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ORTOPEDİ UZMANI ÜÇ HEKİM. ÜÇÜNÜN DE ORTAK TUTKUSU 
DENİZ VE YELKEN. PROF. DR. MAHMUT BERKMAN, PROF. DR. NEJAT 
GÜNEY VE PROF. DR. METİN TÜRKMEN DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTARAK 
YAŞIYOR. YOĞUN MESLEKİ TEMPODAN DENİZİN, RÜZGARIN VE YELKENİN 
SAKİNLİĞİYLE UZAKLAŞIYORLAR.   

İstanbul’dan ayrılacak 
olsam herhalde yine 
bir deniz kıyısı şehir 

seçerdim. 

NEJAT GÜNEY
Yelkenliyle açılmadığım 

zamanlarda Boğaz’da 
tekneyle gezmeyi de 

seviyorum.

METİN TÜRKMEN
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Denizi, denizciliği ve 
denizde olmayı seviyorum. 

Yüzmek dışında dalış 
yapıyorum. 

MAHMUT BERKMAN
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ONLAR, ORTAK TUTKULARI DENİZCİLİK OLAN, DENİZDE YAŞAMAYI SEVEN, 
YELKEN KULLANIRKEN ÖZGÜRLÜĞÜ, KONTROLÜ VE DEĞİŞEN ŞARTLARA 

KARŞI ÇÖZÜM ÜRETMEYİ BİLEN HEKİMLER. Üçü de mesle inde 
gösterdikleri uzmanlÇ Ç ve profesyonelli i, yelkencilikte de 
sergiliyor. Sevgiyle yaptÇklarÇ için hem mesleklerinde hem 

de deniz, rüzgâr, yelken üçlüsüyle oldukça ba arÇlÇ ve mutlu. 
Prof. Dr. Mahmut Berkman, Prof. Dr. Nejat Güney ve 

Prof. Dr. Metin Türkmen, yani rüzgârÇn delikanlÇlarÇ, denizle 
nasÇl tanÇ tÇklarÇnÇ ve yelken tutkularÇnÇ anlattÇ. 

Yelkencilik cerrahiye çok benziyor. Bir rota ve plan ile 
yola çÇkÇyorsunuz. Ama yolda her an bir olumsuzluk ya 
da sorunla kar Çla abilirsiniz. kisinde de her an dikkat 

kesilmek, disiplini elden bÇrakmamak ve hÇzlÇ karar verip 
risk almak gerekiyor. Yelken sporu sizde nasÇl bir his ve 

duygu barÇndÇrÇyor?
Nejat Güney: Yelken beni dinlendiriyor. CerrahlÇk gibi yelken 
de so ukkanlÇlÇk gerektiriyor. Komplikasyonla kar Çla tÇ ÇnÇz 

zaman pani e kapÇlÇrsanÇz sorunu çözemezsiniz. Yelken 
sporunda çok eski olmamama ra men, yelkeni seviyorum. 

Metin Türkmen: Yelkenli kullanmanÇn meslekle ilgili 
paralellikleri var ama denizin en önemli tarafÇ teknenin 

üstüne çÇktÇ ÇnÇz andan itibaren kafanÇzda ba ka bir 
ey olmamasÇ. Mesle imizi yapanlar için çok önemli bir 

faktördür bu; çünkü bizim kafamÇz hep me guldür. Deniz, 
ba ÇmsÇzlÇk hissi veriyor, bir yandan da ba ÇmlÇlÇk. Denizin 

kurallarÇna ve rüzgâra ba ÇmlÇsÇn. 
Mahmut Berkman: Denizcilik gerek yelkencilikte gerekse 

motor yatlarda yapÇlabilir. Önemli olan denizin adabÇnÇ 
bilmek kurallarÇna uymak, do aya ve çevreye saygÇlÇ 

olmaktÇr. 

NasÇl ba ladÇnÇz? Ne tür hazÇrlÇklar yaptÇnÇz?
Mahmut Berkman: Küçük ya lardan beri denizle iç içeyim. 

Yüzmeyi 6-7 ya larÇnda ö rendim. Her zaman deniz ve tekne 
ya amÇ bana çekici gelmi tir. 1983 yÇlÇnda aldÇ Çm tekne ah ap 

bir yelkenliydi. stanbul’a yakÇn kÇyÇlarÇ dola tÇ Çm bu teknemi 
1986-1987 yÇllarÇ arasÇnda sattÇm. 11 metre bir Alamatra’yla 

denizcili e devam ettim ve onunla da bütün Marmara’yÇ 
dola tÇm. Bu yÇllarda, motoru ve denizi ö renmeye ba ladÇm. 

Sonra 1993den 1999’a kadar teknesiz bir dönemim oldu. 
1999’da yine 15 metrelik ah ap bir tekne aldÇm. Onu Bodrum’da 

tuttum. Bu tekneyle Yunan AdalarÇ’nÇ ve güney kÇyÇlarÇnÇ doya 
doya dola tÇktan sonra sattÇm. Bu sefer kendim yeniden daha 

iyi bir Tirhandil yaptÇrdÇm. Halen onunla daha uzak seyirler 
yapÇyorum. 1972 yÇlÇndan beri stanbul Yelken’in sporcu 

azasÇyÇm. Olimpik sÇnÇf olarak Dragon’da kÇsa bir süre yarÇ tÇm. 
Tekneyle u ra mayÇ çok sevdi im için hep ah ap teknelerim 

oldu. Ve ba a çÇkabildi im sürece de böyle olacak. 
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Metin Türkmen: Bebek’te 
do dum büyüdüm. lkokulda çok 
yakÇn iki arkada Çm vardÇ. BabalarÇ 
Bebek’te sandalcÇlÇk yapardÇ. O 
zamanÇn teknelerine bakardÇk. Ben 
de yaz aylarÇnda onlarla çalÇ arak 
tekne ya amÇna alÇ tÇm. Bo azda 
kürek çekerek, teknenin içinde 
ya ayarak alÇ tÇm. Ancak üç sene 
öncesine kadar teknem yoktu. Son 
25 yÇldÇr bütün tatillerimi hep denizde 
yapÇyorum. Önce Gulet ile ba ladÇk. 
Bu i e merak saldÇ ÇmÇzda yelken faslÇ 
yoktu i in içinde, denize yakÇn olmak, 
denizde zaman geçirmekti amacÇmÇz. 
Ehliyetimizi aldÇ ÇmÇzda yelken 
kÇsmÇnÇn daha cazip oldu unu gördük.

Nejat Güney: Arkada ÇmÇn 
teknesinde gözlemleyerek ba ladÇm. 
Gözlemlerden sonra yelken sporu 
ile ilgili kitaplar aldÇm ve i in teorisini 
ö renmek için çalÇ tÇm. Yelken sporu 
aynÇ zamanda pratik meselesi. Her 
geçen sene yelken sporu ile u ra tÇkça 
daha fazla tecrübe kazanÇyorsunuz ve 
daha rahat adapte oluyorsunuz. A a Ç 
yukarÇ 8 yÇldÇr yelkencilikle u ra Çyorum. 

Hangisini daha kontrollü ve daha 
rahat yapÇyorsunuz? Hekimlik mi, 
yelken sporu mu?

Metin Türkmen: “ yi doktor 
yoktur, anslÇ doktor vardÇr” diye 
bir söz vardÇr. Basit bir ameliyat 

bile sürprizlerle doludur. Ameliyat 
öncesini iyi planlasan da, o an 
aklÇna gelmeyen bir komplikasyon 
ya ayabilirsin. Ameliyata girerken 
kendimizi maddi ve manevi hazÇrlarÇz, 
çÇkÇnca da ükrederiz. Yelkende hem 
rahatlÇk var hem de mecburi bir 
durum söz konusu de il. Yelken ya 
da tekne stres yaratmÇyor. Denizin 
de, teknenin de kuralÇ var. Dikkatli 
olursun, ancak yaptÇklarÇn seni 
yormaz. 

Nejat Güney: Cerrahide 40. yÇlÇm 
tabii ki orada daha çok tecrübeliyim. 
Yelkende tecrübeli de ilim, acemi 
sayÇlÇrÇm yelken sporu için. Ama 
yelkende de son zamanlarda epey 
a ama kaydetti imi dü ünüyorum.

Mahmut Berkman: Hekimli in 
ve yelken sporunun hem benzerlikleri 
hem de farklÇlÇklarÇ var. Her ikisinde 
de iyi bir planlama yapÇp ba lamak, 
olasÇ sürprizlere hazÇrlÇklÇ olmak 
ve tabii ki tedbirli olmak gerekir. 
FarklÇlÇklarÇna gelince, teknede 
esas kendinize ve ekibe kar Ç 
sorumlusunuz. Ancak dÇ  artlar sizin 
elinizde de ildir. Tedbirinizi aldÇysanÇz 
manevi sorumlulu unuz büyük 
oranda azalÇr. Ameliyatta ise böyle 
de ildir. Kar ÇnÇzda size güvenmi  bir 
insan vardÇr ve yapaca ÇnÇz hatanÇn 
veya olasÇ aksiliklerin hiç bir ekilde 
kabul edilebilir bir mazereti olamaz.  

Prof. Dr. Nejat Güney:
“Yelken beni 
dinlendiriyor. 
Cerrahlık gibi yelken 
de soğukkanlılık 
gerektiriyor. ”



Yelken sporunda tecrübenin yeri 
nedir?

Nejat Güney: Yelken yarÇ larÇnda 
hÇzlÇ gitmekten ziyade, güvenli 
gitmeyi tercih ediyorum. Güvenli ve 
konforlu gitmek. Hem spor ve hem 
de keyif olsun diye yapÇyorum yelken 
sporunu. Yelken sporunda tecrübenin 
önemli oldu unu, her türlü artta 
deniz, rüzgâr, dalga üçgenini tanÇmak 
gerekti ini dü ünüyorum.

Metin Türkmen: Tecrübe çok 
önemlidir. Yelkeni son 10-15 senede 
stanbul Yelken’in ve Galatasaray’Çn 

genç çocuklarÇndan ö rendim. 
Bir hocadan ö renmek ba ka, o 
çocuklardan ö renmek ba ka. 
Yelkenin en ince noktalarÇnÇ o 
çocuklar ö retti. Hoca i in teorisini 
anlatÇr, ancak o çocuklar pratik 
bir ekilde sorunu daha kolay 
çözer. Tabii, çocukluktan olma bir 
yelkenciyle sonradan olma yelkenci 
arasÇnda çok büyük fark var. AmacÇm 
hÇzlÇ gitmek de il denizde keyfini 
çÇkartarak ya amak.

Mahmut Berkman: Buna sadece 
yelkencilik demeyelim denizcilik 
diyelim. Denizci in içinde yelkencilik 
var, motor bilgisi var, demirlemek 
var, denizden anlamak ve meteoroloji 
bilgisine hakim olmak vardÇr. NasÇl ki 

bir hekimin hiç ameliyat yapmayÇp 
sadece kitabi bilgiyle ameliyata 
girmesi mümkün de ilse, denizcilikte 
de teorik bilginin yanÇnda sonu 
gelmeyen pratik tecrübenin önemi 
büyüktür. Bunu yabancÇ bir lisan 
ö renmeye, tÇp okumaya veya ihtisas 
yapamaya benzetebiliriz.  TÇpta da 
denizcilikte de ö renmenin sonu 
yoktur. 

Ameliyathanelerde kontrol 
edebildi iniz artlarda 
çalÇ Çyorsunuz. TanÇdÇk bir mekân. 
Ancak deniz öyle de il. Her an 
de i en artlarÇ söz konusu. Bu nasÇl 
bir duygu yaratÇyor?

Mahmut Berkman: Bir problemi 
çözmenin en iyi yolu problem 
yaratmamaktÇr. Tecrübeli bir cerrah 
ve tecrübeli bir denizci, olabilecek 
ihtimalleri dü ünüp ona göre tedbir 
almalÇdÇr. NasÇl tecrübe etmedi iniz 
bir ameliyatÇ yapmamanÇz gerekirse, 
denizde de tecrübenizin üzerinde 
macera aramamalÇsÇnÇz. yi bir kaptan 
fÇrtÇnalÇ bir havada teknesini salimen 
bir limana götüren kaptan de ildir. 
yi bir kaptan fÇrtÇnada teknesini 

limandan çÇkartmayan bir kaptandÇr.  
Metin Türkmen: Ameliyatta da 

kontrol sizde de il. Siz yöneticisiniz 

Prof. Dr. Metin Türkmen: 
“Amacım hızlı gitmek 
değil denizde keyfi ni 
çıkartarak yaşamak.”
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ama elinizde olmayan öyle eyler 
çÇkar ki, bunu ne kendinize ne 
ameliyat etti iniz hastanÇn ailesine 
izah edebilirsiniz. HastanÇn bir 
anda ilaca tepki verdi ini görür ve 
kaybedebilirsiniz. Bu sizin planÇnÇzda 
yoktur, milyonda bir o anda olur 
ve dünyan kararÇr. Bir hastasÇnÇ 
kaybetmek, hekimin ya adÇ Ç en acÇ 

eydir. 
Nejat Güney: Yelken sporunda 

çok daha özgürsünüz. Meslek 
hayatÇmda, 40 yÇldÇr benzer 
mekânlarda yani kapalÇ alanlarda 
çalÇ tÇm. Bu nedenle ameliyathanede 
kendimi daha güvenli hissediyorum ki 
bu da çok do aldÇr. 

Yelkenlide ya amak nasÇl bir 
duygu? Emeklilik sonrasÇ yelkenli 
de ya amak gibi bir planÇnÇz var mÇ? 
Yelkenlinizle ilgili dünyayÇ dola mak 
gibi bir planÇnÇz var mÇ?

Metin Türkmen: Emekli olduktan 
sonra teknede daha çok ya amak 

istiyorum. Teknemi sadece stanbul’da 
kullanÇyorum. Uzun tatilim olmadÇ Ç 
için güneye hiç indirmedim. Güneye 
götürmeye kalksam bir haftamÇ alÇr. 
Emekli oldu umda, tatil sürem de 
artaca Çndan, sa lÇ Çmda yerinde 
oldu u sürece teknede ya amak 
istiyorum. O nedenle de yarÇ maktan 
çok, ya amak için bir tekne aldÇm. 

Nejat Güney: Emekli olduktan 
sonra stanbul’da ya amamak gibi bir 
planÇm var. Bu artÇk denizde mi olur, 
karada mÇ olur henüz belli de il. E im 
denizi seviyor, ancak teknenin ortamÇnÇ 
pek sevmiyor. Tekneden indikten 
sonra iki gün kendisine gelemiyor. Bir 
de tekne ortamÇ, karadaki hayat gibi 
konforlu de il. Tekne küçük ve sÇkÇ Çk. 
Rahat hareket edemiyor. E imin, iddialÇ 
bir tekneyle dünya turunda bana e lik 
edece ini pek dü ünemedi imden bu 
ihtimal zayÇf gibi görünüyor. 

Mahmut Berkman: Denizdeyken 
ummanda bir toplu i ne bile de iliz.  
Denizcilik bir sevgi i idir. Emekli 

Prof. Dr. Mahmut 
Berkman, “Denizcilikte 

tecrübenin yeri 
tartışılmaz ve çok 

önemlidir. Denizde de 
yaşadıkça hep bir şeyler 

öğrenirsiniz” diyor.



olduktan sonra denizde çok daha uzun 
süreli ya amak istiyorum. Bir kere 
büyük bir yelkenli ile Atlantik geçtim. 
Bir kere de Panama kanalÇnÇ geçip 
Galapagos AdalarÇ’na kadar gittim. u 
anda da bütün bo  vakitlerimi denizde 
geçirmeyi tercih ediyorum.   

Yelken sporu, hekimlik derken 
ailenize nasÇl vakit ayÇrÇyorsunuz?

Mahmut Berkman: Ben 
yakÇnlarÇma benimle gelmeleri için 
Çsrar ederim. Ama gelmeyince de 
darÇlmam. Ve tek ba Çma da olsa 
çÇkarÇm. KarÇm denizi çok sevdi ini 
söyler, bence o denize girip çÇkmayÇ 
sever. ki kÇzÇm da denizde olmaya 
bir kaç günden fazla pek tahammül 
edemezler. Bunun bir orta noktasÇnÇ 
bulabilece ime inanÇyorum. 

Metin Türkmen: E im doktor, 
kÇzÇm da çalÇ Çyor. E im jinekolog 
oldu u için çalÇ ma temposu 
yo un. YazÇn her hafta sonu ba ka 
programÇmÇz yoksa mutlaka 
teknedeyiz. Adalar ya da Marmara’ya 
açÇlÇrÇz. Hiç bir ey yapamÇyorsak evde 
geçirece imiz günü teknede geçiririz. 
KÇ Çn daha yalnÇz kalÇyorum. Hemen 
hemen her hafta tekneye geliyorum. 

Nejat Güney: Ailemle zaman 
geçirmek noktasÇnda sÇkÇntÇ 
ya Çyorum. Sabah erkenden  evden 
çÇkÇyorum, ak am en iyi artlarda 
eve geli im 20.00’Ç buluyor. Hafta içi 
eve ayÇrdÇ Çm zaman mesle imden 
dolayÇ kÇsÇtlÇ. Hafta sonlarÇ da 
tekneye gidersem e im gelmiyor, 
arkada larÇmla gidiyorum. Yelken, 
e imi mutlu etmedi. 

Yelkendeki ekip takÇm ruhu neler 
kazandÇrÇyor?

Nejat Güney: Yelken sporu 
özellikle yarÇ a girdi iniz zaman 
payla mayÇ, sorumluluk ve görev 
bilinci gerektiren bir spor. YarÇ ta 
herkesin ayrÇ bir görevi oluyor. Kendi 
teknemi gezi amaçlÇ oldu unda üç 
ki i kolaylÇkla götürebiliyoruz.

Metin Türkmen: Ekip çok 
önemli. ki derecemiz var. Vakko 

yarÇ Çnda üçüncülü ümüz, Donanma 
KupasÇ’nda da birincili imiz var. 
Bunlar ferdi de il takÇm ödülleri. 
BunlarÇ da hep arkada larÇmÇn 
teknesiyle kazandÇk. Orada müthi  
bir disiplin ve i  bölümü söz konusu. 
Hastane ortamÇ gibi. Görevler belli, 
herkes sorumlulu unu ve i ini saat 
gibi yapar. TakÇm ruhu özellikle 
yarÇ larda çok önemli bir faktör. Ekip 
takÇm çalÇ masÇnÇn neler sa ladÇ ÇnÇ 
ancak yarÇ Çrken görebiliyorsunuz.

Mahmut Berkman: YarÇ larda 
ekip çok önemlidir. Fakat ben yarÇ çÇ 
de ilim. Çok nadiren yarÇ a katÇlÇrÇm. 
Mesle imizin stresine bir de yarÇ  
stresini eklemek bana pek çekici 
gelmiyor. 

Bu sporu yapmak isteyen genç 
hekimlere neler tavsiye edersiniz?

Metin Türkmen: Sadece 
hekimlere de il, herkese tavsiye 
ediyorum. Özellikle erkek çocuk 
sahibi arkada larÇma. Son zamanlarda 
e itim alan kÇz ö rencilerin de sayÇsÇ 
arttÇ. nsana ba ÇmsÇz bir ortamda, 
de i en artlara göre karar verme 
yetisi kazandÇrÇyor. Yelken sporunun 
çocuklarÇn geli iminde çok önemli 
oldu unu dü ünüyorum.

Nejat Güney: Sporun her 
türlüsünü severim ve herkese de 
tavsiye ederim. Spor olsun da ne 
olursa olsun. Yelken, hem keyifli hem 
de güzel bir spor. Her sporun tehlikesi 
oldu u gibi yelken sporunun da 
tehlikesi var. Olabildi ince erken ya ta 
ba lamak lazÇm. Bugün artÇk çocuklar 
yelkene, tekne kullanmaya küçük 
ya larda ba lÇyor. Bizim zamanÇmÇzda 
bu imkânlar yoktu. Bizde tekne 
yok de il, tekne var ancak tekneler 
marinalarda bekliyor. Marinalar tekne 
dolu, deniz bombo …

Mahmut Berkman: Benim 
asistanlÇ Çmda tekne sahibi olmak için 
bugünkü imkanlar yoktu. Bugün 2. el 
ucuz bir araba fiyatÇna tekne sahibi 
olmak mümkündür. Genç arkada lara 
tavsiyem e er seviyorlarsa  denizcilik 
her ya ta yapÇlabilecek spor ve hobidir. 


