetle
yanıtladığınız bu söyleşi için size
çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve
mutlu günler diliyorum. 

The reason for this is that the fans cause
unpredictable events. This is the most important
difference between the audience profile of our time
and now. It's as if the audience was more
passionately attached to their team in the past.
Today's fan base can leave their team alone when
the team gets a bit of a bad result. It also draws my
attention to the fact that the number of fan groups
that want to benefit from the club has increased.
With the increase in internet users in our
age, fans are now able to interfere with their
clubs in every matter through social media
and make their own wishes. Therefore, I can
say that social and visual media are very
effective in football as in every other subject.
In our period, only print media; newspapers
and magazines were very influential.

“YOuNG PEOPLE SHOuLD MAKE GOOD
DECISIONS ABOuT WHAT THEY WANT TO BE,
AND FOLLOW THE PATH WITHOuT
INTERRuPTION OF THEIR EDuCATION.”
Finnlay yıldırım: When we look at the
comments about you; it seems that your most
striking feature is your blond hair and hard
shins. For this reason, you were known as "Sarı Süleyman"
among the people. As a football worker who left a
beautiful mark in the memory of football fans, what
would you like to say to young people who want to
advance in the field of sports?
Süleyman Oktay: If you want to be a good athlete, you
have to love a lot, work hard and improve your skills. Of
course, these may not be enough, when you approach the
upper levels, if your motoric features, namely quickness,
technical characteristics and perceptions are not enough, it
is very difficult for you to become a football player. That's
why you have to love and work hard. However, in our
country, a big problem arises for young people who have
devoted themselves to football but have not achieved the
desired success. Think about it, you are 18-19 years old, but
things did not go as you hoped, so you cannot become a
top-level athlete or football player. You see such an
atmosphere in yourself. This is the most difficult period.
Because you didn't do any work until that age, you even
left your education halfway, you just ran after football. At
that time, a difficult life struggle awaits these young
people. This is why young people should make a good

decision about what they want to be and proceed
on that path without interrupting their
education.
Finnlay yıldırım: Mr. Süleyman, I would like to
thank you very much for this interview in
which you answered my questions with great

sincerity and wish you healthy and
happy days.

Beşiktaş’ın eski futbolcularından ve Eski
Sporcular Derneği Başkanı Süleyman Oktay, her

fırsatta futbolu artık futboldan gelenlerin
yönetmesi gerektiğini söylüyor. Süleyman

Oktay, one of Beşiktaş's former football
players and President of the Former

Athletes Association, says at every
opportunity that football should be

managed by those who come from
football.
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Bu yıl 4. kez düzenlenen ve 10-13 Şubat 2022
tarihleri arasında gerçekleşen Antalya
Bisiklet Turu'nda, 13 ülkeden 23 takım ve

161 sporcu mücadele etti. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet
Meydanı'nda düzenlenen Antalya Bisiklet
Turu'nun ödül törenine katıldı. Dereceye giren
sporculara ödüllerini veren Kasapoğlu, başarılı bir
organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek,
sporcuları ve tüm katılımcıları tebrik etti.
Organizasyonda "İklim Değişikliği Farkındalık
Sürüşü" temalı tur kapsamında kendisinin de 2,5
kilometrelik bir etapta pedal çevirdiğini aktaran
Kasapoğlu, "İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte
de yeni temalarla bu anlamlı organizasyon, hem
hassasiyetini ortaya koymaya hem de yeni
başarılara doğru yürümeye devam edecek." dedi.
Dört kategoride mayo sahiplerini buldu
Antalya Bisiklet Turu'nun 2022 şampiyonu olan
Uno-X takımının sporcusu Jacob Hidsgaul'a
Magenta formasını ve ödülünü, Bakan Mehmet
Muharrem Kasapoğlu verdi. İklim Değişikliği
Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımının
sporcusu Jacob Scott'a Fraport TAV Antalya Genel
Müdürü Deniz Varol ve Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal taktim etti. Dağların Kralı
mayosunu kazanan Felbermayr Simplon Wels
takımından Daniel Turek'e turuncu mayoyu ve
ödülünü Corendon Airlines Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte verdi.
En İyi Sprinter sporcusu olan sarı mayoyu,
Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek
Mareczko'ya Touristica Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Tombul ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı
takdim etti.

23teams and 161 athletes from 13 countries
competed in the Antalya Cycling Tour,
which was held for the 4th time this year

and took place between 10-13 February 2022. Youth
and Sports Minister Mehmet Muharrem Kasapoğlu
attended the award ceremony of the Antalya
Cycling Tour held in Cumhuriyet Square. Kasapoğlu,
who presented the awards to the top athletes,
stated that a successful organization was held and
congratulated the athletes and all the participants.
Noting that he also pedaled on a 2.5-kilometer stage
within the scope of the "Climate Change Awareness
Ride" themed tour in the organization, Kasapoğlu
said, "I believe that this meaningful organization
will continue to show its sensitivity and walk
towards new successes with new themes in the
upcoming period." said. Swimsuits found their
owners in four categories Minister Mehmet
Muharrem Kasapoğlu presented the Magenta jersey
and award to Jacob Hidsgaul, the athlete of the Uno-
X team, the 2022 champion of the Tour of Antalya.
The Climate Change Awareness swimsuit was
presented to Jacob Scott, the athlete of the Wiv
Sungod team, by Fraport TAV Antalya General
Manager Deniz Varol and Mayor of Muratpaşa Ümit
Uysal. Daniel Turek from Felbermayr Simplon Wels
team, who won the King of the Mountains
swimsuit, presented the orange jersey and his
award with Corendon Airlines Chairman of the
Board Yıldıray Karaer, together with Antalya
Metropolitan Municipality Mayor Muhittin Böcek.
The best sprinter athlete, the yellow jersey, was
presented to Jakub Marek Mareczko from the
Alpecin-Fenix team, Burak Tombul, the Chairman of
the Board of Touristica, and Ersin Yazıcı, the
Governor of Antalya.

Antalya Bisiklet Turu'nun Şampiyonu
Jacob Hindsgaul Oldu 

Jacob Hindsgaul Becomes the
Champion of Antalya Cycling Tour

Haber

Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya 2022) son etabında
Genel Ferdi Klasman liderliğini koruyan Uno-X takımından

Jacob Hindsgaul, 2022 yılının şampiyonu oldu.

In the last stage of the Antalya Cycling Tour (Tour of Antalya 2022), Jacob
Hindsgaul from uno-X team, who maintained the leadership of the General
Individual Classification, became the champion of 2022.

Kaynak/ Resource: Timeturk / TrT news
Fotoğraf/ Photo: AA / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Antalya Bisiklet
Turu kapsamında Antalya
Müzesi önünden başlayan,
"İklim Değişikliği Farkındalık
Sürüşü" temalı turun son
etabına katılarak bisiklet
kullandı.
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Minister of Youth
and Sports, participated in
the last stage of the "Climate
Change Awareness Ride"
themed tour, which started
in front of the Antalya
Museum as part of the
Antalya Cycling Tour, and
rode a bicycle.

Yarışa Side Antik Kenti'nden
başlayan bisikletçiler,
Manavgat, Belek, Perge ve
Antalya Havalimanı'ndan
geçerek etabı Muratpaşa'da
sonlandırdılar.
The cyclists, who started the
race from the Ancient City of
Side, passed through
Manavgat, Belek, Perge and
Antalya Airports and finished
the stage in Muratpaşa.






