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01 sunufl

B
u günlerde çok s›k konufltu¤umuz

güncel bir konudan, ülkemizin küre-

selleflen dünyada sahip oldu¤u re-

kabet avantaj›n›n öneminden bahsetmek is-

tiyorum. 

Küreselleflme, kaynaklar› do¤ru kullanma-

n›n yan› s›ra rekabet avantaj›n› do¤ru kullan-

makla ilgilidir. Anahtar kelimeler ise yeterlilik

ve de¤iflimin do¤ru yönetimidir.

Dünya ekonomisi genifllemekte ve devaml›

bir nüfus art›fl› gerçekleflmektedir. ‹nsanlar

flehirlere göç etmekte ve orta s›n›f dünya

ekonomisini yürütür hale gelmektedir. 

Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’si flehirler-

de yaflamaktad›r. Türkiye’nin genç nüfusu

do¤ru yönlendirilirse çok önemli bir rekabet

avantaj›d›r. E¤itim sistemindeki reformlar ise

bu avantaj› yerinde kullanmam›z› sa¤layacakt›r. 

‹flgücü ve iflgücünün maliyeti de rekabet et-

me yönünde büyük önem tafl›maktad›r. ‹yi

e¤itimli, verimli çal›flan genç profesyoneller

ve teknik elemanlar bugün gelece¤e ›fl›k tu-

tacaklard›r. Di¤er taraftan inovasyon ve ye-

nili¤e yat›r›m›n yap›lmas› gerekmektedir.  

Türkiye’de son 5 y›lda yaflanan makro eko-

nomik geliflmeler, ülkemizi çekici hale getir-

mifl, izlenen istikrarl› ekonomik politikalar,

oluflan stabilite ve büyüme oran› Türkiye’yi

yat›r›m avantaj› aç›s›ndan çekici hale getir-

mifltir. ‹stikrar ve ifl dünyas›ndaki sadelefl-

me, verimlilik, uluslararas› kurumsal yönetim

standartlar› ile ilgili çal›flmalara devam, kre-

dibilite ve fleffafl›k konular› her geçen gün

önem kazanmaktad›r. Ayn› flekilde sa¤l›k

hizmetleri ve altyap› alan›ndaki iyilefltirmeler

uzun vadede avantaj teflkil edecektir. 

Türk özel sektörünün dinamik, küresel an-

lamda rekabetçi ve yenilikçi bir yap›da ol-

mas›, orta ve küçük ölçekli iflletmelerin ve

yat›r›mc› düflüncenin artmas›, Türkiye’nin

uzun vadede güçlü bir küresel oyuncu ol-

mas›n› sa¤layacakt›r. 

Ülkemiz co¤rafik konumu nedeniyle bulun-

du¤u hassas nokta avantaj›n› kullanarak da-

ha uzun y›llar global pazarlarda stratejik ye-

rini koruyacakt›r. 

Yaz›m› flu sözler ile bitirmek istiyorum “Ge-

lece¤i yaratmazsan›z gelecek sizi yarat›r”.

2007 y›l›na girerken mutlu, sa¤l›kl› baflar›l›

ve bar›fl dolu bir y›l diler, bu vesileyle hepi-

nizin Kurban Bayram›’n› candan kutlar›m. 

Sevgi ve sayg›lar›mla,

“Gelece¤i yaratmazsan›z 
gelecek sizi yarat›r”

Ülkemiz co¤rafik konumu nedeniyle bulundu¤u hassas nokta 
avantaj›n› kullanarak daha uzun y›llar global pazarlarda stratejik 

yerini koruyacakt›r.

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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04 mekan: D o l m a b a h ç e
haz›rlayan: demet fleker

Son tan›k: Dolmabahçe
‹lk Meclis bu sarayda topland›. Son Osmanl› sultan› bu sarayda yaflad›. Son Halife, hilafetin kald›r›ld›¤›n›
yine burada ö¤rendi. Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini b u r a d a yumdu. 150 y›l›n› dolduran
Dolmabahçe Saray› Osmanl›’n›n son, Cumhuriyet’in ise ilk tan›¤›.
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Osmanl› Devleti’nin askeri baflar›s›zl›k y›llar›nda
Sultan Abdülmecid, baflar›s›zl›klar› görkemli
bir saray yapt›rarak örtbas etmek ister. Ç›ra-

¤an Saray›, Beylerbeyi Saray›, Ortaköy Camii, Selimiye
K›fllas› gibi eserlerde imzas› bulunan, dönemin önemli
mimarlar›ndan Osmanl› tebas› Balyan Kardefller’i gö-
revlendirir. Ancak bu görkemli saray için o denli masraf
yap›l›r ki, saray›n yap›m› borç para ile sürdürülür. T ü r-
kiye’de kay›tlara geçen ilk grevin Dolmabahçe Sara-
y›'n›n inflaat›nda çal›fl›p da paras›n› alamayan iflçilerin
grevi oldu¤u söylenir. Saray›n inflaat› sürerken üzerine
bir de K›r›m Savafl› gelince Osmanl› Devleti bir daha
ekonomik olarak belini do¤rultamaz.

1843’te bafllayan inflaat 10 y›l sonra tamamlan›r. An-
cak K›r›m Savafl› yüzünden, Sultan Mecid böylesine
lüks bir saray›n aç›l›fl›n› yapmak istemez. Aradan üç y›l
geçip, zafer haberi geldi¤inde f›rsat› de¤erlendirir. 7
Haziran 1856’da, Ramazan Bayram›’n›n üçüncü günü,
saray›n aç›l›fl› yap›l›r. 

Dünyan›n en büyük balo salonu 
1 8 5 6’da inflas› tamamlanarak aç›lan saray, mimari ya-
p›s› itibariyle dönemin kültürel, sosyal ve sanatsal yap›-
s›n› yans›t›yor. Yüksek duvarlarla çevrili ana yap› ile yö-
netim ve yaflam gereksinimlerini karfl›layan ek yap›lar-
dan oluflan saray, 110 bin metrekarelik bir alana yay›l›-
yor. Görkemli bir dekorasyona sahip olan saray›n
önemli özelliklerinden biri de kristal malzemenin yayg›n
olarak kullan›lmas›. Avize, flamdan, flömine, merdiven
korkulu¤u ve aynalar kristalden yap›lm›fl. Saray›n en
görkemli yeri olan tören salonundaki avize dört tondan
fazlad›r. Bütün mobilyalar Fransa ve ‹talya’dan al›n›r,
saray ‹ngiliz ve Frans›z kristalleriyle donat›l›r. Yabanc›
ülkelerden gelen hediyeler ise saray›n çeflitli yerlerine
k onulur. Saray›n dekorasyonunda, saf ipekten döfleme

kumafllar, perdeler, Hereke fabrikas›nda dokutturulur.
Hal›lar Manisa Gördes, Hereke, Isparta, Kayseri Bün-
yan’dan getirtilir, bir k›sm› ise ‹ran ve Avrupa’dan. 285
odas› ve 46 salonu olan saray›n en ilginç özelliklerinden
birisi de, kalorifer sistemi, elektrik ve telefon gibi döne-
min birçok yeni teknolojisinin ilk olarak burada kullan›l-
mas›. Dünyadaki saraylar içinde en büyük balo salonu
Dolmabahçe Saray›’na ait. Bu salon, önemli siyasi top-
lant›larda, tebrik ve balolarda kullan›l›yordu. 

Dolmabahçe Saray› geçmiflte pek çok dü¤ün ve mera-
sime ev sahipli¤i yapt›. Atatürk’ün manevi k›z› Rukiye
Han›m’›n, (Erkin) dü¤ün töreni burada yap›ld›. Atatürk,
Rukiye Han›m’› bir Konya gezisinde tan›m›fl ve kimse-
siz oldu¤u için onu Ankara’ya getirerek bak›m›n› üst-
lenmifl. Enver Pafla’n›n Naciye Sultan ile nikah› da
1914’te yine bu sarayda gerçekleflti. Ayn› y›l Vahdet-
tin’in k›z› Rukiye Sultan ile ‹smail Hakk› Okday’›n nika-
h› Dolmabahçe’de k›y›ld›. Latin alfabesiyle ilk ders de
1928’de ‹brahim Necmi Dilmen taraf›ndan Dolmabah-
çe Saray›’nda verildi.

6 padiflah›n yaflad›¤› Dolmabahçe Saray›, Bat›l›laflma
sürecine giren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun simgesi du-
rumundayd›. Padiflah Mutlakiyet’in ve eski düzenin
simgesi olan Topkap›’dan ç›k›p Dolmabahçe Saray›’na,
Avrupa’ya geçti. Topkap› Saray›’nda oldu¤u gibi halk
ile aras›ndaki yüksek duvarlar Dolmabahçe’de yoktu.

Bu yeni sarayda ‹stanbul’un mimarl›k gelene¤ine yeni
giren balkon, sütun, üçgen al›nl›k, an›tsal merdivenler
gibi yeni ö¤eler kullan›ld›. Dolmabahçe Saray›’n›n infla
edilmesiyle birlikte Topkap› Saray›, padiflahlar›n ika-
metgah› olmaktan ç›kt›, yaln›zca tahta ç›kma törenleri-
nin yap›ld›¤› bir yap› olarak kald›. Bayramlaflma tören-
lerinde Topkap› Saray›’nda bulunan alt›n taht Dolma-
bahçe Saray›’na getirilerek kurulur ve padiflah bu taht-
ta devletin ileri gelenleriyle bayramlafl›rd›. Taht bulun-
mad›¤› için 5. Murat’›n tahta oturmadan sultan ilan
edildi¤i saray olarak da bilinir Dolmabahçe Saray›.  Sa-
rayda vefat eden son Osmanl› padiflah› Mehmet Re-
flat’d›. Sarayda yaflayan son padiflah ise Vahdettin.
Son Halife Abdülmecid’in de, bir dönemin kapand›¤›n›,
hilafetin kald›r›ld›¤›n› sarayda kitap okurken ö¤rendi¤i
rivayet edilir.

Saraydan Atatürk geçti  
Dolmabahçe Saray›’nda Atatürk de ikamet etti.  Pek
çok yabanc› konu¤u sarayda a¤›rlad›.  Hastal›¤›n›n en
a¤›r dönemini burada geçiren Atatürk, D o l m a b a h ç e
Saray›’nda vefat etti. Atatürk’ün vefat etti¤i oda bugün
ziyaretçilere aç›k tutuluyor. Saray›n müze haline getiril-
mesi için ilk giriflimleri Atatürk bafllatt›. Ülkemizin ilk
Güzel Sanatlar Müzesi olan ‹stanbul Devlet Resim ve

Heykel Müzesi, Atatürk’ün emriyle 1937’de D o l m a-
bahçe Saray›’nda aç›ld›. Saray, bugün herkesin gezip
görebilece¤i büyük bir müze saray ve kültür merkezi
olarak hizmet veriyor. Sarayda, tan›t›m etkinliklerinin
yürütüldü¤ü, gösteri salonu, sergi alanlar› ve toplant›
salonlar›na sahip “Kültür-Bilim-Tan›t›m” merkezi yer
a l › y o r .
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06 k ü r a t ö r: Vas›f Kortun
röportaj: umut bavl›

“Hayal sizinse sat›labilir”

06-07 BIENAL  1/30/07  10:56 AM  Page 1



0 7

Son y›llarda bienallerin gördü¤ü ilgiyle birlikte ha-
yat›m›za yeni bir kavram girdi; küratörlük. Char-
les Esche ile birlikte 9. Uluslararas› ‹stanbul Bi-

enali’nin küratörlü¤ünü üstlenen Vas›f Kortun, küratörü
“sergi yap›mc›s›” olarak tan›ml›yor. Platform Garanti
Güncel Sanat Merkezi’nin yöneticisi olan Kortun ile kü-
ratörlük kavram› ve Türkiye’deki sanat ortam›n›n yan› s›-
ra bienal gibi büyük bir organizasyonun nas›l gerçeklefl-
tirildi¤inin detaylar›n› konufltuk. New York’ta yay›nlanan
uluslararas› sanat dergisi Art Auction’›n uluslararas› sa-
nat camias›n›n en etkin ve kayda de¤er “‹lk 100” (2004)
kifli listesinde yer alan Kortun, 1992’de düzenlenen 3.
‹stanbul Bienali’nin de bafl küratörü ve yöneticisi olarak
görev yapm›flt›. Museum of the Center for Curatorial
Studies/Bard College ve Proje4L ‹stanbul Güncel Sanat
Müzesi’nin yöneticili¤ini yapan Kortun, Türkiye’de sanat
ortam›nda difle difl bir rekabetin söz konusu oldu¤unu
söylüyor: “Siz yapmazsan›z baflkas› yapar”. K ü r a t ö r l ü k ;
özellikle gençler için d›flar›dan bak›ld›¤›nda çok cazip
görünse de bienal organizasyonlar›nda yüzlerce kiflilik
bir ekip oluflturman›n, liderlik etmenin, milyonlarca do-
larl›k bütçeleri idare etmenin yan› s›ra gerekti¤inde du-
var boyamaktan ampul de¤ifltirmeye, folyo yap›flt›r-
maktan merdiven tafl›maya pek çok sorumlulu¤u da
gerektiren bir inanç ve sevgi meselesi.

Bienal organizasyonu nas›l gerçeklefltiriliyor?
Bienal organizasyonu bir ekip ifli. Kimi zaman ekip haz›r-
da durur, kimi zaman da o anki ifl için bir ekip oluflturu-
lur. Ve ekibin büyüklü¤ü organizasyona göre de¤iflir.
Duvar yaz›lar›ndan eserlerin tafl›nmas›na, sanatç›larla
anlaflmaktan duvar›n rengine, ayd›nlatmadan duvar›n
nas›l yap›laca¤›na, eserin yan›nda yer alacak yaz›dan ya-
z›n›n redaksiyonuna, grafik tasar›mc›dan mimara kadar
pek çok unsur oldu¤unu unutmamak gerekir. Tabii bun-
lar› sürekli yapt›¤›m›z için bize nispeten kolay geliyor. So-

nuçta izleyici de bir süreç projesi de¤ilse bitmifl bir fley
görüyor ve “güzel” deyip gidiyor. Küratörlük iflinin büyük
bölümünü ne yaz›k ki yönetim, takip, idari ifller kaps›yor.

Kaç kiflilik ekip kuruluyor?
Büyük projelerde fabrikalardaki gibi çok büyük ekipler ku-
rulmas› gerekiyor. Sonuç itibariyle bir inflaat yap›yorsunuz.
Bir bienalde rehber, sergi kurucusu, çevirmen, yard›mc›
gibi part time ve full time toplam bin kifliden fazla çal›flan
bulunuyor. Çal›flan insanlar genelde iflin merakl›lar› ya da
ö¤renciler. Ama gönüllü bir çal›flmadan söz etmiyorum.
Tamam›yla profesyonel çal›flma gerçeklefltiriliyor.

Bienal bütçesinde milyonlarca dolar m› söz konusu?
‹stanbul Bienali di¤er bienaller aras›nda en mazbutlar-
dan biri. Dönen rakam yine milyon dolarlar seviyesinde
ama bienal bütçelerinin en mazbutu zaten 3-4 milyon
Dolar kadar. En pahal›s› ise 35 milyon Dolar civar›nda.
Tafl›ma masraflar› yüksek oldu¤undan Güneydo¤u As-
ya’daki bienallerin maliyeti 35 milyon Dolar’a kadar ç›-
kabiliyor. Kore’de düzenlenen bienalde aç›l›fla cumhur-
baflkan› gelmiflti ve bir sonraki bienal için bafllang›ç pa-
ras› olarak 5 milyon Dolar verdiklerini söyledi. Yaln›zca
devlet 5 milyon Dolar yard›m yap›yor. Bize ise devlet-
ten bunun 20’de biri kadar destek geliyor.

Türkiye için bienallerin ifllevi ve yararlar› neler?
Bienal, kültür sektöründe Türkiye’nin en önemli faaliyeti.

Hiçbir faaliyet uluslararas› alanda bienalin onda biri ka-
dar bilinmez, uluslararas› bas›nda yer almaz ve izleyici
çekmez. Bienal Türkiye’nin bayrak aktivitesidir. Ne film,
müzik, tiyatro festivalleri ne de Formula 1 bienal kadar
önemli bir faaliyet de¤il. Vak›f y›llard›r bu ifli iyi götürüyor
ve bienal profesyonelleflti. Yabanc› küratörlerle çal›fl›la-
rak do¤ru bir yol izleniyor. Kimi sergiler iyi kimisi kötü an-
cak bienal genel anlamda baflar›l›. Bienaller sayesinde
birçok sanatç› Türkiye d›fl›nda çal›flma flans›n› yakalad›. 

Küratör ne ifl yapar?
Küratör için sergi yap›mc›s› diyebiliriz. Asl›nda küratörlük ye-
ni bir müessese de¤il. Son 10 y›lda patlama yaflad›. Bienal-
ler son y›llarda ilgi çekmeye bafllad›, dolay›s›yla küratörler
de ilgi çekti. Küratörlük ah›m flah›m bir fley de¤il. Künyeni-
ze küratör yazars›n›z ve küratör olursunuz. Ama küratör
yazd›¤›n›z için bu sizin iyi bir küratör olman›z› sa¤lamaz. Bir
de bir fleyler böyle gündeme gelince özellikle gençler böyle
an›lmak istiyor. Ama bu o kadar e¤lenceli bir ifl de¤il. Maki-
nelerin peflinde kofltu¤unuz, ampul de¤ifltirdi¤iniz, merdi-
ven tafl›d›¤›n›z, folyolar› yap›flt›rd›¤›n›z zamanlar da var.

Küratörün yöneticilik özellikleri tafl›mas› gerekiyor mu?
Tabii ki! Hayal sizin ise onu en iyi siz satabilirsiniz. Kü-
ratörler de bir çeflit sözleflmeli elemanlard›r. O yüzden
para bulmaktan malzeme tafl›maya kadar her ifli yapar-
lar. ‹fle çok daha fazla emek verseler de bu ifllerde pa-
ray› küratör kazanmaz.

Küratör bir eserin yorumlanmas›na ne derece etki
eder? Yönlendirmede etik s›n›r var m›d›r?
Bir ifl sanatç›n›n elinden ç›kt›¤› andan itibaren, o ifl kamu-
sal alana aittir. Bir resim yapt›¤›mda e¤er evimde duruyor-
sa, yorum hakk› bana aittir. Ama evden ç›kard›¤›m andan
itibaren, onu okumak, yorumlamak benim elimde de¤il; iz-
leyicinin, küratörün, baflkalar›n›n, tarihin, zaman›n elinde.

Özellikle manas›z giydirmeler d›fl›nda, eserlerin anlam› bir
kitap gibi aç›kt›r. Bir eserden ald›¤›m›z; verdi¤imiz boya ya
da bez parças› de¤il, histir. Sanat, o histe gerçekleflir. Sa-
nat nesnenin kendisi de¤ildir. Nas›l bakt›¤›m, nas›l okudu-
¤um, eserin düflündürüp düflündürmedi¤i önemli noktalar-
d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, duvardaki bir eserin yan›na iki
eser daha koydu¤unuzda verece¤i anlam de¤iflebilir. Kü-
ratörler kimi zaman bir eserin belli anlamlar›n› aç›yor, bel-
li anlamlar›n› kapatabiliyor. Belli noktaya odakland›rmak
için baz› anlamlar›n› kapatabilirsiniz. ‹yi bir küratör, bir ese-
rin bir açmaz›n› bulup onu ön plana ç›karmaya çal›flan in-
sand›r. Ama o sergi bitti¤i zaman, o cümle de bitiyor. Ayn›
eseri baflka bir sergi, baflka bir sunuma dahil etti¤inizde o
zaman baflka bir anlam› ortaya ç›kabiliyor. ‹yi yap›tlar; oku-
maya daha aç›k yap›tlard›r. Tek cümlelik olmayanlard›r.
Baz› etik s›n›rlar benim için var. Bir baflkas›n›n ifliyle oyun
oynamak, kendi oyunuma dahil etmek istemem. ‹flin an-
lamlar›n› iyiden iyiye daraltmay›, onu öldürmeyi istemem.

Küratör de bir sanatç› say›labilir mi?
Asla say›lamaz. ‹zleyiciyle sanatç› ve sanatç›n›n ifli ara-
s›nda okuma yapan geçici bir medyad›r, ama sanatç›
de¤il. Küratör olsa olsa baflar›s›z sanatç›d›r. ‹flimiz za-
ten bu de¤il. Hele ki baflkalar›n›n ifli üzerinden sanat
yapmak bana pek sa¤l›kl› gelmiyor.

Sergi tasar›m›nda kriterleriniz neler?
Herkesin anlayabilece¤i seviye diye bir fleye inanm›yo-

rum. Öyle bir fley olsa baflka bir ifl yapard›k. Herkesin
anlamas› ya da sevmesi gerekmiyor. Sanat, yaln›zca
anlamakla kuflat›lsa sanat olmazd›. Kalabal›k bir grup-
tan tek bir izleyici yapt›¤›n›z ifli anlamaya müsaitse ve
siz ona anlamas› için hiçbir kolayl›k sa¤lam›yorsan›z, o
zaman iflinizi do¤ru dürüst yapm›yorsunuz demektir.

Türkiye’de kaç küratör sayabilirsiniz?
fiu anda en az 15 kifli sayabilirim. Bu isimler sürekli ça-
l›flmalar gerçeklefltiriyor. Bir k›sm› da yurtd›fl›nda bu ifli
yap›yor. Çin’de bile Türk küratörler bulunuyor. fiu anda
hem Türkiye’de hem de yurtd›fl›nda iyi ifller yapan 4-5
küratör var. 1990’larda çok say›da okul kuruldu. Bu ifl
sektörleflmeye bafllad›. Türkiye’deki genç kuflak küra-
törlerin en az yar›s› okullu.

Farkl› sanatç›lar›n yap›tlar›n› bir araya getirdi¤iniz
sergilerde, ortak ruhu nas›l yakal›yorsunuz?
Ortak ruh bafllang›ç noktas›nda yer al›yor. Bir tema et-
raf›nda sanatç›lar›n ifllerine bakarak sergi oluflturuluyor.
Sanatç›lar birbirlerinden habersiz ayn› konu üzerinde
farkl› bak›fl aç›lar›yla eserler veriyor. Bunlar› bir araya
getirdi¤inizde ortaya yeni bir anlam ç›k›yor.

Sergilerinizi düzenlerken, kiflisel istekleriniz ve pro-
fesyonellik dengesini nas›l sa¤l›yorsunuz? 
Belirledi¤iniz temada bir eserin yeri varsa, sanatç›yla ki-
flisel sorunlar›n›z olsa bile eserine yer vermeye mecbur-
sunuz. Be¤enmedi¤iniz sanatç›yla çal›flmama lüksünüz
yok. Bazen çok sevdi¤iniz insanla çal›flmaya bafllay›p
serginin sonunda birbirinizden nefret edebiliyorsunuz.
Kimi zaman da tam tersi oluyor. Tabii bu insandan in-
sana de¤ifliyor. 10 kifliden dokuzu da sevmedi¤i insan-
la hiçbir koflulda çal›flmayabilir. Do¤al olarak bunun ke-
sin bir cevab› yok. Ama arkadafll›k iliflkilerinin bu iflleri
yönetmemesi gerekiyor.

9. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nin yan› s›ra uluslararas› pek çok serginin küratörlü¤ünü üstlenen Vas›f
Kortun sanat›n, çerçeveden ba¤›ms›z düflünülmesi gerekti¤inin alt›n› çiziyor. Kortun “Sanat, bir eserden
ald›¤›n›z histe gerçekleflir. Sanat, kullan›lan malzeme ya da nesnenin kendisi de¤ildir” diyor.

Walker Art Center’in (ABD) Bush Global Advisory Committee’sin-

de bulunan Vas›f Kortun, 2001-2002 aras›nda International Foun-

dation Manifesta’da yönetim kurulu üyeli¤i yapt›. Gerçeklefltirdi¤i

sergiler aras›nda Placebo Effect, Sparwasser HQ, Berlin, Istan-

bul, Institut für Auslandbeziehungen, Stuttgart ve Berlin, Geçen-
k›flbaharhiçgelmedi, Platform, (ortak-küratör), Mediterraneans,

Museum of Contemporary Art of Rome, (ortak-küratör) yer al›yor.

Kortun, yaz›lar›yla 2000-2001 y›llar›nda Independent Curators In-

ternational’›n Words of Wisdom: A Curator’s Vade Mecum on

Contemporary Art, Carolee Thea’nin Foci: Interviews with 10 In-

ternational Curators, Fresh Cream: 10 Curators 100 Artists gibi
uluslararas› yay›nlarda yer ald›. Erden Kosova ile birlikte yazd›klar›

‘Szene Turkei: Abseits Oder Tor’ adl› kitap Almanya’da yay›nlan-

d›. Almanya, ABD, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Fin-

landiya, H›rvatistan, Kanada, Hollanda, ‹ngiltere, ‹sveç, ‹talya, ‹s-

panya, M›s›r, Norveç, Romanya, Ukrayna ve Rusya’da güncel

sanat konusunda gerçeklefltirilen çeflitli sempozyumlara kat›larak
konferanslar verdi ve atölye çal›flmalar› yönetti.

Vas›f Kortun
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Deborah Jones, Amerika Birleflik Devletleri ‹stanbul Baflkonsolosu. Görevde bulundu¤u yerlerden baz›lar›-
n› saymak gerekirse, Arjantin, Tunus, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri... Liste uzun.
Yaklafl›k 15 ayd›r ‹stanbul’da. Görev süresi gelecek yaz sona eriyor. Nereye gidece¤i konusunda yorum

yapmaktan kaç›n›yor. Yirmi y›ld›r Müslüman ülkelerde görevd e bulunmas›, bölgeyi ve dilleri iyi biliyor olmas›na ne-
d e n . ‹slam ve Ortado¤u Baflkonsolos Jones’un uzmanl›k alan›:

“20 y›ld›r Müslümanlarla birlikte çal›fl›p yafl›yorum. Benim Müslümanl›k ve Müslümanlara dair izlenimlerim do¤al
olarak di¤er insanlardan farkl›. Bir Müslüman›n bendeki imaj› biraz daha de¤iflik. Pek çok insan›n kafas›nda ya-
r a t t › ¤ › g i b i ö r n e ¤ i n, Suudi Arabistan’da çölden gelen yöresel k›yafetli insan de¤il. Onlar›n da t›pk› benim gibi ya da
Amerika’daki arkadafllar›m gibi, ev kad›nlar›, ifl adamlar›, ifl kad›nlar› oldu¤unu biliyorum. Hem Ortado¤u’da hem
de burada kad›n ya da erkek, hükümet görevlisi, bürokrat, mühendis, yöneticilerle karfl›lafl›yorum. Birleflik Arap
Emirlikleri’nde, Kuveyt’te, Suudi Arabistan’da mühendis, avukat, yönetici kad›nlarla tan›fl›yorum.” 

Jones, bir daha dünyaya gelse yine diplomat olaca¤›n›, diplomat olmasayd› mutlaka pazarlama konusunda aktif
bir ifl kad›n› olaca¤›n› söylüyor. “Bizler iyi birer sat›c›y›z” diyor. Kendisini tan›mlarken afl›r› iyimser demeyi tercih
ediyor. Do¤rudan tercümesi olmasa da biz Türkçe’de buna yaz›n›n bafll›¤›ndaki gibi “iflah olmaz iyimser” d i y o r u z .
Söylefliyi rezidans›nda gerçeklefltirdik. Bo¤az’a bakan manzaras›na bay›ld›¤›n›, b›rak›n ‹stanbul’daki en güzel
manzara olmas›n›, dünyan›n en güzel manzaras› oldu¤unu söyledi. ‹stanbul’u korumalar› eflli¤inde dolaflmak zo-
runda kald›¤› için bir gün geri dönece¤ini, jean pantol o nl a ve makyajs›z bir sade vatandafl olarak Niflantafl›’nda
bir cafede kahvesini yudumlayaca¤›n› söylüyor. 

Türkiye ve Türkler için bir foto¤raf çeker misiniz?
Türkiye, co¤rafi konumu nedeniyle gelenekçi bir kültürle Bat›’daki modern kültür aras›nda kalm›fl durumda. Ta-
bii ülke içinde yaflanan göçle bu kültürler de sürekli çak›fl›yor. Nüfusunuz çok genç. Türkiye zengin tarihi olan,
kültürel birikimi binlerce y›ll›k büyük bir ülke fakat ayn› zamanda hala çok genç. Siz Türkler dahisiniz. Bilirsiniz
‹talyanlar resmi, Almanlar felsefeyi ve müzi¤i, ‹ngilizler edebiyat›, Türkler de insanl›¤a askeri yeteneklerin mü-
hendisli¤ini ve örgütlenmesini sundu. Di¤er kültürlere ve de¤iflime çok çabuk adapte olabiliyorsunuz. Seyahat
etmeyi ve hareket halinde olmay› seviyorsunuz. Dünyan›n farkl› yerlerinde çal›flan çok say›da Türk var. Nereye
giderseniz gidin gitti¤iniz ülkenin kültürüne, ifl yaflam›na kolay adapte oluyorsunuz. Ama flunu da biliyorum ki
Türkiye’deki Türkler y›llar önce Avrupa’ya giden Türkler’den farkl›. Amerika’daki Türkler de farkl›. Türkiye’de
yüksek e¤itimli bir genç kitleniz var. Türkiye dinamik ve çeflitlili¤in bol oldu¤u bir ülke. Uluslararas› flirketlerde
çal›flan çok say›da Türk oldu¤unu ö¤rendi¤imde çok flafl›rm›flt›m. ‹yi e¤itimli ve tecrübeli bir yönetici kadronuz
var. Bu konuda pek çok ülkenin önünde yer ald›¤›n›z› söyleyebilirim. Yerleflmifl gelenek ve kanunlar›n›z iflliyor.
Kat›l›mc› bir demokrasi anlay›fl›na, sa¤l›kl› bir muhalefete sahipsiniz. Dinamik ve çabuk de¤iflebilen düzenleme-
ler yapabiliyorsunuz. Bunun iyimser, pozitivist bir yaklafl›m oldu¤unu düflünebilirsiniz. Ama ben optimist bir
k o n s o l o s u m .

Her diplomat iyimser olmal› m›?
Yapt›¤›m›z bütün ifllerde iyimserli¤imizi korumal›y›z. Benim iflim bir giriflim sahibi olmaya benzer. Bizim, d i p l o m a-
side aç›klanamayacak kadar iyimser olmam›z gerekir. Tabii ki negatifleri göreceksiniz ama olumlu olanlar›n üzeri-
ne yo¤unlaflacaks›n›z. fiu anda içinde yaflad›¤›m›z toplumlar›n en önemli sorunu nedir biliyor musunuz, bir pazar-
lama dünyas› içinde yaflamak... E¤er bir fleyden mutlu de¤ilsen di¤erine yöneliyorsun. fiimdi; almak istediklerini-
zi alabilece¤iniz bir toplumda yaflamak ve sahip olmak istedikleriniz için mücadele edebilmek baflka, bunlar›n ol-
du¤unun size söylendi¤i bir toplumda olmak baflka... Birinde aktif o l u yo r, di¤erinde bak›yorsunuz. Örne¤in, ge-
nellikle insanlara Fatih Sultan Mehmet ya da Cengiz Han gibi karakterleri an›msatmaktan hofllan›yorum. Bu insan-
lar 20’li yafllar›n› sürerken dünyan›n düzenini de¤ifltirip tarih yazd›lar. 

‹yimserli¤inizi zorlayacak alanlara girmek istiyorum. Örne¤in Türkiye’deki Amerikan yat›r›mlar›n›n düzeyinden
memnun musunuz?
Hay›r de¤ilim. Yat›r›m miktar›nda gözledi¤im sorunlar tek tarafl› de¤il. Her iki taraftan da kaynaklan›yor. ABD o ka-
dar büyük bir pazar ki, ço¤u Amerikan flirketi iç piyasada ifl yapma rehavetinde ve halinden memnun. Amerika
dünyan›n en büyük ekonomisi. Tüm dünya ekonomisinin yüzde 27’sine sahibiz. 300 milyon insan yafl›yor. Di¤er
yandan bir ülkeye gelecek yabanc› sermayenin beklenti içinde oldu¤u konular var. Örne¤in söz etmeden geçe-
meyece¤im önemli gördü¤üm birkaç konu var. fieffafl›k sa¤lamal›s›n›z. Türkiye’de ifllerin nas›l yap›ld›¤›n› anlama-
lar›n› kolaylaflt›rmak gerekiyor. Yat›r›mc›lar Türkiye’de ifl yaparken kendilerini rahat hissetmeliler, her fleyi kolay an-
lamal›lar. Türkiye zaten yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgi gösterdi¤i bir ülke olma yolunda ilerliyor. 

Türk ekonomisindeki geliflmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ortado¤u’daki istikrars›zl›k yat›r›mlar› etkiliyor. 3-4 y›ld›r büyük bir ekonomik geliflim içindesiniz. Yabanc› yat›r›m-
c›lar da geliyor. Pek çok büyük Amerikal› yat›r›mc› zaten Türkiye’ye gelmiflti. Türkiye’ye tam güvenmeye baflla-
d ›k l a r › zaman çok daha büyük de¤ifliklikler sizi bekliyor. Türkiye global ekonomideki dalgalanmalara direniyor,
karfl› koymaya çal›fl›yor. Bu büyük bir mücadele. Bu mücadelenin de zor oldu¤unun fark›nday›m. Her ülke ifl ya-
ratma, iflsizli¤i düflürme, borçlar›n› azaltma ve ekonomisini iyil e fl t i r m e konusunda mücadele etmeye çal›fl›yor.
Türkiye IMF program›nda baflar›yla ilerliyor. Bu büyük bir geliflme. ‹nsanlar ben bunlar› söyledi¤imde, “ H ü k ü m e-
te prim verme. Bunlar hükümetin baflar›s› de¤il, IMF’nin baflar›s›” diyor. Ben kimin baflar›s› oldu¤u konusuyla il-
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‹flah olmaz bir iyimser
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Amerikan Baflkonsolosu Deborah Jones 15 ayd›r Türkiye’de. Ortado¤u uzman›. ‹slam› ve Müslüman 
ülkeleri yak›ndan tan›yan bir diplomat. Görev süresinin tam ortas›nda izlenimleri üzerine konufltuk. Suya
sabuna de¤memeye özen göstersek de, konu bafll›klar› siyaset, ekonomi, Avrupa Birli¤i ve PKK’ya kadar
uzand›. Bir de Amerikan D›fliflleri Bakanl›¤›... Me¤er gençlerin ilk tercih etti¤i kurumlardan biriymifl. 
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gilenmiyorum. Söyleyebilece¤im fley, büyük bir geliflme içinde oldu¤unuz ve yat›-
r›mlar›n artt›¤›.

ABD ve Türkiye, siyasi ve askeri konularda iliflkilerini gelifltirirken ekonomi gibi alan-
lar› ihmal etmifl görünüyor. Neyi yanl›fl yapt›k? 
Bir fleyleri yanl›fl yapt›¤›m›z› söylemek istemem. Belki ihmal edilmifl diyebiliriz. ‹liflki-
lerimiz so¤uk savafl y›llar›ndan sonra güçlenmeye bafllad›. Politik, askeri iliflkilerimiz
çok güçlü. Bu alanlarda oldu¤u gibi ekonomik anlamda iliflkilerimizin daha da gelifl-
mesi mümkün. Unutmamak gerekir ki, evliliklerde bile sorunlar yaflan›yor. ‹liflki, efli-
nizin size ilk buluflmada getirdi¤i bir demet çiçek üzerinde sürdürülemiyor. Zaman
zaman anlaflmazl›klar olsa da devam etmek ve iletiflimi kesmemek gerekir. Birkaç y›l
öncesine göre daha iyi bir iletiflime sahibiz. Irak’taki durumun, Türkiye üzerinde
olumsuz etkileri oldu tabii. Zor bir bölgede yafl›yorsunuz. PKK konusunda rahats›z-
l›klar›n›z var. Biz bu konuda çal›flma yapmaya devam ediyoruz. Bir dönem iletiflim
kopuklu¤u yaflad›k. fiimdi bu iletiflim kopuklu¤unu telafi etmeye gayret ediyoruz.
Yaln›zca hedeflerimizin bir olmas› de¤il, ayn› zamanda benimsedi¤imiz taktiklerin de
birbiriyle uyumlu olmas› gerekir.

Sizin flans›n›za görev süreniz boyunca ABD Türkiye iliflkilerinde pek çok iletiflim ger-
ginli¤i yafland›.
Geçenlerde kuaförüm bana, “Biz Türkler komik ve ilginç insanlar›z. ‹ki hafta önce Pa-
pa Türkiye’yi ziyaret etti. Gelmeden önce neredeyse birbirimizden nefret ediyorduk.
fiimdi birbirimizi çok seviyoruz” dedi. ‹flin özü bu. Niye hala çok say›da Türk ö¤renci
ABD’de e¤itim görüyor? ABD’de görev yapan yüksek e¤itimli Türklerin say›s› neden
hala fazla? ‹liflkilerimiz zaten güçlü ama daha da güçlenmesini çok isterim. Türkiye ve
ABD aras›nda kuvvetli bir arkadafll›k iliflkisi kurulmas›n› isterim. Can›n›z ac›d›¤›nda, ca-
n›n›z› bir fley s›kt›¤›nda yard›m isteyebilece¤iniz bir arkadafl gibi. E¤er karfl›mdaki insan
benim arkadafl›m de¤ilse, ne o benim umurumda olur ne de ben karfl›daki insan›n
umurunda olurum. Ama biz arkadafl›z. Birbirimizi umursuyoruz, birbirimizi dinliyoruz,
birbirimize uyum sa¤lamaya çal›fl›yoruz. 

Kamuoyu yoklamalar› Türk halk›n›n ABD’ye olan duygular›nda ciddi erozyon yaflan-
d›¤›n› gösteriyor. Bunu neye ba¤l›yorsunuz? 
Kamuoyu yoklamalar›n› ilgiyle izliyor ve dikkate al›yoruz. Ancak bu sonuçlara bak›l›n-
ca ABD’nin hiç tercih edilmiyor olmas› gerekir. Ben de örne¤in ‹ranl› meslektafl›ma
soruyorum, neden sizin konsoloslu¤un önünde ‹ran’a gitmek isteyen Türkler uzun
kuyruklar oluflturmuyor da ABD Konsoloslu¤u’nun önünde oluflturuyor diye... 

PKK konusunun çözüme kavuflabilece¤ini düflünüyor musunuz?
PKK konusu ciddiye al›nmas› gereken büyük bir problem. 1984-85-86 y›llar›nda
Ba¤dat’tayd›m. Bu y›llarda Türk askerleri Kuzey Irak’a giriyorlard›. Bu çözüm üretti
mi? Sorunu çözdü mü? 20 y›l önceydi bu. Bu konuda y›llard›r Türk hükümetiyle bir-
likte çok yak›n çal›fl›yoruz. Amerika’n›n PKK koordinatörü Joseph Ralston’u y›llard›r
yak›ndan tan›yorum ve sahip oldu¤u dürüstlükten flüphe etmem. O gerçekten çok
iyi bir seçimdi çünkü önceleri Türk Ordusu ile yak›ndan çal›flm›flt›. Hem iletiflim ka-
nallar›n› hem askeri konular› bilen biridir. PKK konusunda Türkiye’ye hükümet sevi-
yesinde yüksek dereceden destek vermek için bu atama yap›ld›. Bunun d›fl›nda
PKK’n›n para kaynaklar›n› kesmek için u¤raflt›k. Avrupal› müttefiklerimizle PKK’n›n
Avrupa’daki propaganda f›rsatlar›n› engellemek için çabalad›k. ‹lerleme de olacakt›r
bu konularda. Sorun tamamen çözülecek mi? Askeri müdahale ile tamamen çözül-
müfl bir sorun var m›? Yan›bafl›n›za bak›n çözüldü mü? Türk Silahl› Kuvvetleri dün-
yan›n say›l› askeri güçlerinden biri. Otuz y›ld›r bu sorunla u¤rafl›yor...

D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice, bir demecinde Ortado¤u’nun belirgin bir flekilde
de¤iflece¤ini söylemiflti. Siz son 20 y›l›n›z› Ortado¤u’da geçirdiniz, bölgede pek çok
fleyin de¤iflti¤ine flahit oldunuz. Daha fazla de¤iflim için alan var m›? Bundan sonra
neler de¤iflebilir?
Her toplum de¤iflir ve de¤iflmeye devam edecektir de. Ortado¤u’da de¤iflim tüm
ülkelerde görülüyor. ‹nsanlar daha kat›l›mc› oluyorlar ve daha kat›l›mc› olmay› talep
ediyorlar. Kad›nlar oy hakk› taleplerinde bulunuyor. Bahreyn’de kad›nlar seçme ve
seçilme hakk›n› elde etti. De¤iflim konusunda çok daha muhafazakar olan Birleflik
Arap Emirlikleri’nde bile ciddi de¤iflimler var. Tüm bu de¤iflimler farkl› flekilde olu-
yor. Bu ülkelerin birço¤u henüz çok yeni. Türkiye’nin ise köklü bir kurum/devlet
geçmifli var. Ortado¤u’daki ülkeler çok eski kurallara sahip çok yeni devletler. De-
¤iflim er ya da geç gerçekleflecek. Esas olan de¤iflimi nas›l karfl›layaca¤›n›z ve na-
s›l ele alaca¤›n›z. 

Yeniden seçme flans›n›z olsayd›, yine diplomat m› olurdunuz?
Kesinlikle. Bence dünyan›n en iyi mesle¤i diplomat olmak. Diplomat olmasayd›m ifl
kad›n› olurdum. Çünkü ifl dünyas›nda bürokrasi yok. 

Hangi sektörü tercih ederdiniz?
Pazarlamay› seçerdim. Bizim sat›fl›m›z çok iyidir. 

1 0 s ö y l e fl i: Deborah Jones

Diplomaside daha yarat›c› olunabilir

Türkiye’nin belirlenen takvimde AB’ye üye olabilece¤ine inan›yor musunuz?

ABD’nin, Türkiye’nin AB’ye girifli ile ilgili düflünceleri de¤iflmedi. Biz Türkiye’nin

AB için çok de¤erli oldu¤una inan›yoruz. Bu önem co¤rafya olarak nerede oldu-

¤ u n u zla d e ¤ i l, kim oldu¤unuz ve ne yapt›¤›n›zla ilgili. Dünyan›n zor bir bölgesin-

de baflar›l› laik bir d e m o k r a s is i n i z. Tabii yap›lmas› gereken çok fley var. Türki-

ye’nin yans›tt›¤› imaj çok önemli. Ekonomik reformlara devam edilmesinin yan› s›-

ra sivil toplum reformlar›na da devam edilmeli. Dinler aras› eflitli¤in sa¤lanmas›

önemli. En sonunda karar ne olur bilemem ama tüm bu reformlar Türkiye’nin ya-

rar›nad›r ve yan›na kar kalacakt›r. 

K›br›s sorunu çözüme kavuflacak m›?

Biz iki taraf› da memnun edecek bir uzlaflmay› hedefliyoruz. Önemli olan günün

sonunda Türkiye’nin kendi ad›na en iyisini yapm›fl olmas›d›r. Ve bence hem Tür-

kiye hem de AB için en iyisi uzlaflmak. Bu Avrupa’y› güçlendiren ve istikrara ka-

vuflturan bir fley. Her evlilikte taraflar baz› fedakarl›klarda bulunur ve uzlafl›rlar.

Bu fedakarl›klar sizi dürüstlü¤ünüzden ve do¤rulu¤unuzdan uzaklaflt›rmad›¤› sü-

rece normaldir. 

K›br›s sorununda taraflar sizce yeterince yarat›c› m›? 

Diplomaside daha fazla yarat›c›l›¤a her zaman yer vard›r. Yarat›c› liderlikten bah-

sediyorum. ‹yi bir giriflimci iyi bir diplomat›n sahip oldu¤u niteliklere sahip olabi-

lir. Pazarlama fikrin olabilir ama di¤er insan› bulmal›s›n. Ve onlar›n dip noktas›n›

bulman gerekir. Baflarman›n bir yolunu bulacaks›n›z. Ve san›r›m herkes iki tara-

f›n birlikte olmay› istedi¤ini biliyor. 
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Kariyerinize bafllad›¤›n›z günle bugün aras›nda farkl›l›klar var m›?
Pek çok fley de¤iflti. ‹lki -bunun ifl dünyas› için de geçerli oldu¤unu düflünüyorum-
bilgi ça¤›nda olmam›z. Bir bilgi patlamas› yafl›yoruz flu anda. Hizmete bafllad›¤›mda
faks yeni bir icatt›. E-posta diye bir fley yoktu. Y›l 1982; D›fliflleri Bakanl›¤›’nda gün-
delik resmi bilgileri biriktirirdik. Gelen giden evraklar›n kopyalar› al›n›r saklan›rd›. Bil-
giyi kontrol alt›nda tutabiliyorduk. Vietnam birçok fleyi de¤ifltirdi. J. F. Kennedy’nin
Baflkan oldu¤u dönemi bugünle k›yaslay›n. Düflünün, ülkenin imaj›n› deniz afl›r› ülke-
lerde korumak ne kadar kolayd›. Çünkü kullan›lmas›n› istedi¤iniz görüntü ve mesaj-
lar› yayabiliyordunuz. Birçok kifli insan h a k l a r › n› n ve sorunlar›n fark›nda de¤ildi. Artan
bilgi miktar› ve bilginin yay›lma h›z› disiplinli olma zorunlulu¤unu da beraberinde ge-
tirdi. De¤iflim 80’lerde bafllad›. Göreve gelen genç arkadafllar›ma bir “dot.com” ol-
mad›¤›m›z› söylüyorum. Kontrollü ve disiplinli olmak gerekiyor. Sadece d›fliflleri söz-
cüsü ya da onun yard›mc›lar› ABD yönetimi ad›na konuflabilir. ‹nsanlar› kontrol ede-
bilmek oldukça güç, çünkü insanlar çok zeki ve özellikle yeni nesil çok sab›rs›z. Her
fleyi çok çabuk elde etmek istiyorlar. Konuflma hakk›na/imtiyaz› n a eriflebilmek için
kariyerinizde uzun bir yol alman›z ve güven kazanm›fl olman›z gerekir ve bu birçok
insan için umut k›r›c› bir durum. Benim zaman›mda insanlar ortalama 20 y›l, yani bu
meslekte bir hayat geçirirdi. Sonra gençler basamak olarak kullanmaya bafllad›, 5-7
y›ll›k girifl ç›k›fllar yaflamaya bafllad›k. Yine geriye dönüfl var. Çok ama çok iyi nite-
likte adaylar baflvuruyor. ‹nan›l›r gibi de¤il.

‹yi para ödüyor olmal›s›n›z?
Parayla ilgili de¤il, iflin kendisiyle ilgili. Dünyada daha tatmin edici bir ifl yok. Ülkeni-
ze hizmet etmek büyük bir tatmin. Bunu tarif edebilmek güç. Burada çal›flmak ger-
çek bir imtiyaz. Di¤er yandan o kadar çok fley de¤iflti ki... Düflünsenize genç diplo-
matlar D›fliflleri Bakan›’na e-posta gönderebiliyorlar. Biz bunu hayal bile edemezdik.
fiikayetinizi do¤rudan bakana sunmak inan›lmaz! Gençler elektronik ortamda bir
fleyler yaz›p cevap talep edebiliyorlar. Bence dünyadaki tüm yöneticiler/liderler için
bu zor bir fley, meydan okuyucu. 

Kaliteli insan gücü çekmek için ne yap›yorsunuz? Bu kaliteli ifl gücü sadece D›fliflle-
ri Bakanl›¤›na m› ilgi duyuyor, di¤er kurumlara yönelik ilgi ne düzeyde...
FBI ve askerlik hizmeti de çal›flmak için oldukça popüler ve prestijli yerler. D›fliflle-
ri’ne gösterilen talepte birçok etken var. ‹nanmas› zor ancak ilki tsunami ve getirdi-
¤i felaket oldu. ‹nsanlar,  D›fliflleri görevlilerinin gösterdi¤i çabay› gördü. Bu ilginç de-
¤il mi? Etki yaratan o yüksek politika idealleri de¤il, insanlar›n yan›nda, olay›n içinde

olmakt›, yani elini tafl›n alt›na koymakt› farkl›l›¤› yaratan. Ayr›ca “kendimizi pazarla-
ma” konusunda önceki y›llara göre çok daha aktif ve baflar›l›y›z. ‹fle al›m uzmanlar›-
m›z ülke genelindeki kampüsleri dolaflarak de¤iflik gruplar› hedef al›yor. Çünkü biz
D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n ve deniz afl›r› ülkelerdeki diplomatlar›m›z›n bizi, kim oldu¤umu-
zu, çeflitlili¤imizi iyi yans›tmalar›n› istiyoruz. Geçmiflte yapt›klar›m›z› insanlarla paylafl-
mazd›k. Kurum olarak ne yapt›¤›m›zla ilgili çok konuflmazd›k. Kendi içimize kapal›y-
d›k. Fark ettik ki,  Amerikan halk› ve yönetimle iletiflimde baflar›s›z›z. Daha aç›k ol-
maya bafllad›k. 

Sizin için iflle evi birarada götürmek zor oldu mu?
Eflim ve ben evlili¤imizde birlikte çok zaman geçirdik. Washington’da ayn› ofiste ça-
l›flt›k. Ayn› ofiste çal›fl›nca bütün gün benzer fleyler yaflan›yor. Akflam eve gelince de
bunlar üzerine konufluyorsunuz. Bazen birbirinden ayr› olmak daha iyi ve sa¤l›kl› olu-
yor. Her zaman birlikte oldu¤unuzda hep ayn› fleyleri konufluyorsunuz. Örne¤in be-
nim evlili¤imde diplomasi ve politika konufluluyor. Biz ayr› kald›¤›m›z süreyi iyi yöne-
tiyoruz. ‹ki k›z›m›z var. Biri 11 yafl›nda ve burada okula gidiyor. 15 yafl›ndaki k›z›m›z
ise Washington’daki okuluna devam ediyor. O çok h›rsl› ve çok iyi bir üniversiteye
gitmek istiyor. Türkiye’yi çok seviyorlar. 

Göreviniz bittikten sonra tekrar ‹stanbul’a gelseniz neler yapard›n›z?
Bir dahaki geliflimde sade bir vatandafl gibi gelip ‹stanbul’u bofl bofl turlard›m. Ne
yaz›k ki, ne zaman d›flar› ç›ksam hep yan›mda baflkalar› olmak zorunda. Küçük k›-
z›m bu konuyla dalga geçiyor. Grup halinde dolafl›yoruz. fiu an yan›mda hep birileri
var. Zavall› korumalar›m... Benimle kuaförde bile zaman geçirmek zorunda kal›yor-
lar. Geri gelip daha çok zaman harcamay› ve daha çok yer görmeyi isterdim. Yürü-
yerek dolaflmaya daha çok zaman ay›r›rd›m. Yaln›z Sultanahmet’e de¤il, Niflanta-
fl›’na ç›kard›m. Çevreyi dolaflmak, bir cafe’de oturup keyif çatmak isterdim. Makyaj-
s›z, jean pantolonla ve oldu¤um gibi... 

1 1

“Geçmiflte yapt›klar›m›z› insanlarla paylaflmazd›k. Kurum olarak ne yapt›¤›m›zla ilgili çok 
konuflmazd›k. Kendi içimize kapal›yd›k. Fark ettik ki,  Amerikan halk› ve yönetimle iletiflimde 
b a fl a r › s › z › z . Daha aç›k olmaya bafllad›k.”
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1 2 yaflam rehberi
haz›rlayan: görgün y›lmaz

B ilinçalt›, savunma mekanizmalar›, hipnoz, rüya
tabirleri… Bu kavramlar›n hepsi hayat›m›z›n için-
de yer al›yor, günlük konuflmalarda s›kça kulla-

n›l›yor ve neredeyse herkes taraf›ndan biliniyor. Psiko-
lojik terapi deyince ço¤u kiflinin akl›na bir kanepe ve
ona uzanm›fl, arkas› terapiste dönük bir kifli
geliyor. Bu kavramlar› hayat›m›za so-
kan kiflinin kendisi de en az bu kav-
ramlar kadar biliniyor: Sigmund
Freud. Avusturya’daki bir üniver-
siteye isim babal›¤› da yapan
F r e u d, May›s 2006’da 150. yafl›n›
doldurdu. Doktor, kuramc›, filozof
ve terapist olarak tan›mlanabilecek Freud’un do-
¤um günü tüm dünyada ve Türkiye’de paneller, söy-
lefliler ve film gösterimleri gibi etkinliklerle kutland›. Psi-
kanalizin kurucusu Freud’un günümüzde de bu kadar
etkili olmas›n›n n e d e n i ise hala tart›fl›l›yor. Ancak bu tar-
t›flmalardan ç›kan sonuç ne olursa olsun ortada flöyle
bir gerçek var ki, Freud’un etkisi psikolojiyle s›n›rl› kal-
m›yor, edebiyattan sanata yay›lmaya devam ediyor. 

Freud’un hayat›
As›l ad› Sigismund Schlomo olan Freud, 6 May›s 1856
y›l›nda Musevi bir ailenin çocu¤u olarak Avusturya’da
dünyaya geldi. Liseyi baflar›l› bir ö¤renci olarak ta-

mamlad›ktan sonra 1873 y›l›nda Viyana Üniversitesi’ne
t›p ö¤rencisi olarak girdi. Okuldayken öncelikle biyolo-
ji üzerine çal›flt› ve Ernst Brücke ile alt› y›l boyunca fiz-
yoloji üzerine araflt›rma yapt›. Sonunda nöroloji alan›n-
da uzmanlaflt›. 1877 y›l›nda anatomi ve fizyoloji alan›n-
da ilk makalelerini yay›nlad› ve 1881 y›l›nda t›p dokto-

ru olarak mezun oldu. 

Kokain deneyleri
Üniversite y›llar› s›ras›nda, o zamanlar yasad›-
fl› olmayan kokain ile deneyler yapt›. Bu mad-
denin haz›ms›zl›¤›na ve depresyonuna iyi gel-

di¤ini söylüyor ve kullan›m›n› coflkuyla destekli-
yordu. Kokaini mucize ilaç olarak tan›mlad›¤›n-

dan, kendisi üzerinde yapt›¤› kokain deneyle-
rini bilim ç e v r e l e r i y l e de paylafl›yordu. So-

nunda kokainin faydalar› üzerine bir maka-
le yay›nlad›. Ancak kokainin zararlar› ve
ba¤›ml›l›k yap›c› etkisi ortaya ç›kt›kça,

kokain kullan›m›na özendirdi¤i gerekçesiy-
le çok elefltiri ald›. Kendisi de bir süre sonra yapt›¤› ha-
tan›n fark›na vard›. Hatta biyografisine kokain araflt›r-
malar›n› eklemedi. Freud’un t›p okulundan sonra koka-
in kullanmay› b›rakm›fl oldu¤u düflünülse de, daha
sonraki araflt›rmalarla en az 10 y›l daha kokain kullan-
maya devam etti¤i anlafl›ld›.  

Psikanalize at›lan ad›mlar
Freud 1885–1886 y›llar› aras›nda Paris’te Frans›z nö-
rolog Jean Charcot’la beraber çal›flma f›rsat›n› yakala-
d›. Charcot ruhsal sorunlar› ve histeriyi tedavi etmek
için hipnoz kullan›yordu. Viyana’ya döndükten sonra
Freud da hastalar›nda hipnoz tedavisini uygulamaya
bafllad›, ancak bu tekni¤in etkisinin uzun süreli olmad›-
¤›n› görünce kullanmaktan vazgeçti. Yeni bir teknik
aramaya bafllad› ve yak›n arkadafl› Josef Breuer’i ken-
dine örnek ald›. Breuer daha önceki çal›flmalar›nda
histerik hastalar› konuflmaya teflvik ediyor ve bu ko-
nuflma seanslar› sayesinde hastalar ilerleme kaydedi-
yordu. Freud da Breuer’le birlikte çal›flarak paranoya,
fobiler, psikolojik a¤r›lar gibi nevrozlar›n eskiden ya-
flanm›fl ancak unutulmufl veya bilinçalt›na itilmifl trav-
malardan ortaya ç›kabilece¤i fikrine ulaflt›. Sonuçta
serbest ça¤r›fl›m tekni¤inin uyguland›¤› psikanaliz se-
anslar› ortaya ç›kt›. Serbest ça¤r›fl›mda hasta akl›ndan
geçenleri bast›rmadan anlat›yor, rahats›z edilmeden ve
fazla uyarana mazur kalmayarak dikkatinin da¤›lmaya-
ca¤› bir ortamda konufluyordu. 1895 y›l›nda Freud ve
B r e u e r ’dan yola ç›k›larak oluflturulmufl teori “H i s t e r i
Üzerine Çal›flmalar” adl› kitapta yay›nland›. 

Bilincin katmanlar›  
Freud’un hem psikolojiy e hem de günlük hayat›m›za

Psikanalizin babas› 150 yafl›nda
Psikolojide yeni bir ça¤ açan, ortaya att›¤› iddialar›n pek ço¤uyla tart›flmalar yaratan psikanalizin babas›

Freud’un May›s 2006’da 150. do¤um günü kutland›. Art›k psikolojideki yerinden çok, sanat alanlar›na
yapt›¤› etkiyle var olsa da, ço¤u kiflinin psikoloji deyince akl›na gelen ilk isim hala Freud. 
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yapt›¤› katk›lardan biri de bilinçd›fl› kavram›n› tan›mla-
mas› ve bilinci katmanlara bölerek aç›klamaya çal›fl-
mas›yd›. 19. yüzy›lda düflünceyle davran›fl›n tamamen
ayn› oldu¤unu iddia eden düflünce ak›m› çok yayg›n-
d›. Ancak Freud bilincimizin katmanlardan olufltu¤unu,
düflüncelerin bir k›sm›n›n da bilinç zeminin alt›nda ger-
çekleflti¤ini ve bu yüzden onlardan habersiz oldu¤u-
muz sav›n› ortaya att›. Teoriye göre bilinç üç katman-
dan olufluyordu; bunlar bilinç, bilin-
çalt› ve bu ikisinin aras›nda kalan yar›
bilinçli bir bölümdü. Bilinçalt›n›n as›l
görevi bast›rmakt›. Baz› hisler ve edi-
nilen deneyimler kiflilere çok ac› veri-
yordu. Ancak kifliler hem bu ac› veren
an›lar› haf›zalar›ndan silemiyor hem
de bunlar› düflünmeye katlanam›yor-
du. Bu aflamada devreye bilinçalt› gi-
riyor ve bu an›lar bilinçalt›na at›larak
ulafl›lamaz hale getiriliyordu. Bilinç ve
bilinçalt› aras›nda kalan bölüme ise biraz çabayla ula-
fl›labiliyor ve buradaki bilgiler bilinç üstüne ç›kabiliyor-
du. Daha sonra yapt›¤› gözlemlerle de hastalar›n›n
farkl› fleyleri bast›rd›¤›n› ve ayr›ca bu bast›rma ifllemi-
nin de bilinçsiz olarak yap›ld›¤›n› ortaya koydu.

Yeni teori ve rüyalar
‹lerleyen y›llarla beraber Freud daha çok gözlem yap-
ma ve teorisini gelifltirme f›rsat› buldu. 1923’te bilinçal-
t › üzerine oluflturdu¤u teorisini de yenileyerek id, ego
ve süperego kavramlar›n› ekledi. ‹d, tamam› bilinçalt›n-
da olan ve en ilkel arzular› bar›nd›ran bölüm olarak ta-
n›mlan›yordu. Zevk prensibine göre çal›fl›yor, herhangi
bir sosyal bask›dan ba¤›ms›z olarak arzulad›klar›n›n

hemen yerine getirilmesini istiyordu. Bilinç, bilinçalt› ve
ara bölgenin tamam›nda yer alan süperego ise id’in
neredeyse tam tersi gibi iflliyordu. Süperego sosyal
normlar› dikkate alan, ahlak ve vicdan duygusuna sa-
hip bölümdü ve id’i dizginlemeye çal›fl›yordu. Bu iki
bölümünün aras›nda kalansa egoydu. Egonun da bir
k›sm› bilinç üstünde, bir k›sm› ara bölümdeydi. Ego-
nun görevi id, süperego ve d›fl dünya aras›ndaki den-
geyi kurarak ilkel dürtüleri, ahlak› ve d›fl gerçekli¤i bir-
lefltirip düzene sokmakt›.  Freud’a gö-
r e, bilinçalt›na ulaflman›n yolu rüyalar-
dan geçiyordu. Freud hastalar›n›n rü-
yalar›n› dinliyor ve onlar›n içindeki flif-
reyi çözerek bilinçalt›ndaki gizli ö¤ele-
ri bilinç üstüne ç›karmaya çal›fl›yordu.
Her akflam uyumadan önce yar›m sa-
at boyunca da kendi rüyalar›n› analiz
ediyordu. Ancak rüya analizlerinde ve
psikoterapi s›ras›nda da Freud’un yo-
rumlar› daha çok bir tema etraf›nda
toplan›yordu: Bast›r›lm›fl cinsel arzular. 

Cinsellik
Freud yaratt›¤› serbest ça¤r›fl›m tekni¤ini kendisinde
de uygulam›fl ve bilinçalt›na ulaflmaya çabalam›flt›. ‹ç
bak›fl sayesinde küçükken babas›na karfl› duygu öfke
ve annesine karfl› hissetti¤i cinsel duygular› an›msam›fl
ve bu sayede teorisinin önemli bir ö¤esine ulaflm›flt›.

Daha sonra, erkek çocu¤un annesine duydu¤u yak›n-
l›k kurma ihtiyac›n› “Oidipus Ko m p l e k s i” tan›m›yla lite-
ratüre sokmay› baflard›. Ancak Freud’un hastal›klar›n
cinsel kökenleriyle ilgili teorisi, hem ak›l hocas› Breu-
er’le yollar›n›n ayr›lmas›na neden oldu hem d e pek çok
elefltiriye maruz kald›. Buna karfl›n Freud nevrotik bo-
zukluklarda cinsel kökenli bir sorun oldu¤u konusun-
daki ›srar›n › sürdürdü ve çal›flmalar›nda bu temay› kul-

lanmaya devam etti. Cinsellikle ilgili te-
orileri bir yana Freud kendi özel hayat›n-
da da cinsellikle ilgili s›k›nt›lar yafl›yordu.
Cinsel iliflkiye girmenin tehlikeleri hakk›n-
da yaz›yor ve bu “hayvansal ihtiyac›n”
afl›lmas› gerekti¤ini düflünüyordu. Freud,
41 yafl›ndayken cinsel iliflkiye girmeyi b›-
rakt›. Bunun n e d e n i zaman zaman yafla-
d›¤› iktidars›zl›klar ve do¤um kontrol
yöntemlerinden hofllanmamas›yd›. An-
cak Freud cinsellikle ilgili problemleri için

kar›s›n› suçluyor ve gördü¤ü rüyalar›n analizinde kar›-
s›na buna sebep oldu¤u için duydu¤u k›zg›nl›¤a ulafl›-
yordu. Bu k›zg›nl›¤›n n e d e n i biyografi yazar› Alan
Elms’e göre kar›s›n›n çok kolay hamile kalmas›, zor
hamilelikler geçirmesi ve hamilelikten sonra cinsel hiç-
bir aktiviteye girmek istememesiydi. 

Sonunda Freud kendi teorisinin bir örne¤i haline geldi
ve cinsel yönden yaflad›¤› s›k›nt›lar kendini nevrozla
göstermeye bafllad›. Cinsel iliflkiyi kesti¤i y›l yaflad›¤›
nevrotik dönemi, “bana neler oluyor anlayam›yorum”
sözleriyle tan›mlad›. Sonuç ta kendisine kayg›ya dayal›
nevroz tan›s› koydu ve rüyalar› yoluyla kendi psikana-
lizini yapmaya bafllad›. 

Sonlara do¤ru 
Freud 1930’da psikolojiye yapt›¤› katk›lardan dolay›
Goethe Ödülü’nü almaya hak kazand›. Ancak bundan
üç y›l sonra Hitler liderli¤indeki Nazi Almanyas›’nda
Yahudi kimli¤i nedeniyle kitaplar›n›n tamam› yak›ld›.
Bunun üzerinde Freud ve ailesi önce Avusturya’ya,
sonra da Londra’ya kaçt›.  Londra’ya gelmesinden bir
y›l sonra yani 1938’de, 15 y›ld›r tedavi gördü¤ü çene
kanseri daha da ilerledi. Bu zaman zarf›nda 33 ope-

rasyon geçirmifl ve radyoterapi görmüfl-
tü. Hatta çenesindeki kütlenin büyüme-
sini engellemesi umuduyla doktorlar
Freud’a vazektomi yapm›flt›. Ameliyat-
larda dama¤›n›n bir k›sm› al›nm›fl, o n u n
yerine bir aparat konmufltu. Bu aparat
yüzünden konuflam›yor, yemek yiyemi-
yor ve kimi zaman kendi kan›n› yutmak
zorunda kal›yordu. Ancak tedaviler ifle
yaramad›. Freud’un durumu öyle kötüye
gitti ki hayatta en sevdi¤i varl›klardan bi-

ri olan köpe¤i bile çenesinde oluflan iltihab›n kokusu
yüzünden yan›na yaklaflmaz oldu. Tüm bu zor koflul-
larda bile Freud sigara içmekten vazgeçmiyor ve a¤r›
kesici kullanmay› reddediyordu. Sonunda çekti¤i ac›-
lara dayanamad›. Özel doktorunu evine ça¤›r›p kendi-
sine morfin vermesi için ikna etti. Verilen ikinci doz-
dan sonra komaya giren Freud, 1939’da hayata göz-
lerini yumdu.

Freud’un bilinçalt›na ulaflmak için en çok kulland›¤› yöntem rüya
analiziydi. Hastalar›n›n rüyalar›n› dinliyor ve bu rüyalardaki

flifreyi çözerek bilinçalt›ndaki gizli ö¤eleri bilinç üstüne 
ç›karmaya çal›fl›yordu. 

Kaynak: www.wikipedia.com The internet enyclopedia www.pusula.at

Bafll›ca eserleri

Düfllerin Yorumu (1899)

Gündelik Yaflam›n Psikopatolojisi (1901)

Totem ve Tabu (1913)

Narsisizmin ‹ncelenmesine Girifl (1914)

Haz ‹lkesinin Ötesinde (1920)

Ben ve ‹d (1923)

Uygarl›¤›n Huzursuzlu¤u (1929)

Musa ve Tektanr›c›l›k (1939)

Freudyen Savunma Mekanizmalar›

‹nkar (denial): Gerçekli¤in ac› veren yönünün bilinç-

ten uzaklaflt›r›lmas›.

Yer de¤ifltirme (displacement): Bir dürtü veya

duygunun ait oldu¤u nesne veya düflünceden baflka

bir nesne veya düflünceye döndürülmesi. 

Yans›tma (projeksiyon): Rahats›z eden bir duygu

ya da dürtüyü asl›nda baflkalar›n›n sahip oldu¤unu

düflünmek. Örne¤in “ Asl›nda ben ondan nefret etmi-

yorum, o benden nefret ediyor” demek. 

Usa vurma (rasyonalizasyon): Davran›fl› daha az

tehditkar ve daha kabul edilir hale getirerek yorumla-

mak. Kiflinin kovuldu¤u ifl için zaten kötü bir iflti de-

mesi gibi. 

Reaksiyon formasyon (karfl›t tepki kurma): K a-

bul edilemez bir dürtüyü tam tersine çevirmek. 

Bast›rma (represyon): Düflünce veya duygunun kifli-

nin kendi iste¤iyle olmadan bilinçten uzaklaflt›r›lmas›.

Regresyon (gerileme): ‹çinde bulunulan geliflim

dönemindeki gerilim veya çeliflkiden kurtulmak için

bir afla¤› geliflim dönemine dönme. 

Sublimasyon (yücelefltirme): G e r ç e k l e fl t i r i l e m e y e n

istek ve dürtülerin toplumsal olarak da kabul edilebi-

lecek bir biçimde yönlendirilmesi.

Freud’un hikayelerini yay›nlad›¤› hastalar ve

kitaptaki takma isimleri

Anna O. = Bertha Pappenheim (1859–1936) 

Cäcilie M. = Anna von Lieben 

Dora = Ida Bauer (1882–1945) 

Frau Emmy von N. = Fanny Moser 

Fräulein Elizabeth von R. 

Fräulein Katharina = Aurelia Kronich 

Fräulein Lucy R. 

Little Hans = Herbert Graf (1903–1973) 

Rat Man = Ernst Lanzer (1878–1914) 

Wolf Man = Sergei Pankejeff (1887–1979) 
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‹
nsan e¤er isterse tafllar› bile konuflturabilir… E¤er duymak istersen dikkatlice

bir bak heykele ve kulak ver söylediklerine. . .

“Desen zekayla çizilir, ama heykeli yo¤urup biçimlendiren yürektir.”

“Ben sadece dokunuyorum, o esere ait olmayan gereksiz fazlal›klar ayr›l›p dökülü -
yor, sonunda kendisi kal›yor.”

Bu sözlerin sahibi, dünyaca ünlü heykelt›rafl Auguste Rodin… Rodin’in sözlerinden
heykel sanat› ve heykelt›rafll›¤a iliflkin ipuçlar› yakalamak mümkün. 

Rodin’i geçti¤imiz aylarda Sabanc› Müzesi’nde gerçeklefltirilen sergiyle yak›ndan ta-
n›ma f›rsat› bulduk. Çok da aflina olmad›¤›m›z bir sanat› yo¤un ilgiyle takip ettik.
Hayran kald›k, flafl›rd›k… 

Türk Heykel Sanat›’n›n geçmifli çok eskiye dayan›yor. Anadolu’da yap›lan arkeolojik
kaz›larda ‹. Ö. 2 binli y›llara ait heykeller ortaya ç›kar›ld›. Bu konuda en zengin ülke-
lerden biriyiz. Ancak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bir dönem, ‹slam dininin heykeli ya-
saklad›¤› yönünde geliflen yanl›fl alg›lama, heykel sanat›nda duraklaman›n yaflanma-
s›na neden oldu. Bu da, Rönesans sonras› sanat alan›nda dünyada yaflanan yeni
aç›l›mlar› yakalayamam›z› beraberinde getirdi. Türk heykel sanatç›lar›n›n, Cumhuri-
yet öncesi dönemde yurtd›fl›na e¤itim almak için gitmesi, Cumhuriyet’in ilan›yla bir-
likte h›z kazand›. Böylece Türk heykel sanatç›lar› Bat› sanat›yla tan›flt› ve ülkemizde
heykel sanat›n›n geliflmesine katk›da bulundu. 

Türkiye’de heykel sanat› üzerine e¤itim veren üniversitelerden birisi Mimar Sinan
Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Heykel Bölümü’nün kurulmas›
120 y›l› öncesine dayan›yor. Her y›l heykel bölümünden 15 kifli mezun oluyor. Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Rahmi
Aksungur, 30 y›l› aflk›n bir süredir heykel çal›flmalar› yap›yor. “Heykel benim bir par-
çam” diyen Aksungur, 13 yafl›nda bir çocukken heykel yapmaya bafllam›fl. Aksun-
gur, heykel yaparken üç boyutlu düflündü¤ünü, heykeli hayal etti¤ini, elefltirdi¤ini ve
kendi kendine sorular sordu¤unu söylüyor. Sorulara yan›t veremedi¤i durumlarda da
eseri bitirmeden çöpe at›yor. Türk toplumunun son birkaç y›ld›r heykele ve sanata
ilgisinin artt›¤›n›, yapt›klar› araflt›rmalar sonunda da bunu gözlemlediklerini belirtiyor:

“Do¤u’daki köylü bile heykel görmek istiyor. Bizim toplumumuzda heykel yapmaya
yetenekli o kadar çok insan var ki… ‹nsanlar, bu konuya aç›k ve aç”.  

Heykel sanat›na ilginiz nas›l bafllad›? 
Heykelle tan›flmam›n ilginç bir hikayesi var. 13 yafl›nda ortaokul ö¤rencisiyken aler-
ji oldum ve alt› ay okula gidemedim. Bu dönemde resim yapmaya bafllad›m. Güzel
resim yap›yordum, ama resim yapmak beni tatmin etmiyordu. Daha farkl› bir fleyler
yapmal›yd›m. Kendi kendime telleri k›v›rarak heykel yapmaya bafllad›m. Resim ö¤-
retmenim Bilal Erdo¤an heykele ilgimi gördü ve bana heykel üzerine e¤itim verme-
ye bafllad›. Ben de onun anlat›mlar›na dayanarak heykel yap›yordum. Ö¤retmenim
Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmem için beni teflvik etti. Heykelle böyle tan›flt›m.
Çal›flmalar›m› 1974’ten beri devam ettiriyorum. 

Akademisyenli¤i ve sanatsal çal›flmalar›n›z› bir arada yürütmek nas›l bir çal›flma di-
siplinini gerektiriyor?
Bana göre sanat, en büyük kariyer. Benim için akademik kariyer daha sonra geliyor.
Ben heykelt›rafl›m. Yaflam düzenimi de heykel sanat›na göre oluflturdum. Atölye
fleklinde bir evim var. Daha dingin ve sessiz oldu¤undan geceleri çal›flmay› seviyo-
r u m . Geceleri alt› saat çal›fl›yorum. Gündüzleri de tecrübelerimi genç ö¤rencilerimle
paylafl›yorum. 

Sizce heykel alan›nda ülke olarak geride miyiz? 
Tarihe bakt›¤›m›zda heykel sanat›na aflina oldu¤umuzu görüyoruz. Anadolu’da ka-
musal alanlarda çok say›da heykel varm›fl. Arkeolojik buluntulardan ç›km›fl heykeller
konusunda en zengin ülkelerden birisiyiz. Avrupa’da birçok ülkenin böyle bir zengin-
li¤i yok. Ama bir dönem çeflitli nedenlerle halk heykelden kopmufl. Halk aras›nda ‹s-
lam dininin heykeli yasaklad›¤› konusunda yanl›fl bir alg›lama oluflmufl. Oysa ‹slam,
heykeli de¤il, putu ve tap›nmay› yasaklam›fl. Bu yanl›fl alg›lamalar nedeniyle heykel

1 5

Son dönemde aç›lan sergilere gösterilen ilgi, ülkemizde heykelcili¤in geliflimini h›zland›rd›. Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Rahmi Aksungur, heykel sanat›n›n
Türkiye’deki h›zl› gelifliminin 15 y›l sonra karfl›l›¤›n› bulaca¤›n› söylüyor.
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sanat›nda geri kald›k. Ancak son 10 y›ld›r Türkiye fark›
kapatmaya bafllad›. Özellikle ifladamlar›m›z›n katk›lar›yla
aç›lan müze ve büyük sergiler halk›n bilgilenmesini sa¤l›-
yor. ‹nsanlar sanatsal etkinliklere umdu¤umuzdan fazla
ilgi gösterdi. Türkiye’de bu konuda h›zl› bir ilerleme söz
konusu. Heykel sanat›, plastik sanatlar içinde temel bir
parça. Çünkü üç boyutlu bir sanat. Heykel, tasar›m sa-
natlar›n›n temelini oluflturuyor. Telefon tasar›m›ndan flifle
tasar›m›na kadar üç boyutlu her fleyin tasar›m›n›n köke-
ninde olan bir sanat. Heykel sanat›n›n Türkiye’de h›zl› ge-
lifliminin 15 y›l sonra karfl›l›¤›n› bulaca¤›n› düflünüyorum.
Daha yarat›c› gençler ve eserlerle karfl›laflaca¤›z. ‹fla-
damlar›m›z da bunun fark›na vard›lar ve önemli giriflimlerde bulundular. Türkiye’ye
sanat için yap›lan harcamalar, banka ya da fabrika kurmaktan daha büyük bir hiz-
met veriyor. Türk gençli¤inin ilerlemesine ve yarat›c› düflünmesine katk› sa¤l›yor. 

Türk heykel sanat›yla Bat›’y› karfl›laflt›r›rsan›z neler söylersiniz?
Bat› sanat›n›n geçmifli daha eskiye dayan›yor. Ama dünya heykel sanat› içinde Türk
sanat› daha eski bir geçmifle sahip. Bat› sanat›nda ‹. Ö. 2 bine dayanan heykel bu-
lamayabilirsiniz. Ama Anadolu ve Do¤u’da bu tarihten öncesine ait heykeller var. Bu
perspektiften bakt›¤›m›zda Türk heykel sanat› eskiye dayan›yor. Ancak Osmanl› dö-
neminde bir kesinti yafland›. Asl›nda Osmanl› döneminde üç boyutlu sanatta çok fley
yap›lm›fl. Dünyadaki da h i mimarlardan biri olan Mimar Sinan o dönemde yetiflti. Os-
manl›’n›n son dönemlerinde e¤itim seviyesi yüksek entelektüellerin say›s› artm›fl. 

Türkiye’de Avrupa’daki gibi kamusal alanlarda çok fazla heykel yok. Bu durumda
heykelin insanlar›n yaflam›na girmedi¤ini söylemek do¤ru olur mu?
Do¤ru bir saptama. Heykel, kamusal alana girdi¤i zaman toplumla iletiflime girer ve

o zaman yararl› olur. Bu konuda çok gerideyiz. ‹stanbul
ve ‹zmir gibi büyük kentlerdeki heykellerin say›s› o kadar
az ki… Avrupa’da ayn› büyüklükteki bir kente bakt›¤›n›z-
da binlerce heykel görürsünüz. Türkiye’de kamusal alan-
lardaki heykellerin yar›s›ndan fazlas› Atatürk heykelleri ya
da kahramanl›klar›m›za göndermeler yapan heykeller.
Onlar da olmal›, ama sanatç›n›n özgür kald›¤› heykeller
de yap›lmal› ve yapt›r›lmal›. Heykelleri genellikle yerel yö-
netimler ve devlet kurumlar› yapt›r›yor. ‹fladamlar›m›z›n
kamusal alanlara büyük heykeller yapt›rmalar› gerekiyor.
Sempozyumlarda iki metrelik heykeller yap›l›yor. Kamu-
sal alan için iki metrelik heykel çok küçüktür. Görülebilen

bir heykel en az dört metre olmal›d›r. Çünkü kamusal alan, anl›k karfl›laflmalar› geti-
rir. Yürürken 10 saniye heykele bakar ve devam edersiniz. Ama 10 saniye içinde,
belki 10 saatlik bilgiyi al›rs›n›z. Sanat›n gücü buradad›r. Çok k›sa bir süre içinde size
gönderdi¤i bilgi çok büyüktür. Bu, ayn› zamanda topluma özel bir e¤itim. 

Ülkemiz Atatürk’e benzemeyen heykellerle dolu. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? 
Baz› Atatürk heykelleri iyi de¤il. Bu heykellerin kald›r›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Ama bunun keyfi yap›lmamas› gerekiyor. Bu iflin uzmanlar›ndan oluflan heyetlerin
kald›rma onay›n› vermesi gerekiyor. Para kazanmaya yönelik yap›ld›¤› için hiçbir es-
tetik kayg› tafl›mayan ve bize yak›flmayan Atatürk heykelleri var. 

Herkesin anlayabilece¤i heykeller yap›labilir mi? 
Sanatç› özgür düflünmesini bilen, kendi düflünce ve bak›fl yöntemini yaflad›¤› top-
lumdan alan ve ona yans›tan insand›r. Herkes her gördü¤ünü anlar, yaln›zca yorum-
lama fark› vard›r. Heykeli izleyen kifli onu anlamak ister. Anlayamad›¤› zaman yorum-
lamaya yönelir. Yorumlama bafllad›¤› anda tasar›mlama, yani yarat›c› düflünce bafl-

“Heykelin, yaflayan toplumun verimli bir parças› olmas› gerekiyor. Dünyada herhangi bir fley yaflad›¤› çevrede
verimli bir parça de¤ilse kendili¤inden yok olur, do¤a onu elimine eder. Heykel yaparken bütün bunlar› 
sorguluyorum. Sorular›ma verdi¤im yan›tlar bazen çok ac›mas›z oluyor ve yapt›¤›m heykeli çöpe atabiliyorum. ”
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lar. Halka inen heykel yoktur. Sanatç›, sanat›n› özgürce ortaya koymal›d›r. Geçti¤i-
miz aylarda gerçeklefltirilen ünlü heykelt›rafl Rodin’in sergisinin önünde günlerce
kuyruk olufltu. Bu sergiyi Erzurum’a da götürseydik yine kuyruklar oluflurdu. Bundan
ad›m gibi eminim. ‹nsanlar görür ve anlard›. 

Bu, ilginin artt›¤›n› m› gösteriyor?
Bence gösteriyor. Ama Türkiye buna haz›rd›. Biz bunun ölçümlerini yapt›k. Do¤u’da-
ki köylü bile heykel görmek istiyor. Bizim toplumumuzda heykel yapmaya yetenekli
o kadar çok insan var ki… Bir insan›n bir fleyi kendili¤inden talep edebilmesi için
ekonomik gücünün, talep edebilme özgürlü¤ünü vermesi gerekiyor. Halk›m›z›n eko-
nomik gücü s›n›rl› oldu¤u için talep etmiyor. Ama ekonomik gücü iyi olsa, halk›m›z
bunu kendili¤inden talep edecek. ‹nsanlar, bu konuya aç›k ve aç. 

Heykel mekana ne kadar ba¤l›d›r, ne kadar ba¤›ms›zd›r?
Mekandan ba¤›ms›z bir heykel düflünemeyiz. Mekan›n verileri heykeli yönlendirir. Bir
mekan ya da kamusal alan için heykel yapaca¤›m zaman öncelikle yeri görüyorum.
Orada yaflayan insanlar› gözlemliyorum. Nas›l yaflad›klar›na bak›yorum. Çünkü ora-
da yaflayan insan hareket halinde. Hareket, zaman kavram›n› do¤uruyor. Çevre ve
zaman kavram› benim ne yapaca¤›m› belirliyor. 

Bir serginizde mekan›n zeminini de¤ifltirmiflsiniz… 
Evet, bazen mekan› de¤ifltirebiliyorum. Sergiyi açaca¤›m salondaki mekan›n etkisini
yeterli bulmad›m. Yeterli hale getirmek için de bütün zemini de¤ifltirdim. O zemin de
orada kald›. Mekan, çevre ve o çevrede bulunan canl›lar benim için önemli. 

Malzeme ve boyutun heykele etkisi ve önemi nedir?  
Benim için malzeme de¤il, tasar›m önemli. Birçok malzemeden heykel yap›labilir. O
heykeli neden yapt›¤›n›z ve çevreyle iliflkisi önemli. Boyuta gelince… Genetik bilgi
aktar›m›n›n bizde b›rakt›¤› baz› ölçüler var. Antik Yunan döneminden beri kamusal
alana iki metre 20 cm. boyutunun alt›nda yap›lan heykellerin görülmedi¤i ve heyke-
lin bibloya benzedi¤i saptanm›fl. Bu, üç boyutlu bir cismin aç›k mekanda durufluyla
ilgili fiziksel bir saptama. Baz› heykeller de küçük boyutta oldu¤u için dekoratif etki
veriyor. Resimde de öyledir. Baz› resimler dekorasyon için vard›r. Yaln›zca süsleme
amac› tafl›r. Oysa sanat süsleme amac›yla yap›lmaz. Dekoratif endifleyi tafl›yan bir
sanatç›n›n yapt›¤› çal›flmalar sanat de¤ildir. Sanatta güzel kavram› da yoktur. Güzel
dedi¤iniz fley sürekli bir de¤iflim içindedir, bir trenddir. 

Bir eseri ortalama ne kadar sürede bitiriyorsunuz? 
Tasar›m bittikten sonra heykelin boyu befl metreyi geçmedi¤i sürece bir ayda bitire-
biliyorum. Küçük bir heykelse üç, dört günde tamaml›yorum. 

Heykeli yaparken yaflad›¤›n›z süreçleri anlatabilir misiniz?    
‹nsanlar genellikle iki boyutlu düflünmeye al›flm›fllar. Asl›nda bu, yanl›fl bir al›flkanl›k.
Çünkü do¤ada iki boyutlu hiçbir fley yok. Her fley üç boyutlu. Üç boyutlu düflünme-
nin beynimizde etkisi farkl› oluyor. Beynin yap›s›nda de¤ifliklikler olufluyor. ‹nsan üç
boyutlu düflündü¤ünde çok h›zl› tasar›m yapabiliyor. Ben bir eseri yaparken onu üç
boyutlu görüyorum. Ölçüsünü hayal ediyorum; “Bunun içinde ben bu kadar olmal›-
y›m” diyorum. Eseri uzayda ve belle¤imde görebiliyorum. Gördü¤üm fleyi de elefltiri-
yor ve neden yapt›¤›m› sorguluyorum. Profesyonel bir sanatç› olarak ne yapt›¤›m›n bi-
lincinde olmak zorunday›m. Heykelin, yaflayan toplumun verimli bir parças› olmas›
gerekiyor. Dünyada herhangi bir fley yaflad›¤› çevrede verimli bir parça de¤ilse ken-
dili¤inden yok olur, do¤a onu elimine eder. Heykel yaparken bütün bunlar› sorgulu-
yorum. Sorular›ma verdi¤im yan›tlar bazen çok ac›mas›z oluyor ve yapt›¤›m heykeli
çöpe atabiliyorum. Heykelin benim için güzel olmas› yeterli de¤il. Sorulara yan›t veri-
lemediyse o eserin çöpe at›lmas› gerekir. Çünkü üretimi lüzumsuz bir harcamad›r.

Bugüne kadar heykelinizi çöpe att›n›z m›?
Çöpe att›¤›m heykellerim oldu, ama çok fazla de¤il. Profesyonellik artt›kça çöpe ata-
ca¤›n›z heykeli bafltan kestirip yok ediyorsunuz. 

Heykellerinizde rengi nas›l kullan›yorsunuz?
Benim için renk önemli. Form, tek bafl›na ›fl›¤a ve gölgeye yön verir. ‹zleyici onu al-
g›lar ve dokunmak isteyebilir. Renk arac›l›¤›yla izleyiciyi heykele yak›nlaflt›rabilirsiniz.
Rengi bunun için kullan›yorum. A¤›rl›kl› olarak siyah› tercih ediyorum. Siyah, ›fl›¤› yu-
t a r . Heykeldeki yüzeyleri olufltururken siyah bana yard›mc› oluyor.
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1 8 yaflam rehberi
y a z ›: gözde ünlü

1920’li y›llarda ortalama yaflam süresi 54’tü. Gü-
nümüzdeyse bu süre 80 y›la yaklaflt›. Bunda t›p
alan›nda kaydedilen geliflmelerin, yaflam süresi-

ni uzatmak konusunda yap›lan çal›flmalar›n ve bireyle-
ri bilinçlendirme giriflimlerinin pay› büyük. Bugün bü-
yük küçük kime sorsan›z sa¤l›kl› yaflam konusunda
söyleyece¤i bir fleyler mutlaka vard›r. Bas›n yay›n or-
ganlar›ndaki sa¤l›k köfleleri, diyet ve sa¤l›kl› yaflam uz-
manlar›n›n görüfllerini insanlarla paylaflmas› sa¤l›kl› ve
uzun bir yaflam sürmek konusunda belli ölçülerde bi-
linçlenmenin yolunu açt›. Bu arada yaflam süresini
uzatmak konusundaki araflt›rmalar da devam ediyor.
Berkeley Üniversitesi’nden Prof. John Wilmolth bafl-
kanl›¤›ndaki araflt›rma heyetinin bulgular›na göre, son

140 y›ld›r insan ömrü uzamaya devam ediyor ve ya-
flam süresinin uzamas›nda biyolojik bir s›n›r yok, ama
baz› engeller var. Ve en büyük engeli ne yaz›k ki yay-
g›nlaflan alkol ve sigara tüketimi oluflturuyor…

Sa¤l›kl› ve uzun bir yaflam için öneriler

Spor yap, sa¤l›kl› kal
Düzenli spor yapman›n hem ruhsal hem de fiziksel aç›-
dan pek çok faydas› var. Spor mutluluk hormonunun
salg›lanmas›n› sa¤lar, böylece stres duygusuyla daha
rahat bafla ç›kars›n›z. Fiziksel performans›n›z geliflir,
kalp sa¤l›¤›n›z› korursunuz. Kan flekerini kontrol alt›n-
da tutman›za, ilaç ihtiyac›n›z› yüze 30 oran›nda azalt-

man›za yard›mc› olur. Vücut direncinizi gelifltirdi¤i için
hastal›klara ba¤l› ifl günü kayb›n›z› azalt›r, ifl verimlili¤i-
nizi art›r›r. Hamilelikte karfl›lafl›lan bel a¤r›s›, mide ekfli-
mesi gibi hastal›klar›n önüne geçer. K›sacas› spor yap-
mak, sa¤l›kl› ve zinde kalman›z›, hayattan zevk alman›-
z›, s›k›nt›lar›n›zdan kurtulman›z› sa¤lar. 

Yetersiz ya da afl›r› uyku ömrü k›salt›yor
Sekiz saatten fazla ya da dört saatten az uyumay›n.
Günde ortalama 6-7 saat uyku sa¤l›kl› yaflam için ideal
bir süre. Vücudumuzun yeterli enerjiyi depolayabilmesi
için kaliteli uyku uyumak çok önemli, çünkü dokular uy-
ku s›ras›nda yenileniyor. Uyurken yak›n›m›zda manyetik
dalgalar yayan aletler olmas› vücudun ba¤›fl›kl›k siste-

Sa¤l›kl› ve uzun bir yaflam için…Sa¤l›kl› ve uzun bir yaflam için…
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Araflt›rmalara göre insan›n yaflam süresi son 140 y›ld›r uzuyor ve yaflam süresinin daha da uzamas›
aç›s›ndan biyolojik bir s›n›r yok. Uzmanlar amaç sa¤l›kl› ve uzun yaflamaksa, her fleyden önce

sigaradan uzak durman›n ve sa¤l›kl› beslenmenin öneminin alt›n› çiziyor.

mini zay›flat›yor, uyku düzenini bozuyor. Yatt›¤›n›z yerin
yak›n›nda cep telefonu, televizyon veya çalar saat gibi
aletler olmamas›na dikkat edin. Kafeinli içecekler, alkol,
sigara, stres, rahats›z yatakta uyuma, a¤›r akflam ye-
mekleri uyku kalitesini bozan unsurlar aras›nda.

Meyve sebze mucizesi
Bol bol sebze ve meyve tüketin. Domates antioksidan
etkisi sayesinde gö¤üs, sindirim sistemi ve deri kanse-
ri riskini azalt›yor. Karpuz, kansere karfl› koruyucu
özelli¤i olan A ve E vitaminlerinden daha etkili olan lay-
kopen içeriyor. Kay›s› ba¤›rsaklar›n çal›flmas›na; roka
kan›n temizlenmesine yard›mc› oluyor ve karaci¤er
hastal›klar›n›n iyilefltirilmesinde faydal›. Fasulye, beden
ve zihin yorgunlu¤unun giderilmesinde etkili. Ayr›ca
fleker hastal›¤›n› önlüyor ve böbreklerdeki tafl ve kum-
lar›n dökülmesine yard›mc› oluyor. Maydanoz görme
gücünü art›r›yor, yüksek tansiyonu düflürüyor, kalbin
yorulmas›n› önlüyor. Her gün bir bardak elma suyu iç-
mek hem tansiyonunuzu kontrol alt›nda tutuyor hem
de kemiklerinizin güçlenmesini sa¤l›yor.

Kepekli ekmek tok tutuyor
Kepekli ekmek tüketin. Kepekli ekmek yüksek oranda
posa içerdi¤inden tok tutup fazla yeme iste¤inin önüne
geçiyor. Kab›zl›¤› engelliyor, kan ya¤lar›n› dengeliyor.
Mide ve ba¤›rsak kanserinin önlenmesine de yard›mc›
olan kepek ekme¤inin afl›r› tüketiminden de kaç›nmak

gerekli. Çünkü kepekli ekmek besinlerden demir emili-
mine engel oldu¤undan kans›zl›k sorunu yaratabiliyor.

Suyun tedavi edici özelli¤i
Bol bol su için. Su, idrar yoluyla zararl› maddelerin at›l-
mas›n›, besinlerin sindirilmesini, kas dokular›n›n güçlen-
mesini sa¤l›yor. Ayr›ca cildin gerginleflmesine ve parlak-
l›k kazanmas›na yard›mc› oluyor. Hayat kayna¤›m›z su-
yun, sakinlefltirici etkisinden sindirimi kolaylaflt›rmas›na
kadar pek çok tedavi edici özelli¤ini unutmamak gereki-
yor. Günde ortalama befl bardak su içmek kansere ya-
kalanma ve kalp krizi geçirme riskini azalt›yor.

‹yimserler uzun yafl›yor
‹yimser olun. Araflt›rmalar iyimser insanlar›n kötümser-
lere oranla yüzde 50 daha uzun yaflad›¤›n› söylüyor.
Kötümser düflünenler yüksek tansiyon, depresyon gi-
bi pek çok rahats›zl›¤a davetiye ç›kar›yor. Meditasyon
ve yoga yaparak stres düzeyinizi düflürebilir, kötü dü-
flünceleri kafan›zdan atabilirsiniz. Zihni sakinlefltiren ve
mutluluk hormonunun salg›lanmas›n› art›ran meditas-
yon, ruhsal ve fiziksel sa¤l›¤› güçlendirmesiyle, özellik-
le kronik hastal›klar›n tedavisinde baflar›l› bir yöntem
olarak kullan›l›yor. Yoga strese karfl› etkili oldu¤u gibi
kolesterol, fleker seviyesi ve kan bas›nc›n› da düzenli-
yor. Vücudu hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlen-
diriyor. Yogadaki nefes teknikleri kalbe daha kolay ok-
sijen gitmesine yard›mc› oluyor. 

Araflt›rmalara göre insan›n yaflam süresi son 140 y›ld›r uzuyor ve yaflam süresinin daha da uzamas›
aç›s›ndan biyolojik bir s›n›r yok. Uzmanlar amaç sa¤l›kl› ve uzun yaflamaksa, her fleyden önce

sigaradan uzak durman›n ve sa¤l›kl› beslenmenin öneminin alt›n› çiziyor.
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Tü r k i y e bir süredir tar›mda kendi kendine yetebi-
len ülkelerden biri de¤il. Üstelik tar›m sektörü
ciddi sorunlarla bo¤ufluyor ve bu sektör çal›flan

nüfusun yüzde 33’ünü bar›nd›r›yor. Sektörün sorunlar›-
n›n köklü politika de¤ifliklikleriyle çözülmesi mümkün.
Buna inananlardan biri de Erdal Bahç›van. 

Süt ve Et Üreticileri Birli¤i (SETB‹R) Baflkan› ve Bahç›-
van G›da Genel Müdürü Bahç›van’a göre tar›mla tek-
noloji, bilim ve sermayenin buluflmas› gerekiyor. Tar›m-
la g›da sanayi aras›nda güçlü bir köprü kurulmal›. Türk
tar›m›ndaki yap›sal bozukluklar, tar›msal sanayi ve g›da
sanayinin geliflmesini engelliyor. Bu durum fiyattan ka-
liteye, lojistikten tüketime kadar her noktada etkili olu-
yor. 

G›da sektöründe sistemi t›kayan temel faktör, tar›mda-
ki verimsizlik. Tar›m›n verimsizli¤i tüketicinin daha ucu-
za daha kaliteli g›da ürünlerine sahip olmas›n› engelli-
yor. Tar›mdaki hatay› sanayi ve teknolojinin bir yere ka-
dar çözebilece¤ini söyleyen Bahç›van, “SETB‹R’in he-
defi 10 y›l içinde Türkiye’nin g›da sektöründe kendi
kendine yetebilecek ve ihracat yapabilecek potansiye-
le ulaflmas›” diyor. 

Tar›m ve g›da alan›ndaki sorunlar bir yana, g›da sektö-
ründe yaflanan sevindirici geliflmeler de var. Ambalajl›

ürünlerdeki tüketimin artmas›yla birlikte ürün çeflidinin
de artmas› bunlardan biri. Bu alanda akla gelen ilk ör-
neklerden biri de peynir. 10 y›l öncesine kadar yaln›zca
kahvalt›da yenen bir yiyecek olarak düflündü¤ümüz
peynir, bugün kendi s›n›rlar›n› afl›yor. 

Eskiden peynir dendi¤inde akl›m›za yaln›zca beyaz ve
kaflar peynir gelirken bugün onlarca peynir çeflidiyle
birlikte peyniri sofra kültürümüzle buluflturmaya ve
zevk unsuru haline getirmeye bafllad›k. Yaln›zca peynir
alan›na odaklanan Bahç›van G›da’n›n 30’a yak›n peynir
çeflidine sahip oldu¤unu vurgulayan Bahç›van’a göre
peynir süt ürünleri içinde de¤iflime en kolay adapte
olan ve farkl› kulvarlarda yüzmeye imkan tan›yan bir
ürün. 

Peynir tüketiminin di¤er süt ürünlerine göre daha az o l-
d u ¤ u ve tüketilen ürünlerin büyük k›sm›n›n markas›z ve
ambalajs›z oldu¤u düflünüldü¤ünde bu alandaki potan-
siyelin büyüklü¤ü ortaya ç›k›yor. Bahç›van’la Türki-
ye’nin tar›mda yaflad›¤› sorunlar›, çözüm yollar›n› ve
SETB‹R’in çal›flmalar›n› konufltuk. 

Son dönemde Türkiye’nin tar›m sektöründe yaflanan
geliflmeler neler? 
AB süreci, Türkiye’nin tar›m politikalar›n› tekrar gözden
geçirmesi, geliflmifl ülkelerin ne yapt›¤›na ve nerede ol-

du¤una bakmas›, kendi bulundu¤u noktay› daha net
görmesi aç›s›ndan önemli bir k›r›lma noktas› oldu.
Özellikle 1980’li y›llarda Özal dönemiyle bafllayan ve
Türkiye’nin turizm, finans, sanayi, hizmet gibi sektörler-
de yol almas›n› sa¤layan reformlar› tar›mda gerçeklefl-
tiremedik. Bu sektörler dünyaya ve rekabete aç›lma
noktas›nda kendilerini gelifltirdiler ve flu anda dünyayla
rekabet edebiliyorlar. Tar›mda bu gerçekleflmedi. 

Neden gerçekleflmedi? 
O günkü politikac›lar›n oluflacak risklerden kaç›nmak
için tar›ma el sürmemesinden kaynaklan›yor. Yani, si-
yasetçilerin tar›mla ilgili bir reform düflündü¤ünde onun
getirece¤i politik riskleri de hesaba katmalar› gerekiyor.
Türkiye’nin tar›mdaki nüfusunun yüzde 35-40 civar›nda
oldu¤u düflünülürse, oy potansiyeli olan bu büyük kit-
leyi kökünden etkileyecek politika de¤iflikliklerini siya-
setçiler kolay kabul edemiyor. Politikac›lar bunun geti-
rece¤i siyasi riski alma cesaretini gösteremiyor. Yap›la-
cak reformlar›n siyasetçiye geri dönüflü, tar›m gibi bir
konuda 8-10 y›l› afl›yor. Oysa bir siyasetçi 3-4 y›lda bir
seçimlere gidip kendini tazelemek zorunda. Ondan
sonraki sürecin riski al›nam›yor. 

Türkiye’de nas›l bir tar›m anlay›fl› var? 
Tar›m anlay›fl›m›z köylülük esas›na dayan›yor. Köylülü-
¤e dayanan bir tar›m anlay›fl›nda tar›m› m›, köylüyü mü,

2 0 s ö y l e fl i: Erdal Bahç›van
r ö p o r t a j : elif erdem

Tar›m, teknolojiyle b u l u fl m a l ›
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köyü mü korudu¤umuz belli de¤il. Bu ikilemde kalarak
köylüyü koruyan bir zihniyetle hareket etmek tar›mdaki
de¤iflimlere f›rsat vermiyor. 

Tar›mdaki de¤iflim derken teknolojik de¤iflimleri mi kast
ediyorsunuz? 
Tar›mla bilimi, teknolojiyi ve sermayeyi birlefltiremiyo-
ruz. Tar›m, gelir seviyesi düflük insanlar›n u¤raflt›¤›, bi-
lim ve teknolojiden uzak bir ifl olarak kal›yor. Bu da bi-
zi her geçen gün geriye iter. D›flar› kapal› oldu¤umuz
için kendimizi dünyayla karfl›laflt›r›p durum tespiti yapa-
m›yoruz. “Biz kendi kendimize yeten y e d i ülkeden biri-
yiz, biz bir tar›m ülkesiyiz” sloganlar›yla günü geçifltir-
dik. 2000’li y›llarla birlikte durumun kötüye gitti¤i orta-
ya ç›kt›. AB süreciyle birlikte Türkiye’nin d›fla aç›lmas›
ve tar›m›n entelektüeller, medya ve sivil toplum örgüt-
leri taraf›ndan tart›fl›lmaya bafllanmas›yla tar›mdaki ger-
çekler su üstüne ç›kmaya bafllad›. Türkiye bu evrimi
geçirmek zorundayd›. Bunlar 20-25 y›l önce olsayd›
çok fley baflar›rd›k. 

Neleri kaç›rd›k? 
Çok önemli bir tar›m ülkesi olmay›, insan›m›z› daha
zengin ve kaliteli bir tar›msal beslenme flekliyle besle-
yebilme ve bu co¤rafyan›n katma de¤er üreten bir ta-
r›m ihracatç›s› olma özelli¤imizi yitirdik. Türkiye’nin ta-
r›m ürünleri ihracat› flu anda 8-10 milyar Dolar civar›n-

da. Bunun ço¤u ifllenmemifl tar›m ürünlerinden oluflu-
yor. Bulundu¤umuz co¤rafyadaki tüketim potansiyelini
ve onlar›n üretim kaynaklar›n›n yetersiz oldu¤unu düflü-
nünce neleri kaç›rd›¤›m›z daha ac› bir flekilde ortaya ç›-
k›yor. Bütün mesele topraktan 1 ya da 100 kazanmak.
Toprak eflde¤eri olmayan varl›klardan biri. Her fleyi
oluflturabilirsiniz ama topra¤› oluflturamazs›n›z. Türkiye
de verimli bir topra¤a sahipken ve 1 yerine 100 kaza-
nabilecekken bunu kaç›rm›fl›z. 

Bugün nas›l bir tabloyla karfl› karfl›yay›z? 
Tar›m geçmifle göre daha fazla konuflulan ve üzerinde
tart›fl›lan bir gündem haline geldi. ‹nsanlar tar›m›n nele-
ri kazand›rabilece¤ini, tar›m›n sayesinde nelere ulaflabi-
leceklerini daha iyi hissediyor. Tar›mla sermayeyi ve
teknolojiyi buluflturma dönemine giriyoruz. Tar›msal
ürünlerin de¤erinin artt›¤›n› gören sermayedarlar tar›m›
yat›r›m alan› olarak görmeye bafllad›lar. Özel sektörün
kendi dinamizmiyle yapt›¤› ifller var. Siyasi otorite de
buna kat›l›rsa Türkiye geçmiflteki aç›klar›n› kapat›p ta-
r›msal reform düzlü¤üne ç›kabilir. 

Devlete hangi görevler düflüyor?
Devlette AB uyum yasalar›n›n da etkisiyle birlikte tar›m-
la ilgili temel yasalar›n gündeme gelmesi konusunda bir
geliflme var. G›da kanunu, toprak yasas› ve tar›m yasa-
s› gibi temel baz› yasalar›n de¤iflmesi gündemimize gi-

riyor ama yeterli de¤il. Tar›m bakanl›¤› daha dinamik ol-
mal› ve özel sektörle daha koordineli çal›flabilmeli. Ta-
r›m bakanl›¤›n›n günlük ifllerden koparak koordinatör,
yönlendirici ve dan›flman pozisyonuna gelmesi gereki-
yor. Devlet, günlük ifllerin içinde kald›¤› zaman vizyon
ve proje oluflturmaktan, giriflimciyi yönlendirmekten
kopuyor. Devletin baz› temel yat›r›mlar› yapmas› gere-
kiyor. 

Bunlar neler?
Bunlar›n en bafl›nda sulama geliyor. Topra¤›n hepsi
do¤al sulamaya uygun de¤il. Barajlar›n mutlaka sulama
tesisleriyle birlikte tamamlanmas› gerekiyor. Toprak ya-
p›s›n›n gere¤inden fazla bölünmesine yol açan miras
hukukunun de¤iflmesi gerekiyor. Araziler bir evin bah-
çesi kadar küçük bir boyuta bölünebiliyor. Bir alt s›n›r
getirerek topra¤›n küçük küçük bölünmesini engelleye-
cek bir yasa ç›kar›lmal›. Bunun üzerinde çal›fl›yor. Top-
rak çok bölündü¤ünde hem topra¤›n ve iflletmenin ve-
rimlili¤i hem de topra¤›n kalitesi düflüyor. Sosyal içerik-
li politikalarla tar›m politikalar›n›n birbirine kar›flt›r›lma-
mas› gerekiyor. 

Sosyal içerikli politikalarla tar›m politikalar›n›n kar›flt›r›l-
mamas› ne anlama geliyor? 
Tar›mdaki insanlar› mutlu etmek pahas›na yap›lan poli-
tik ya da ekonomik desteklerin ekonomik program da-

Erdal Bahç›van’a göre tar›mdaki sorunumuz verimsizlik ve politik ç›karlar u¤runa köylüyü koruyan
politikalar üretmek. “Kendi kendine yeten yedi ülkeden biri” olmaktan ç›kan Türkiye tar›mda dünyayla
rekabet edemiyor. Bunlar› çözmenin yolu tar›mla teknoloji, bilim ve sermayeyi buluflturmaktan geçiyor. 
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hilindeymifl gibi gösterilmesini kast ediyorum. Her eve
iki koyun vererek Türkiye’nin tar›m›na ya da o kifliye
hizmet etmezsiniz, ülkenin kaynaklar›n› heba etmifl
olursunuz. Bu mant›kla Türkiye’nin tar›m› büyümez.
Sosyal politikalar tar›m politikalar›yla kar›flt›r›l›nca böyle
oluyor. Bunun yerine o kifliye meslek kazand›rmaya yö-
nelik çal›flsan›z daha uzun vadeli bir ifl yapm›fl olursu-
nuz. Tar›mda baflar›l› olmak için belirlenmesi gereken
tek bir hedef var; verimlilik. Tar›m politikalar›m›z verim-
lilik yönünde oluflturulmal›. 

Verimlili¤i sa¤lamak için neler yapmal›y›z?
‹flletme büyüklükleri önemli. 3-4 hektar boyutundaki ifl-
letmelerle tar›m› sürdürmek mümkün de¤il. Temel so-
runumuz, verimsizlik nedeniyle dünyayla rekabet ede-
memek. Dünyayla rekabet edemedi¤imiz için aradaki
fiyat fark›n› devlet ve tüketici kapat›yor. fiehirde yafla-
yan tüketiciler sat›n ald›klar› tar›m ürünlerine Bat›’daki-
nin 2-3 kat› para ödüyor. Köydeki insanlar mutlu olsun
diye Türk tüketicisi bedel ödüyor. Tar›m verimli olsa
hayat›m›z daha ucuz olur. 

Tar›mdaki nüfusumuzun azalmas›n›n nas›l bir etkisi
olur? 
Tar›mdaki nüfusumuz kesinlikle düflmeli. Dünyada bunu
baflka türlü çözen bir model yok. Bu ifl, tar›ma iflletme-
sel mant›k içinde ve bir ifl olarak bakan giriflimcilerin eli-
ne geçmeli. Tar›m verim, maliyet ve kar odakl› olmal›. 

Tar›mdan ayr›lan nüfus ne olacak?
Bu aflamada sosyal politikalar devreye giriyor. Türki-
ye’nin tar›mdan kopacak insanlar› nas›l yönlendirece¤i
ve hangi ifl kollar›na aktaraca¤› önemli. Uzun vadeli
projeksiyonlar gelifltirerek bu insanlar›n kendi bölgele-
rindeki ifl kollar›na kayd›r›lmas›, çocuklar›n›n e¤itim po-
litikalar›n›n de¤erlendirilmesi ve yafll› insanlar›n hayat›-

n›n geri kalan k›sm›n› nas›l geçireceklerinin belirlenme-
si gerekiyor. Yafl gruplar›na göre nas›l bir yöntem izle-
nece¤i belirlenmeli. En önemli tehlike, tar›mdan ç›kan
insanlar›n iflsiz kalmas› ve büyük flehirlere ak›n etmesi.
Önümüzdeki dönemin en önemli sorunlar›ndan biri bu.
Böyle bir sosyal politikay› hiçbir partinin program›nda
görmüyorum. Köylüyü koruyarak siyaset yapmaya de-
vam edersek yan›l›r›z. Hiçbir formül tar›m nüfusunu o
sahada tutmaya yetmeyecek. 

Tar›m›n endüstriyel hale gelmesiyle kurulacak olan ta-
r›m iflletmelerinde yer almalar› çözüm olabilir mi?
Tar›m› ifllevsel ve verimlilik esas›na dayanan bir hale
getirdi¤iniz zaman beraberinde gelecek ifl kollar›n› bu
insanlarla doldurabilirsiniz. H i z m e t, lojistik ve depolama
gibi sektörler oluflacak, sanayide iflgücüne ihtiyaç ola-
cak. Toplamda ciddi bir iflgücüne ihtiyaç olacak. Bir de
sosyal güvenli¤i olan ve sosyal çal›flma flartlar›na sahip
bir kitle oluflacak. Bunlar iyi anlat›lmal›. 

Özel sektörün yapt›¤› yat›r›mlar›n sektör için önemi ne-
dir? 
Büyük sermaye gruplar›n›n tar›mla ilgili ifllerin içinde ol-
mas› güzel. Tar›mda makul ölçüdeki yat›r›mlarla çok
farkl› ifllere girilebilir. Ço¤u tar›m d›fl›ndan olan insanlar
meyvecilik, zeytincilik, inek çiftli¤i, ba¤c›l›k gibi ifllere
yat›r›m yap›yor. Büyüklerin bu ifle girmesi çok güzel
ama KOB‹’lerin de bu ifle girmeleri gerekiyor. Teknolo-

jiden yard›m alarak bu ifle giren insanlar›n sa¤layaca¤›
katk› büyük olur. 

Yabanc› sermayenin tar›ma ilgisi sektörü nas›l etkileye-
cek? 
Önümüzdeki dönemde tar›mda yabanc› yat›r›mlar arta-
cak. Türk toplumu okuyarak de¤il, görerek ö¤renen,
heyecan duyan, kendini gelifltiren ve de¤ifltiren bir top-
lum. Örne¤in 1990’l› y›llarda perakendecili¤e yabanc›-
lar›n gelmesiyle birlikte sektör hareketlendi ve sektörün
yap›s› de¤iflti. Turizmde de ayn› fley oldu. Birkaç ya-
banc› turizm flirketi geldi ve onlar›n iflletmecilik anlay›fl›
Türk turizminin kalitesini yükseltti. Bu, tar›m için de ge-
çerli. Yabanc›lar farkl› bölgelerde tar›ma yat›r›m yapar-
larsa sektöre öncülük edebilirler. Bu etkileflim bize ka-
zanç getirir. Farkl› ülkelerden farkl› teknolojilere ve pro-
jelere sahip yabanc› yat›r›mc›lar gelmeli. 

AB standartlar›yla birlikte hayat›m›zda neler de¤ifle-
cek?
G›da güvenli¤i kavram› hayat›m›za giriyor. Kaliteli bir
yaflam için güvenli bir flekilde beslenmemizi sa¤layan
bir sistem kurulacak. Bu süreç, tarladan çatala kadar
olan her aflamay› kaps›yor. Tar›m›n verimli hale getiril-
mesiyle birlikte hayat›m›za çok daha ucuz ve kaliteli
ürünler girecek. Bu da tüketicinin bütçesine katk› sa¤-
layacak. Tar›mdaki verimlili¤in genel ekonomiye de
katk›lar› olacak. ‹hracat, istihdam, tar›msal sanayi, ek ifl
ve imkanlar geliflecek. 

Baz› tar›m ürünlerinde AB’nin Türkiye’ye k›s›tlamalar
getirmesinin nedeni ne? 
Türkiye’nin flu andaki temel sorunu rekabet edeme-
mek. Rekabetimizin oluflmamas›nda AB’nin son 20-25
y›l içinde bütçesinin yüzde 60-65’ini tar›ma ay›rm›fl ol-
mas›n›n etkisi var. Et konusunda 1997 y›l›nda AB’yle

çok hatal› bir anlaflma imzaland›. Y›lda 19 bin ton et it-
hal etmek üzere imza att›k. Her gelen hükümet bu sü-
reci öteliyor. Onlar da bize sormaya devam ediyorlar.
AB, 19 bin ton ete uygulanan müeyyideyi bize baflka
engeller ç›kartarak önümüze sunuyorlar. Domates, sal-
ça, makarna, beyaz et ve süt ürünleri gibi ürünlerin ih-
racat›nda sorun oluyor. Tavuk ürünleri standartlara uy-
gun olmas›na karfl›n AB’ye girifl izni alam›yor. Bu ürün-
lerin ço¤unda k›sasa k›sas yap›l›yor. Baz›lar› da onlar›n
kriterlerine uymuyor. 

Beslenme konusunda dünyadaki trendler neler?
G›dada fonksiyonellik trendi var. G›dan›n fonksiyonel-
leflmesinin ne kadar kal›c› olaca¤› da tart›fl›l›yor. Ben
de g›dan›n bir ilaç boyutuna getirilmemesi, bu konuda-
ki ölçünün kaçmamas›na yönelik görüfle kat›l›yorum.
G›day› çok fonksiyonel ve ilaçsal boyuta getirdi¤iniz za-
man g›dan›n zevk ve tat al›nan boyutunu bir kenara iti-
yorsunuz. Bence böyle olmamal›. G›da, g›dad›r. Haz›r
g›dalara (donmufl g›dalar, piflirmeye haz›r yemekler, di-
limlenmifl ürünler vs.) e¤ilim var. ‹nsanlar›n çal›flma sa-
atlerinin artmas›, flehir hayat›n›n h›zlanmas›yla, haz›r g›-
da isteyen bir tüketici yap›s› karfl›m›za ç›k›yor. Ev d›fl›
tüketim art›yor. 

Bütün bu trendleri göz önüne ald›¤›n›zda Bahç›van G›-
da olarak neler yap›yorsunuz?
Rakiplerimizden farkl› olarak tek bir alanda yo¤unlafl›-

“‹nsanlar tar›m› b›rak›nca iflsiz kalacaklar›ndan korkuyor ama bu, bugünün iflsizli¤i. Onlar›, tar›m›n
endüstriyel hale gelmesiyle birlikte çok daha kaliteli ve güvenli bir yaflama geçeceklerine ikna etmek
gerek. Endiflem, bu sürecin kontrolsüz flekilde ilerlemesi halinde flehirlerdeki anarflinin artmas›. ”

20-23 erdal  1/30/07  11:00 AM  Page 3



2 3

yoruz. Peynir en temel ürünümüz. Tereya¤› ve baz› en-
düstriyel ürünlerimiz de var ama tüketicinin bizi tan›d›¤›
alan peynir. Peynir d›fl›nda baflka bir alana girmeyi dü-
flünmüyoruz. Bu bizim aile iflimiz oldu¤u için peynire
daha farkl› bir özen gösteriyoruz. Peynirin geliflmesi ve
süt ürünleri içinde farkl›laflmas› bizi at›l›m yapmaya ve
yeniliklerin peflinden koflmaya itiyor. 

Ürün gelifltirme konusunda nas›l bir çal›flma içindesi-
niz?
30’a yak›n ürünümüz var. Türk insan›n›n sevebilece¤ini
düflündü¤ümüz 3-4 yeni ürünü her y›l portföyümüze
kat›yoruz. Türkiye genelinde ambalajl› peyniri yayarak
henüz ulaflamad›¤›m›z tüketici kitleleriyle buluflarak pa-
zar› büyütebilmeyi hedefliyoruz. Her y›l üretimin yüzde
5-10’luk k›sm›n› ihracata ay›r›yoruz. Ortado¤u ülkeleri-
ne, ABD ve Balkanlar’daki baz› ülkelere ihracat yap›yo-
ruz. Öncelikli alan›m›z iç piyasa.  

Aile flirketlerinin yönetim, kurumsallaflma, profesyonel-
leflme gibi konularda yaflad›¤› zorluklar› yafl›yor musu-
nuz? 
Olgunlaflma sürecinden geçmeden yaln›zca kurumsal-
laflmak ad›na kurumsallaflmak yanl›fl. Kurumsallafl-
mak, bir olgunlaflma süreci. Bu uzun vadeli stratejide
kurumu kimlerle kurumsallaflt›raca¤›n›z önemli. ‹flin
özünde insan var. Bu insanlar›n da olgunluk sürecin-
den geçmesi gerekiyor. Biz kurumsallaflma maratonu-

nun ön etaplar›nday›z. Hedefimiz kurumsallaflmak ama
acele etmeden ölçülü ve sab›rl› bir flekilde bunu yap-
mak istiyoruz. 

SETB‹R’deki çal›flmalar›n›z neler?
SETB‹R’in içinde olmaktan ve baflkanl›k etmekten bü-
yük keyif al›yorum. Bu iflin uzmanlar›ndan oluflan güzel
bir yönetim kurulumuz var. Sektörün d›fla aç›lmas›, AB
süreci, tar›m›n daha çok konuflulmas› gibi konular›n
rüzgar›yla bizim yönetimimizin rüzgar› bulufltu. Daha
global bir yap›ya büründük. Türkiye’deki taban›m›z› ge-
niflletiyoruz. Hükümet ve bürokrasiyle çok seviyeli ve
karfl›l›kl› anlay›fla dayanan bir iliflkimiz var. Dinlenen ve
de¤erlendirilen bir kurum olarak çal›flmalar›m›z› sürdü-
rüyoruz. Türkiye ekonomisine ve sektörümüzdeki fir-
malara daha fazla katk› sa¤lamak istiyoruz. 

Hedefleriniz nedir?
Önümüzdeki 10 y›l içinde bugünkünün en az iki kat›
hammadde ve tüketim potansiyeline sahip olmak, da-
ha kaliteli ve verimli bir üretim-tüketim dengesi sa¤la-
mak, çok daha güçlü bir ihracat gücüne ulaflmak, Tür-
kiye’nin geneline yay›lm›fl bir üretim a¤›n›n sa¤lad›¤›
sektör gücüne eriflmek fleklinde özetleyebilirim. Bu
co¤rafyada bunu yapacak imkanlar›n ve potansiyelin
oldu¤una inan›yorum. 10 y›l içinde kendi kendimize ye-
t e b i len hatta çevre ülkelere ihracat yapabilen bir ülke
konumuna yükseliriz.
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röportaj: damla tomru

Yemek modas›
Yemek sunumu, kokusu ve tad›yla üç boyutlu bir sanat eseri. 
Sanattaki ekspresyonizm, sürrealizm gibi, yeme¤in de kendine özgü ak›mlar› var. Dönemin modas›ysa
farkl› mutfaklar›n sentezlendi¤i füzyon mutfa¤›.
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Araflt›rmalara göre insanlar hayatta, uykudan son-
ra en çok yemek yemeye zaman ay›r›yor. Yemek
bazen bir ihtiyaç, bazen bir yasak, bazen de ho-

bi olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ekonomik krizlerde ayakta ka-
lan iflletmelerin ço¤u yemek sektöründe hizmet veriyor.
Sofra tak›mlar› ve konfeksiyonlar›ndaki gibi yemeklerde de
her dönem farkl› ak›mlar moda oluyor. Yemek dünyas›n›n
Türkiye’deki temsilcilerinden Leyla Akça¤l›lar da moda ya-
ratanlardan. Türkiye’deki ilk Frans›z restoran› S Restoran’›
aç›p, gümüfl tak›mlar ve porselenlerle servis yapan, yurt-
d›fl›ndan malzeme getiren Akça¤l›lar, Türkiye’de Fine Di-
ning kavram›n›n geliflmesini sa¤lad›. Ebru ‹pekçi’yle bera-
ber kurduklar› butik pastane Butterfly’da çikolata ve çiko-
latal› tatl›lar konusunda dünya flampiyonu olmufl Frans›z
usta Pascal Caffet ile çal›fl›p, Türk damak tad›na özel çi-
kolatalar yaratt›. Yemek, sunum ve sofra adab›yla ilgi-
li bilgilerini yazd›¤› kitaplarla paylaflt›.

Yemekle nas›l tan›flt›n›z?
Çocuklu¤umda yemek yapmaya merakl›yd›m. Arka-
dafllar›m› davet edip, onlara yemek yapard›m. Üniver-
siteyi Paris’te okudum. Bofl zamanlar›mda Cordone
Bleu’de yemek ve pastac›l›k e¤itimi ald›m. Lokantalara
gidip aflç›larla görüfltüm. Yeni teknikleri ve trendleri in-
celeme flans›m oldu.

Ebru ‹pekçi ile beraber Butterfly’› kurman›z nas›l ger-
çekleflti?
Ebru benim uzun y›llard›r arkadafl›md›. Kendisiyle “Nere-
de Nas›l Yiyelim” adl› kitab› yazd›k. Bu s›rada Butterfly’›
açmaya karar verdik. Amac›m›z sevdi¤imiz de¤iflik ürün-
leri dostlar›m›za ikram etmekti. Eskiden yaln›zca pasta ya-
p›yorduk. Sonra çikolata üretimine de bafllad›k. fiu an çi-
kolataya a¤›rl›k veriyoruz, sürekli yeni çikolatalar yarat›yo-
ruz. Karanfilli, tarç›nl› gibi farkl› aromalarda çikolata yap›-
yoruz. Çikolatayla ilgili bir kitap yazmay› düflünüyoruz.

Yemek dünyas›ndaki ak›mlar hakk›nda ne düflünüyor-
sunuz?
Yemek ve sofra insanlar› buluflturuyor. ‹fl görüflmeleri,
kutlamalar hep masa bafl›nda oluyor. Tüm alanlardaki
gibi yemekte de bir moda var. Nouvelle cuisine, fusion
yak›n zamana kadar moda olan, etkisini hala sürdüren
ak›mlar. Bir de her y›l moda olan, menülerde farkl› çe-
flitlemelerinin yer ald›¤› ürünler oluyor. Ben mutfa¤› bir
sanat atölyesi gibi görüyorum. Taklitten uzak, kendi-
nizden bir fleyler katt›¤›n›z sürece yemekler leziz olur. 

fiu an hangi ak›m daha popüler? 
Farkl› mutfaklar›n bir arada kullan›ld›¤› füzyonun d›fl›n-
da ‹spanyol aflç› Ferran Adria’n›n yaratt›¤› ak›m çok
popüler. Malzemeleri farkl› tekniklerle piflirip yeni tatlar
oluflturuyor. Mutfaktan çok laboratuvarda deney yap›-
yormufl gibi çal›fl›yor. Denedim ama henüz al›flamad›m.
Türk damak tad›na pek yak›n bir ak›m de¤il. Bu tarz
ak›mlar›n geçici oldu¤unu düflünüyorum, kal›c› olan tek
ak›msa annemizin yapt›¤› tencere yemekleri.

Siz hangi ak›m› seviyorsunuz?
Frans›z mutfa¤›na daha yak›n›m. Ürünün kendi halinde
k u l l a n › l d › ¤ ›, yan›na soslar›n eklendi¤i yemekleri tercih
ediyorum. Japon mutfa¤›n› çi¤ bal›k sevdi¤im için yiyo-
rum. ‹talyan mutfa¤›n› herkes gibi seviyorum. Türk
mutfa¤›n› da unutmamak laz›m. Özellikle patl›can ve
kuzu etiyle yap›lan yemekleri seviyorum.

Yemek dünyas›nda moday› kimler oluflturuyor?
Tan›nm›fl aflç›lar isimlerini hat›rlatmak, restoran›n kar›n› ar-
t›rmak amac›yla yeni tatlar yaratmak istiyor. Örne¤in çok
tan›nm›fl bir aflç› mönüyü bafltan sona pancarla donat-
m›flt›. Pancar çorbas›, cips halinde pancar, jöleli pancar,
pancar sorbesi... Bir baflka aflç› Fransa’da ‹spanyol mut-
fa¤›yla Frans›z mutfa¤›n› sentezlemiflti. Özellikle tapas de-
dikleri ‹spanyol mezelerini öne ç›karm›flt›. ‹lgi görünce
dondurulmufl haz›r yemekler yap›p satmaya bafllad›.

Türkiye’de moda yaratan aflç›lar var m›?
Mehmet Gürs’ün açt›¤› her yer moda oluyor. ‹flini severek,
dünyadaki ak›mlar› takip ederek yap›yor. Vedat Baflaran
uzun y›llar Osmanl› ve Türk mutfa¤› üzerine araflt›rmalar
yapt›. Feriye yemeklerini nostaljik bir sunumla servis edi-
yor. Papermoon ‹talyan mutfa¤›n› olmas› gerekti¤i gibi su-
nuyor. Yüksek kalitesiyle kendini di¤er mekanlardan ay›r›-
yor. Park fiamdan klasik mönüsüyle ev yemeklerine yak›n
oldu¤u için müflteriler taraf›ndan tercih ediliyor.

Sizce Türk mutfa¤› yükseliflte mi?
Bir hareketlenme var ama yeterli de¤il. Tan›t›m çal›fl-
malar›na önem verilmesi gerekiyor. Güzel yemek yapa-
bilen pek çok aflç› var ama di¤er mutfaklar› tercih edi-

y o r l a r . Keflke yurtd›fl›nda gerçek Osmanl› mutfa¤›n› an-
latan bir restoran açabilsek. 

Sizce mutfa¤›m›z, Frans›z mutfa¤› kadar zengin mi?
Fransa’da ürünleri farkl› soslarla çeflitlendiriyorlar oysa biz
patl›canla binbir türlü yemek pifliriyoruz. Frans›zlar ›zgara
ya da hafllama yap›yor. Bizim daha farkl› piflirme teknikle-
rimiz var. Tan›t›l›rsa Frans›z mutfa¤›n›n taht›n› devralabiliri z .

Ne yiyelim adl› kitab›n›zda sofra düzeniyle ilgili ipuçlar›
da yer al›yor. Sofra kurarken nelere dikkat edersiniz?
Sofran›n ortas›na o akflam›n tarz›yla ba¤lant›l› olarak obje-
ler yerlefltiririm. Gelen kifliler antikadan hofllan›yorsa birkaç
antika biblo koyar›m. Çiçeklendirmeye önem veririm. Sof-
ra kuran misafirlerle empati kurmak, onlar›n nelerden hofl-
lanaca¤›n› bulmak çok önemli. Keten sofra örtüsünü tercih
ederim. Her servisin önüne ayr› ayr› küçük tuzluk ve biber-
likler yerlefltiririm. Ekmek taba¤›n›n alt›na dantel koyar›m.

Davetlerinizde mönüyü nas›l oluflturuyorsunuz?
‹ki so¤uk, bir s›cak aperatif haz›rlar›m. Y›lbafl›, do¤um-
günü gibi davetlerde havyar olur. Bafllang›ç olarak
sebzelerle ›stakoz sunuyorum. Tortellini gibi bir hamur
ifliyle devam ediyorum. K›rm›z› et veya soslarla sunul-
mufl ›zgara bal›k ana yeme¤im oluyor. Yemek sonunda
Butterfly’dan ald›¤›m bir pastay› ya da tatl›y› sunuyo-
rum. Meyveli sorbeyle a¤z› temizledikten sonra kahve
ve konyakla yeme¤i noktal›yorum.
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2 6 r e s s a m: Prof. Dr. Zahit Büyükiflliyen
röportaj: demet fleker

“Her resim bir serüvendir”
Ressam Zahit Büyükiflliyen, resmin herhangi bir fleyi ifade etmek için kullan›lan bir araç olmad›¤›n›, kendisi
için var oldu¤unu söylüyor; “Kendimi ifade etmek isteseydim, yaz› yazard›m. Resim, plastik bir dil. Ben bir
Frans›z’la sanat üzerine Frans›zca bilmeden konuflabilirim. Çizgiyle, gözlerle ve renklerle anlaflabiliriz.”

“Her resim bir serüvendir”
Ressam Zahit Büyükiflliyen, resmin herhangi bir fleyi ifade etmek için kullan›lan bir araç olmad›¤›n›, kendisi
için var oldu¤unu söylüyor; “Kendimi ifade etmek isteseydim, yaz› yazard›m. Resim, plastik bir dil. Ben bir
Frans›z’la sanat üzerine Frans›zca bilmeden konuflabilirim. Çizgiyle, gözlerle ve renklerle anlaflabiliriz.”.
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Prof. Dr. Zahit Büyükiflliyen, geçti¤imiz günlerde 40. sanat y›l›n› ‹stanbul Modern
Sanatlar Galerisi’nde açt›¤› özel bir sergiyle kutlad›. Resim yapmaya adanm›fl
ve tuvalin karfl›s›nda geçen 40 koca y›l. “Nas›l geçti¤inin fark›na bile varma-

d›m” diyen Büyükiflliyen, y›llard›r resim çal›flmalar›yla akademisyenli¤i bir arada yürü-
tüyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Baflka-
n› olarak görev yap›yor. Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun
olan Büyükiflliyen, ö¤rencilik y›llar›nda kendi deyimiyle “sanatç› ö¤retmen” olmay› ka-
fas›na koymufl. ‹lk olarak Konya Ere¤lisi’ne ba¤l› ‹briz Ö¤retmen Okulu’nda görev
yapm›fl. Daha sonra alt› y›l Almanya’da plastik sanatlar üzerine uzmanl›k e¤itimi gör-
müfl. Türkiye’ye döndükten sonra, Gazi E¤itim Enstitüsü, Hacettepe ve Yeditepe
Üniversitesi’nde çeflitli görevlerde bulunup profesör unvan›n› alm›fl.

“Sanat benim için bir tutku. Sanats›z bir yaflam düflünemiyorum” diyen Büyükiflli-
yen, pek çok sanatç› gibi küçük yafllarda resim yapmaya bafllam›fl. Resme yönel-
mesinde, babas›n›n resim ö¤retmeni olmas›n›n büyük etkisi olmufl. Çocuklu¤u, bu-
gün bile unutamad›¤› boya kokular› aras›nda geçmifl. A¤abeyinin resim yapmas›, il-
kokulda arkadafllar› ve ö¤retmenlerinin yetene¤ini fark edip kendisine “ressam” de-
mesi, onu resme daha da yaklaflt›rm›fl. Büyükiflliyen; “Ressam olmak için ressamca
düflünmek ve ressamca yaflamak gerekir” diyor. Onun için resim yapmak, bir yaflam
biçimi. 

Sanat yaflam› boyunca yurtiçi ve yurtd›fl›nda say›s›z sergiye kat›lan Büyükiflliyen, bu-
güne kadar dördü Dyo Resim Yar›flmas›’ndan olmak üzere çeflitli yar›flmalardan 17
ödüle sahip. 1976, 1979, 1984 ve 1989 y›llar›nda Dyo Resim Yar›flmas›’na kat›lm›fl,
mansiyon ve baflar› ödülleri kazanm›fl. Büyükiflliyen’in yar›flmaya kat›lmas›n›n ilginç
bir hikayesi var. 1976 y›l›nda askere gitmesine bir gün kala Dyo Resim Yar›flmas›’n›n
ilan›n› bir gazetede görüp hemen yar›flmaya kat›l›r. Aradan zaman geçer, askerde,
bir gün gazete okurken Dyo Resim Yar›flmas›’n›n sonuçland›¤›n› ve ödül kazanan ki-
flilerden birisinin kendisi oldu¤unu okur. Çok flafl›r›r... ‹zin alarak ödül törenine kat›-
l›r. Büyükiflliyen, Dyo Resim Yar›flmas› için; “Kutlanacak baflar›l› bir yar›flma” diyor. 

Sanat›n›z› bir serüven yaflamak olarak tan›ml›yorsunuz. Bu nas›l bir serüven ve siz bu
serüvenin neresindesiniz?
Hayat›n kendisi serüven… Serüven, masallarda geçer. Masal kahraman› kiminle
karfl›laflaca¤›n› bilmedi¤i bir serüvene ç›kar. Karfl›s›na ç›kan engelleri aflar ve ama-
c›na ulafl›r. Ressam da böyledir. Ressam›n her resmi bir serüvendir. Serüvenin so-

nu, bafl›ndan belli de¤ildir. Kahraman, serüvene ç›kt›¤›n›n fark›nda bile de¤ildir. Res-
sam da belli bir amaçla resme bafllar, ama tuvalin sonunu göremez. Resim, kendi
kendini gelifltirir ve önüne ç›kan engelleri aflmaya çal›fl›r. Sonuçta vard›¤› nokta bel-
ki son de¤il, bir bafllang›çt›r. Resmin kahraman› olarak bafl›ndan sonuna kadar res-
sam vard›r. Benim sözünü etti¤im iflte böyle bir serüven. 

Akademisyenlikle birlikte çal›flmalar›n›z› yürütmek zor olmuyor mu? 
Okulda hocalar›m›z bize; “Siz resim ö¤retmeni olacaks›n›z. Ö¤renciye verebilece¤i-
niz kadar bilseniz yeterlidir” diyorlard›. Ben ise sanatç› ö¤retmen olmak istedi¤imi
söylüyordum. ‹lerleyen y›llarda bir resim ö¤retmeni olarak sanat›n içinde olman›n ö¤-
rencilere iyi bir örnek oluflturdu¤unu gördüm. Ö¤renci, ö¤retmene daha çok inan›-
yor. ‹lk tayinimin yap›ld›¤› Konya Ere¤lisi’ne ba¤l› ‹vriz Ö¤retmen Okulu’nda büyük
bir enerjiyle resim yap›yordum. Ö¤renciler de benden etkileniyorlard›. Geceleri bile
resim yap›yordum. Bir gün açt›¤›m bir serginin haberini radyoda duyduklar›nda be-
ni ç›lg›nca alk›fllad›klar›n› ö¤rendim. Ö¤retmenlik hayat›m boyunca, sanatç› ö¤ret-
men olmay› tercih ettim. Her zaman ö¤rencilerim oldu. Onlardan etkilendim, onlar
da benden etkilendiler. 

40 y›l içinde sanat›n›zda ne gibi dönüflüm ve de¤iflimler yafland›?
Okuldan mezun oldu¤umda toplumcu bir resim be¤enisine sahiptim. Devlet sergi-
sinde gördü¤üm resimler benim için çok etkileyiciydi. Anadolu’nun bozk›r›nda ac›
çeken Türk köylüsü gibi resimler… O zamanki romanlar da öyleydi. ‹nce Memed’i
okuyarak büyüdük. Figür a¤›rl›kl› toplumsal resme yönelmifltim. Anadolu’da ilk so-
yut deneme resimlerimi yapt›m. Önceleri do¤adan esinlenerek çal›fl›yordum. ‹vriz
Ö¤retmen Okulu’nda ö¤retmenlik yaparken bozk›r beni çok etkilemifl, do¤aya afl›k
olmufltum. Bu nedenle baz› resimlerimde üçte ikiyi kaplayan bir gökyüzü, üçte bir-
lik bir yer parças› yer al›r. Daha sonra resimlerim soyutlaflt›. Avrupa’ya gitti¤imde
gördü¤üm fleyler beni çok flafl›rtt›. Türkiye’ye döndü¤ümde çok farkl› düflünüyor-
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2 8 r e s s a m: Prof. Dr. Zahit Büyükiflliyen

“Ressam›n her resmi bir serüvendir. Serüvenin sonu, bafl›ndan belli de¤ildir. Serüvene ç›kan kahraman,
serüvene ç›kt›¤›n›n fark›nda bile de¤ildir. Ressam da belli bir amaçla resme bafllar, ama tuvalin sonunu
göremez. Sonuçta vard›¤› nokta belki son de¤il, bir bafllang›çt›r. ”
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dum. Resimlerim; figür, soyut ve kavramsal dönemlerden geçti. Kendi içimde hem
d›fla vurumcu hem de plastik ö¤elerin a¤›r bast›¤› kavramsal bir resme ulaflt›m.  

Resmin yaflam›n›zdaki yeri nedir?
Resim yapmak benim için bir yaflam biçimi. Bu, bütün sanatç›lar için geçerlidir. Sa-
nat, bir tutku haline geliyor. Sanats›z geçen bir saniyeniz olmuyor. Resimle ilgili bir
kitap okursunuz, ö¤rencilerinizle konuflursunuz, sanat›n yan dallar›na ilgi duyars›-
n›z… Dolay›s›yla sanat benim için bir tutku. Kendi ad›ma, sanats›z bir yaflam düflü-
n e m i y o r u m .

Her sanatç› duygular›n› farkl› flekilde ifade ediyor. Resim sizin için nas›l bir dil? 
Resmin, herhangi bir fleyi ifade etmek için kullan›lan bir araç oldu¤unu düflünmüyorum.
Resim, kendisi için vard›r. E¤er bir konuyu anlatmak için resim yaparsam, resim yap-
m›fl olmam, resmetmifl olurum. Resmetmek, betimlemektir. Bu da resmin kendisi de-
¤il, illüstrasyondur. Ben resmin kendi amaçlar› için varoldu¤una inan›yorum. Kendimi
ifade etmek isteseydim, yaz› yazard›m. Resim, plastik bir dil. Ben bir Frans›zla sanat
üzerine Frans›zca bilmeden konuflabilirim. Çizgiyle, gözlerle ve renklerle anlaflabiliriz. 

Resim yaparken psikolojinizin yapt›¤›n›z resimlere etkisi oluyor mu? 
Baz› resimlerime dinginlik hakimken, baz›lar› daha dinamiktir. Bu, o anki psikolojime
ba¤l›. Bir sanatç› olarak belli bir sosyal çevrede yafl›yorum. E¤er soludu¤um hava-
da terör varsa, terörden, savafl varsa savafltan etkileniyorum. Her zaman ayn› duy-
gularla tuvalin karfl›s›na geçmiyorum. Psikolojim herkes gibi de¤ifliyor. Bu, ister is-
temez hayat›m› ve yapt›¤›m resimleri etkiliyor. Bu nedenle her resimdeki coflku bir-
biriyle ayn› de¤il. Bazen belli bir duyguyla resme bafllars›n›z ve resim sonuca ulafl-
maz. Resmi y›rt›p atars›n›z. Ama bazen de iyi fleyler ortaya ç›kar.

Her ressam›n bir tarz›, resimlerinde onu di¤er ressamlardan ay›ran imzas› vard›r. Sa-
nat› belirleyen bu tarz m›d›r?  
Resim yapmak, do¤ay› taklit etmek de¤ildir. Sanatç›, kendine özgü bir tarz yakala-
d›¤› zaman, sanat yapm›fl olur. Orijinal olmayan hiçbir fley sanat de¤ildir. Sanat›n
amac› güzellik olsayd›, Rafael ve Mikelanj’dan sonra her fley biterdi. Ama bitmedi,
sanat günümüze kadar de¤iflerek geldi. Sanat›n ta kendisi, yenilik ve orijinallik. E¤er
resimlerime bak›p, “Zahit Büyükiflleyen” diyebiliyorlarsa, baflar›l›y›m demektir. John
Brack bir yaz›s›nda; “Henüz genç bir ressamken C e z a n n e gibi resim yapmak istedi-
¤imi hat›rl›yorum. Bu konuda Tanr›’ya yalvar›rd›m. ‹yi ki Tanr› benim dualar›m› kabul
etmedi. Çünkü Cezanne gibi resim yapsayd›m, Brack olamazd›m” demifl. Ben de
ö¤rencilerime; “Hiç kimseye benzemeyin” diyorum. 

Resimlerinize isim veriyor musunuz?
Resim yapmaya bafllarken isim vermiyorum. Resimlerimi bitiriyorum, karfl›s›na geçi-
yorum. Bendeki heyecana göre akl›ma isim geliyor ve onu koyuyorum. Bu, bazen
tek kelimelik bir isim, bazen bir cümle, bazen birkaç cümle oluyor. Benim için bir fla-
irin dizesi bile resmin ad› olabiliyor. 

Bugüne kadar bir flairin dizesinden ilham alarak yapt›¤›n›z resimler oldu mu?
Bugüne kadar bir flairin dizesini düflünüp resim yapmad›m. Ama resim bittikten son-
ra flairin dizesinin akl›ma geldi¤i oldu. Resimlerimde Naz›m Hikmet’in fliirlerinden
çok fley vard›r. Resim bittikten sonra Naz›m’›n bir fliiri akl›ma gelir. fiiirin içinde an-
lam içeren bir cümleyi al›r, resmin ad› olarak kullan›r›m. Bazen bir ses ya da bir sen-
foni de bana resmin ismini ça¤r›flt›rabilir. Balenin bir sahnesi bile ilham verebilir. 

Dünyada ün yapm›fl pek çok ressam var. Türkiye’de ise büyük ressamlar›n say›s› az.
Neden resmi popüler hale getiremedik?
“Erken kalkan yol al›r” diye bir söz vard›r. Plastik sanatlar›n 100-150 y›ll›k bir geçmi-
fli var. Bat›l› hep resim ve heykelle iç içe yaflad›. Dali ve Picasso gibi büyük ressam-
lar›n kökeninde El Girego ve Goya gibi büyük sanatç›lar var. Bu kiflilerle büyüyen bi-
risi sanata daha yak›n oluyor. Biz geçmiflte resmi, dininin yasaklad›¤› figür olarak
görmüflüz. Resim yapmaya çok geç bafllad›k, ama genç kuflak daha flansl›. Büyük
kentlerdeki müzelerin say›s› artt›. Eskiden bu kadar müze yoktu. 

Sizce e¤itim alan herkes iyi ressam olabilir mi?
E¤itim alan herkes iyi ressam olamaz. Ressam olmak için, ressamca düflünmek ve
ressamca yaflamak gerekir. Bilgi birikimi yeterli olsayd›, herkes kitaptan okur, res-
sam olurdu. Ressam olmak bir flans ifli. Hayat, insana her zaman flans vermiyor. Ki-
fli sanat yapmaya afl›ksa ve tutkusu bitmiyorsa iyi bir ressam olur. 

Resimlerinizde renklere nas›l yer veriyorsunuz? 
Bunun belli bir kural› yok. Sanat yaflam›mda farkl› dönemlerde mavi, sar› ve gri gibi
farkl› renklere a¤›rl›k verdim. Bu, benim karar vererek yapt›¤›m bir seçim de¤il. Öy-
le bir döneme denk geldi. Picasso’nun mavi ve pembeyi a¤›rl›kl› kulland›¤› dönem-
leri vard›r. Hiçbir ressam; “Bugün resmimde k›rm›z›y› kullanaca¤›m” demez. O an içi-
nizden öyle gelir ve öyle yapars›n›z.
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3 0 m ü z i k: K l a r n e t
k a y n a k: folklor araflt›rma dergisi

Klarnete iade-i it i b a r
‹nsan sesine en yak›n enstrüman olarak bilinir klarnet; belki de insan kalbine en yak›n enstrüman demek
yanl›fl olmaz. Son dönemde klarnet yeniden gündemde. Hem de gençlerin, müzik e¤itimi alanlar›n gayret-
leriyle klarnet art›k hak etti¤i sayg›nl›¤a kavuflu y o r.

Klarnet genellikle abanoz a¤ac›ndan yap›l›r. Bir çeflit sert kauçuk olan ebonitten, ayr›ca metalden

yap›lanlar› da vard›r. Klarnetin mükemmel yap›s›, bando müzi¤inden caza, çigan müzi¤inden 

folk müzi¤ine uzanan farkl› tarzlarda kullan›m›n› sa¤lar.

30-31 Klarnet  1/30/07  11:03 AM  Page 1



3 1

fi imdi de Mustafa Kand›ral› ve arkadafllar›ndan
oyun havalar›… Klarnet ço¤umuzun hayat›na bu
unutulmaz radyo anonsunun ard›ndan gelen

na¤melerle girdi. Kand›ral› özellikle bayram sabahlar›-
n›n vazgeçilmeziydi. Tabii Barbaros Erköse de… Daha
öncesini bilenler klarnet deyince fiükrü Tunar’› da
an›msayacaklar hemen, Kand›ral›’n›n soyad› babas› ve
hocas›. U¤runa memleketini terk etti¤i idolü. 

Sonra klarnet yavafl yavafl hayat›m›zdan ç›kt›.  Erköse’nin
sesi ç›km›yordu, Mustafa Kand›ral› yafllanm›flt›. Klarnet
yaln›zca içki sofralar›n›n müzi¤inde tak›l› kalm›flt›. Oysa o
s›ralar bu topraklarda birileri -Deli Selim, Selim Sesler, Ha-
san Yar›mdünya diye bilinen Hasan G›rnatac›, Bülent Al-
t›nbafl- klarnet çal›yordu. Bizler çok yak›nlar›ndayd›k, duy-
muyorduk ama dünyan›n çok ötelerinden birileri bu sesle-
ri duyuyordu. Onlarla birlikte çal›p, albümler yap›p, yurtd›-
fl›nda ünlü müzik festivallerine kat›l›yorlard›. 

Derken genç yetenekler klarneti yeniden hayat›m›za
soktular. Laço Tayfa, Hüsnü fienlendirici, Serkan Ça¤r›
albümlerinde, konserlerinde klarnetin yaln›zca oyun ha-
vas› ba¤lant›l› bir enstrüman olmad›¤›n› gösterdiler.
Dünyaca ünlü Yunan klarnetçi Vassilis Saleas’ › n ‹ s t a n-
bul’da Caz Festivali’nde, “O büyük bir ustad›r. Çok s›k
gelip dinlerdik kendisini” diyerek sahneye ça¤›rd›¤›
70’lik Mustafa Kand›ral› –doktorunun yasa¤›na karfl›n-
klarnetini konuflturmaya bafllad›¤›nda izleyenlerin bir
k›sm› ismini bile ilk kez duyduklar› bir dünya virtüözünü
dinliyordu. Oysa Kand›ral› ABD’de “Caz›n etnik dehas›”
olarak tan›n›yordu. Yine eskilerden Barbaros Erköse de
yurtd›fl›nda Enver ‹brahim, Peter Pannke ve Craig Har-
ris gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle çal›flm›fl; Barbaros
Erköse Ensemble ile dünyan›n pek çok ülkesinde kon-
serler vermiflti. Avrupal› elefltirmenlerin ünlü cazc› John
Coltrane’ne eflde¤er gösterdikleri Erköse 70 yafl›n› ge-

ride b›rakmas›na karfl›n klarnetin bu yükselifl dönemin-
de ‹stanbul’da sahne almaya bafllad›.

Donizetti Pafla’dan bugüne
Ülkemizde klarnetin ilk kez 1820’li y›llarda halk aras›nda
kullan›ld›¤› biliniyor. Ancak klarnetin ülkemize resmi ola-
rak giriflinin ilginç bir öyküsü var. II. Mahmut Mehter ta-
k›m› yerine bat›l› bir askeri bando oluflturmak için ‹tal-
ya’dan müzik e¤itmeni Guiseppe Donizette’yi davet
eder. Donizetti, “Pafla” unvan›yla onurland›r›larak kendi-
sine s›n›rs›z yetki tahsis edilir. Donizetti Pafla 1826 y›l›n-
da Muz›ka-i Hümayun'da klarnet ç a l d › r › r. 

1949 y›l›nda kurulan TRT ‹stanbul Radyo’sunun ilk y›l-
lar›nda TRT Müzik Yay›nlar› fiefi Mesud Cemil Bey,
Türk Müzi¤i sazlar› aras›nda klarnetin de yer almas›n›
sa¤lar. TRT’nin ilk klarnet sanatç›s› fiükrü Tunar’d›r. 

Halk aras›nda "glarnet" ya da "g›rnata" olarak bilinen
klarnet Türk Müzi¤i’nde etkin bir çalg› olarak 1900'le r-
den beri çal›n›yor. Türk sanat müzi¤i icras›nda özellik-
le; köçek, sirto, oyun havas› ve fas›llarda önemli bir ye-
re sahip olan klarnet, halk müzi¤inde de yer al›yor. 

Klarnetin genç isimlerinden biri de Serkan Ça¤r›. ‹ . T . Ü .
Devlet Türk Müzi¤i Konservatuar›’ndan mezun ola n
Ça¤r› halen ayn› üniversitede ö¤retim görevlisi olarak
ç a l › fl›yo. Yurtiçinde ve uluslararas› kültür ve müzik festi-

vallerinde yer aalan ve “Klarnetin Avrupa ve Türkiye’de-
ki Tarihsel Geliflimi” konusunda araflt›rmalar› olan Ça¤-
r ›, de¤iflik icra tekniklerinin bir arada sergilenmesi bak›-
m›ndan günümüzün önde gelen icrac›lar›ndan biri. Ça¤-
r›’n›n “Nefesim” isimli enstrümantal albümü bulunuyor.

Klarnet nas›l bir enstrüman?
Orta Avrupa’da do¤mufl ve bütün dünya benimsemifl. ‹n-
san sesine, yorumuna en yak›n e n s t r ü m a n. Çalarken  ne-
fesinizde bar›nd›rd›¤›n›z duygu klarnet yoluyla d›flar› yans›r. 

Klarnet deyince akla Romanlar geliyor. Bu adamlar›n
sihiri nedir? 
Klarnet neden daha çok Trakya’da yayg›n? Gezgin mü-

zisyenler Avrupa’dan geçtikten sonra o çalg›larla Balkan-
lardan afla¤›ya do¤ru göç ederler. Gittikleri her yere rahat
götürebilecekleri sazlar› tercih etmifller. Klarnetin göçebe
toplumlarda yayg›n olmas›n›n sebebi budur. Yaln›zca
Trakya’ya gelmiyor klarnet, ‹pek Yolu’yla Elaz›¤’a da gi-
diyor. Ayr›ca klarnet gitti¤i yere göre de bir kimlik kazan›-
yor. Trakya’da, Ege’de farkl›. Yaln›zca yayg›nl›¤› Trak-
ya’ya ba¤lamak do¤ru de¤il, tüm dünyada yayg›n. 

Peki nota bilmeden klarneti nas›l konuflturuyorlar?
Gönlüyle çalan iyi müzisyendir. Trakya’da çingene mü-
zisyenler aras›nda büyüdüm. 20 yafl›ma kadar alayl›
müzisyenlerle dü¤ünlerde çald›m. Sonra üniversitede
hoca oldum. En büyük zenginli¤im oradan gelmifl ol-
mam. Yetene¤in bitti¤i yerde bilgi bafllar. Yetifltirdi¤im
ö¤renciler bana göre çok flansl›lar. Ben bilgiyi paylaflan
bir müzisyenim. Ö¤renmenin en güzel yolu ö¤retmek-
tir. Sol klarnet geleneksel icra metodu 1’i yazd›m. “S o l
klarnet e¤itim 1 diye ç›kt›, ikisi, üçü gelecek, Türkiye’d e
ilk defa.”

Klarnetin yeniden yükselmesine ne diyorsunuz? 
Klarnet tarihsel süreç içinde dönem dönem yükselmifl.
Halk›m›z klarnetin sesini çok sevmifl. Hüsnü fienlendi-
rici, kendi deyifliyle de ticari bir albüm yapt› ama iyi ol-
du. Tan›t›m klarnetin daha yukar›ya ç›kmas›na sebep
oldu. Hüsnü’nün albümünü alan dinleyici benim albü-
mümü de ald›. Baflar›ya götüren yol tatl› rekabettir. 

Serkan Ça¤r›
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Evrenin aç›k uçlar›: Art Brut

32 sanat: Art Brut
yaz›: flervan adar avflar

Türkçe’ye Ham Sanat olarak kazand›rd›¤›m›z Art Brut’un ilginç bir
hikayesi var. ‹sviçre’de Waldau Psikiyatri Klini¤i’nde doktor olan
Walter Morganthaler, hastas› Adolf Wölfli’nin ürettikleri karfl›s›n-

da dehflete düflüyor. Daha sonra bunlarla yak›ndan ilgilenmeye baflla-
yan Dr. Morganthaler 1921 y›l›nda Wöl fli’nin eserlerini sanat dünyas›na
tan›tacak olan “Bir Sanatç› Olarak Psikiyatri Hastas›” adl› kitab› derliyor.
Wöl fli’nin eserlerinden oluflan bu kitab›n uzunlu¤u 25 b i n sayfa. Bundan
bir y›l sonra psikiyatrist ve sanat tarihçisi olan Hans Prinzhorn “Ak›l
Hastalar›n›n Sanatkarl›¤›” kitab›n› yay›nl›yor. Sürrealistleri de çok etkile-
yen bu kitaba en büyük ilgiyi gösterenlerden biri ise Frans›z Sanatç› Jean Dubuffet.

Jean Dubuffet ve Art Brut
Kendi kendinin öncüsü olarak nitelenen ve boya-tuval d›fl›nda kum, ka¤›t hamuru,
kurutulmufl otlar gibi bir çok malzeme kullanarak ça¤dafl sanata yeni bir soluk ge-

tiren Jean Dubuffet 2 0 . yüzy›lda Art Brut kavram›n›n yarat›c›s› old u. Ya-
rat›c›l›¤›n s›f›r noktas›ndan yola koyuldu¤u söylenen ve delili¤in insan
görüflünü zenginlefltirdi¤ini savunan Dubuffet birkaç defa kendini res-
metmeye adamaya teflebbüs etmifl fakat bunu 41 yafl›nda baflarabil-
mifl bir sanatç› asl›nda. Sanat›n s›n›fland›r›lmas›na ve sanatç›lar›n birbi-
rini tekrarlamas›na karfl› ç›kan Dubuffet toplumun marjinal karakterleri-
nin, ak›l hastalar›n›n, mahkumlar›n sanat›na ilgi duyu y o r d u. Dubuffet’ye
göre delilik, cinsellik ve sarhoflluk sanat›n en önemli ve en gerçek bile-
flenleri. 

Kendini resme adamaya karar vermesinden sonra araflt›rmalar›na psikiyatri hastane-
lerinde bafllayan Dubuffet bunun nedenini fl ö y l e aç›kl›yor: “Araflt›rmalar›m›n bafllan-
g›c› olarak ak›l hastanelerine yöneldim çünkü normlar› oluflturan sanat biçimlerini
araflt›r›rken bunlara en çok karfl› ç›kanlarda yani delilerde, bir yere t›k›lan insanlarda

Dubuffet’nin bir heykel çal›flmas›, Chicago Hans Prinzhorn’un Kolleksiyonundan

Adolf  Wölfli, General
View of the Island

N e v e r a n g e r
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cevab› bulaca¤›m› biliyordum”. Yan›lmam›flt› Dubuffet ve a¤›rl›kl› olarak
Fransa ve ‹sviçre’den toplad›¤› eserlerle Lozan’da bir Art Brut Müzesi
kurdu. Bu müzenin ilginç yan› eserlerin müze d›fl›na ç›kar›lmas›n › n, bafl-
ka müzelerde Art Brut ürünü olmayan ürünlerle yanyana sergilenmesin i n
y a s a k o l m a s ›.

Ç›¤l›¤›n Ifl›kla Buluflmas›
2004 y›l›n›n Nisan ay›nda ‹stanbul’da düzenlenen “Ç›¤l›¤›n Ifl›kla Bulufl-
mas›” sergisi Türkiye’de Art Brut’e dair ilginç bir öykünün de ortaya ç›k-
mas›na neden oldu. 1957-1992 aras›nda, ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Psiki-
yatri Klini¤i’nde tedavi görmüfl hastalar›n yapt›klar› resimlerden oluflan sergi, b ö l ü-
mün Anabilim Dal› Baflkan› Olcay Yaz›c›’n›n odas›na bir hastan›n resmini asarken te-
mellerini att›¤› bir proje. Fakat hikayenin daha da ilginç bir yan› var: ‹stanbul T›p Fa-
kültesi Psikiyatri Klini¤i, Prof. Kaz›m Da¤yolu taraf›ndan kurulmufl ve psikiyatr Süley-

man Velio¤lu taraf›ndan y›llarca yönetilmifl Türkiye’de baflka hiçbir kli-
nikte olmayan; hatta dünyada da çok az örne¤i olan bir resim atölyesi-
ne sahipti. Bu atölyenin as›l ad› da “Psikopatolojik Sanat Laboratuar›”
i d i . 1957’de kurulan laboratuvarda, klinikte kalan hastalar 35 y›l boyun-
ca resim yapm›fl, resimler kiminin hastal›¤›n›n teflhisinde, sürecinin ince-
lenmesinde, kiminin tedavisinde rol oynam›flt›. Ancak Prof. Velio¤lu’nun
ölümünden sonra resimle bu kadar hafl›r neflir baflka bir psikiyatr orta-
ya ç›kmad›¤› için, laboratuvar kapanm›fl ve yap›lan eserler depolara kal-
d›r›lm›flt›. 

2003 y›l›nda Prof. D r . Olcay Yaz›c› duvardaki bofllu¤u doldurmak için bir resim seç-
mek üzere depoya indi¤inde resimlerin büyüsüne kap›ld› ve bu sergi arac›l›¤›yla bun-
lar›n birço¤unu tekrar gün ›fl›¤›na ç›kard›. Böylelikle Türkiye’deki çok önemli Art Br u t
koleksiyonlar›ndan biri gün ›fl›¤›na ç›km›fl oldu.

Kendi kendinin ve kendisinden sonra gelecek kuflaklar›n öncüsü olarak nitelendirilen Frans›z sanatç› Jean
Dubuffet’nin kavramsallaflt›rd›¤› Art Brut delili¤in, bir yere t›k›lan insanlar›n sanat›. Bat› sanat tarihinin
dayatt›¤› resmi/profesyonel sanat›n yörüngesinden ç›kan Art Br u t, evrenin aç›k uçlar›nda gezinenlerin
sanat› ayn› zamanda.

Dubuffet’nin heykel çal›flmalar› “Faribolus” ve
“Perceval”, Kentucky Sanat Merkezi Girifli, LouisvilleÇ›¤l›¤›n Ifl›kla Buluflmas› Sergisi’n d e n

Adolf  Wölfli, Irren-Anstalt
Band-Hain, 1910
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M inyatürlerin, has bahçelerin, sultan k›yafetle-
rinin aras›nda yaflam›n› sürdüren Prof. Dr.
Nurhan Atasoy, Osmanl› sanat›n›n dünya ça-

p›nda tan›nmas› ve gelecek kuflaklar taraf›ndan özen
gösterilmesi için ulusal ve uluslararas› alanda araflt›r-
malar gerçeklefltiriyor. 

Yönetmen Ferzan Özpetek’in “Harem Suare”si, Nobel
ödüllü yazar Orhan Pamuk’un “Benim Ad›m K›rm›z›” ro-
man› Atasoy’un araflt›rmalar›ndan izler tafl›yan eserler.
Osmanl› saray hayat›, giyim kuflam, bahçe düzenleme-
leri ve özellikle minyatürler üzerine yapt›¤› çal›flmalar›y-
la tan›nan Atasoy’un sanata tutkusu çocukluk y›llar›na
uzan›yor. ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi, Kültür ve

Sanat Varl›klar›n› Koruma ve Tan›tma Vakf› (KÜSAV) ile
Taç Vakf›’n›n kurucu üyesi olan Atasoy’un tarihe ilgisin-
de, tarih araflt›rmac›s› büyükbabas›n›n ve amcas›n›n et-
kisi büyük. Aileden gelen etkiyle sanat tarihine yönel-
m e s i n i, “Sanata e¤ilimim vard›, ama kabiliyetim yoktu.
Ben de ‘kendim yapam›yorum, bari yapanlar›n de¤er-
lendirmesini yapay›m’ dedim. Zaten sanatç› olamayan-
lar sanat tarihçisi oluyor” sözleriyle dile getiriyor. 

Filiz Ça¤man, Nazan Ölçer ve siz sanat tarihi alan›nda
baflar›l› isimler olarak ön planda yer al›yorsunuz. Sanat
tarihine kad›n eli daha m› çok yak›fl›yor?
Üçümüz de sanat› çok seven ve hedefleri konusunda
inatç›, çal›flkan insanlar›z. Bu bir tesadüf. Bir de çok

parlak erkek ö¤renciler sanat tarihi okumaya heves et-
miyor, ama parlak k›z ö¤renciler heves ediyor. Bu da
sanat tarihi alan›nda baflar›l› kad›nlar›n öne ç›kmas›n›
sa¤l›yor. Kad›n say›s›n›n sanat tarihi alan›nda di¤er
alanlara göre yo¤un olmas›n› yetiflti¤imiz y›llara da ba¤-
l›yorum. Gençlik y›llar›mda aileme sanat tarihi okumak
istedi¤imi söyledi¤imde, “Tabii, git oku” dediler. Ailem
teflvik etti. Ama ayn› fleyi a¤abeyim isteseydi belki,
“Yapma, eczac›l›k, t›p, hukuk oku” diyebilirlerdi. Çünkü
sanat tarihi para kazanmak için ciddi bir meslek olarak
görülmüyordu. Bu bak›fl aç›s› günümüzde çok az da
olsa de¤iflti. Torunum gelse, “Sanat tarihçisi olmak is-
tiyorum” dese, egom konuflur ve “Yap” derim. Ama
maddi aç›dan düflününce teflvik etmem. Para götüren

3 4 s a n a t t a r i h i: Prof. Dr. Nurhan Atasoy
röportaj: umut bavl›

“Sanat s›n›rlar› kald›r›r”

Osmanl› Hanedan›’na ait ipek bafll›klar (16-17. yüzy›l)

1934’te Tokat'›n Refladiye ilçesinde do¤an Prof. Dr. Nurhan

A t a s o y ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanat-

lar ve Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve dokto-

ras›n› da ayn› bölümde tamamlayan Atasoy, ‹stanbul Resim
ve Heykel Müzesi, KÜSAV ve Taç Vakf›'n›n kurucu üyesi.Nurhan Atasoy
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Prof. Dr. Nurhan Atasoy yaflam›n› sanat alan›nda akademik çal›flmalara adayan bir bilim insan›.
Yaklafl›k 50 y›l›n› sanat tarihi ile iç içe yaflayan Atasoy’un araflt›rmalar›n›n izine, kimi zaman bir filmin 

s a h n e l e r i n d e, kimi zaman bir roman›n sat›rlar›nda rastlamak mümkün. 
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ama getirmeyen bir meslek. Rahmetli hocam›z Prof. Arif Müfit Mansel “Bu mirasye-
di mesle¤idir” derdi. Aynen kat›l›yorum.

‹nsan buna karfl›n bu ifli neden yapar?
Çeflit çeflit aflk var. Bu da meslek aflk›. Beni yurtd›fl›ndan konferansa ça¤›r›yor-
lar. Dünya kadar resim çekiyorum ve yurtd›fl›na özel kargoyla gönderiyo-
rum. Yapt›¤›m ifle büyük özen gösteriyorum. Özel foto¤rafç›larla çal›fl›yo-
rum. Hepsini koydu¤unuz zaman dünyan›n paras› tutuyor. Yani bunu
basit bir flekilde de yapabilirim, ama içim rahat etmiyor. fiimdi bu kadar
masrafl› bir ifli gençler yapmaya kalksalar nas›l baflaracaklar? Sanat ta-
rihinden mezun gençler nerede çal›flacaklar? Belki bir gazetede çal›fla-
bilirler. Akademik kariyer yapmaya kalksalar okullarda kontenjan s›n›rl› ve
dolu. Müzeler de öyle. Dolay›s›yla insanlar› mesle¤e girmeye çok da teflvik
edemiyorum. 

Siz tekrar yapar m›yd›n›z?
Tabii ki. Tekrar dünyaya gelsem bu meslek yüzünden çekti¤im s›k›nt›lar›
göze al›r, yine ayn› fleyleri yapar›m. 

Türkiye’de sanat tarihine ilgiyi nas›l buluyorsunuz? 
Eskiden ilgi azd›. fiimdi ise ö¤renmeyi isteyen genifl bir kitle var. Gençli-
¤imde Türk sanat›n› bilen kifliler bir elin parmaklar›n› geçmezdi. Bunlar›n ço¤u
da yabanc›yd›. fiimdi ifl tam tersine döndü. ‹nsanlar kendi sanatlar›na, kültürlerine
daha çok ilgi duymaya bafllad›. Ancak sanata bak›fl›n at gözlükleriyle olmamas› ge-
rekiyor. Yaln›zca Türk sanat›n› de¤il dünya sanatlar›n› iyi bilmek gerekiyor. Röne-
sans sanat›ndan haberi olmayan birinin Osmanl› sanat› konusunda uzmanlaflmas›
bir fley ifade etmez. Detay› görebilmek için büyük resmi de çok iyi görüyor olmak
l a z › m .

Türkiye’de, farkl› kültürlere ait sanat eserlerine ilgi, yerli eserlerde mi yo¤unlafl›yor?
Çok ilginç ama “bu bizden, bu yabanc›” gibi bir ayr›m yap›lm›yor. Bu ayr›m›n olma-
mas› çok güzel, ama her ikisi de korunuyor diyemeyiz. Korunacaksa ikisi de korunu-
yor, korunmayacaksa ikisi de korunmuyor. Eser olarak görülüyor ve öyle de¤erlen-
diriliyor. Kim yapm›fl diye bak›lm›yor. Bizans eserlerinden restore edilenler oldu¤u

gibi Mimar Sinan’›n periflan durumda bir sürü eseri de var. Yani ihmal her
kültürün eseri için söz konusu. Ayr›m olmamas›na aç›kças› hayret ediyo-
rum. Bu sevindirici bir durum. Ama keflke ayr›m olmad›¤› gibi ilgi de olsa.

Minyatürler sanat eseri olmalar›n›n yan› s›ra birer belge niteli¤i de tafl›rlar m›?
Benim çal›flmalar›mda hep öyle oldu. Minyatürü yaln›z sanat eseri olarak de-

¤il, kültür tarihini yans›tan doküman olarak da ele al›yorum. Benden önce kim-
se minyatürlere bir belge olarak yaklaflmam›flt›. Tarihi kaynaklarda okudu¤um

olaylar›n bütün detaylar›n› minyatürlerde buldum. Osmanl› minyatürlerine bir belge olarak
bak›lmas› gerekti¤i fikri böylece do¤du. Çad›rlar hakk›nda araflt›rma yapt›¤›n›zda

müzelerde inceleyece¤iniz çad›rlar, toplanm›fl, depolara kald›r›lm›fl materyaller
oluyor. Desenlerini, renklerini, tekniklerini görebilirsiniz. Çad›rlar›n nas›l kulla-
n›ld›¤›n› ise ancak minyatürlerden görebilirsiniz. Yemek kültüründe Osman-
l› sofra düzenini de ancak minyatürlerden takip edebilirsiniz.

Minyatür ve hat gibi Osmanl› sanatlar› büyük be¤eni toplad›¤› halde günü-
müzde ustalar›n›n yetiflmemesinin nedenleri neler?

Her sanat, çevresinin yaflam tarz›n› yans›t›r. Gotik devirde Rönesans, Rönesans döne-
minde soyut sanat göremezsiniz. Minyatür iki boyutlu bir sanatt›r. Belli bir dünya görü-
flü ve belli geleneklerin sonucunda do¤mufl bir üsluptur. Bu üslubu do¤uran flartlar bu-
gün de¤iflti. Onun için sanatç›lar›n, art›k minyatür yapmalar› mümkün de¤il. Hatta do¤-
ru da de¤il. Günümüz sanatç›lar› minyatür yapacaklarsa ça¤dafl minyatür yapmal›lar.
Yapt›klar› sanat›n kökleri geleneksel sanata ba¤l› olabilir, ama art›k ayn› üslupta çal›fl-

36 s a n a t t a r i h i: Prof. Dr. Nurhan Atasoy

“Yurtd›fl› tan›t›mlar›nda kültür ve sanat›m›z› ön plana ç›karacak çal›flmalar yapmal›y›z. O zaman
yurtd›fl›ndakiler her fleyi aç›kça almaya haz›r. Türkiye’yi tan›mak istiyorlar. Sanat; s›n›rlar›, fi k i r
ayr›l›klar›n› kald›r›r. Tan›t›m aç›s›ndan yap›lan hiçbir eme¤i küçümsememeli.”

16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kullan›lan, 
Osmanl› Hanedan›’na ait alt›n ve gümüfl ifllemeli ipek flalvarlar
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malar yapmalar› beklenemez. Ayn› üslupta yap›lmas› taklit olur. Oysa kökünü gelene-
¤inden alan ama yepyeni yaratma gücünü gösteren minyatürler yap›labilir.

Has bahçe gibi Osmanl›’dan gelen çiçek kültürü de devam etmiyor. Hat, minyatür,
bahçe kültürü gibi estetikler sarayda m› kald›?
Ne yaz›k ki öyle. Bugün befl çiçek al›p insanlara göstersek, adlar›n› sorsak cevap
alamay›z. Sonradan uydurulmufl isimlerini söylerler ya da tan›mazlar. Ama bir ‹ngi-
liz’e bir çiçe¤in tek bir yapra¤›n› gösterin, ço¤u zaman Latince’sini bile söyler. Eski-
den Türkiye’de de böyle bir çevre vard›. Oturup sohbet ediyorlard›. Kulüp gibi me-
kanlar› bulunuyordu ve orada toplan›p yetifltirdikleri çiçekler hakk›nda fikir al›flverifli
yap›yorlard›. Birileri lale üzerine fliir yaz›yor, bir baflkas› beste yap›yor, bir di¤eri res-
mediyordu. fiimdi bu kültür kaybolunca paralel olarak bu tarz çal›fl-
malar da yok oldu. Benim çabam geleneksel unsurlar› tan›tmak ve
bir heves oluflturup yeni bir kültürün canlanmas›n› sa¤lamak. Kö-
künü eski geleneklerden alan yepyeni bir kültürün oluflmas› gereki-
yor. Eskiden Türk bahçesi diye bir oluflum vard›, flimdi de modern
Türk bahçesini oluflturmam›z gerekiyor.

Modern ve gelenekselin bir arada olmas› nas›l mümkün olabilir?
Harmanlanmas› gerekiyor. Örnek olarak ben basit giyinen bir insan›m,
moda tasar›m›yla ilgim yok. Ama moda tasar›mc›lar›m›zdan At›l Kuto¤lu geç-
ti¤imiz günlerde benimle görüflmek ve ilham almak için konuflmak istedi. Haz›rlad›¤›m
kaftan sergisi üzerine konufltuk. “Geleneksel k›yafetlerimizin kokusu olan yeni bir kre-
asyon yapabilir misin?” dedim. Birkaç zaman sonra televizyonda rastlad›m, güzel ça-
l›flmalar gerçeklefltirmifl. Osmanl› desenlerini kullanarak modern kreasyonlar haz›rla-
m›fl. Bu biçimde modern ve geleneksel bir araya getirilebilir. Washington’da bir kaf-
tan sergisi düzenledim. Serginin ard›ndan ABD’li bir tasar›mc› Osmanl› kumafl desen-
lerinin boyutlar›n› büyüterek harika elbiseler yapt›. Bu çal›flmalar ABD’de bir moda
dergisinde de yay›nland›. Bana da gönderdiler ve çok mutlu oldum. Amac›m›z da bu
z a t e n; sevdirmek, tan›tmak ve ilham kayna¤› olmas›n› sa¤lamak.

Günümüz sanat›nda Osmanl› zarafeti devam ediyor mu?
Osmanl›’da sanat› üreten, saray›n sanat atölyeleri oldu. Osmanl› Saray› sanat eser-
leri üreten atölyeleriyle bütün teflkilat›n öncülü¤ünü yapt›. Osmanl› Devleti’nin mer-
keziyetçi idare yap›s› sanatta da etkisini gösterdi. Oradan üretilen sanat üsluplar›
dalga dalga çevreye yay›ld›. ‹znik çinilerinin desenlerinin ço¤u sarayda üretildi. Çini-

ciler, çömlekçiler kendilerinden de bir fleyler katarak onu gelifltirdi. Saray atölyeleri
kalite bak›m›ndan en üstün malzemelerin kullan›ld›¤›, en iyi ustalar›n çal›flt›¤› merkez-
ler oldu¤u için do¤al olarak en zarif eserlerin yap›ld›¤› yer de saraylar oldu. Bugün
saray atölyeleri yok, sanat okullar› var. Ama ayn› biçimde destek almad›klar› için do-
¤al olarak ayn› güçte de¤iller.

Türkiye’nin tan›t›m›nda sanat›n etkileri neler olabilir?
Kendi kültürümüzü tan›ma anlam›nda çok yol ald›k. Ülkemizde herkes kendi kültürüne
sahip ç›kmaya bafllad›. Planlama ve bir fleyler yapma aç›s›ndan belki çok eksi¤imiz var,
ama sevme ve kültürünü tan›ma aç›s›ndan iyi durumday›z. Yurtd›fl› tan›t›mlar›nda kül-
türümüzü ve sanat›m›z› ön plana ç›karacak çal›flmalar yapmal›y›z. Siyasi aç›dan tan›t›m
çal›flmalar› yap›ld›¤›nda fikir ayr›l›klar›, eski düflmanl›klar devreye giriyor ve ilerleme kay-
dedilmiyor. Oysa kültür ve sanat› öne ç›kard›¤›n›zda yurtd›fl›ndakiler her fleyi aç›kça al-
maya haz›r. Türkiye’yi tan›mak istiyorlar. Sanat; s›n›rlar›, fikir ayr›l›klar›n› kald›r›r. Tan›t›m
aç›s›ndan yap›lan hiçbir eme¤i küçümsememek laz›m. Damlay a d a m l ay a göl olacak. 

Sanat tarihi alan›nda Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?
Her alanda Türkiye’nin en büyük sorununun e¤itim oldu¤unu düflünüyorum.

Birçok fleyi e¤itim yoluyla çözebiliriz. Türkiye’de e¤itim sorununu çöze-
cek bütçe var, ama do¤ru kullanmak gerekiyor. Bunu yaln›zca e¤itim

kurumlar›ndaki temel e¤itimler olarak düflünmemek gerekiyor, ev
kad›n›ndan, sokaktaki floföre kadar herkesi e¤itmemiz gerekiyor.
Bu trafik sorunumuzu da çözer, di¤er sorunlar› da. Türkiye’de

gençlere sanat sevgisini de ancak e¤itimle afl›layabiliriz. Ayr›ca ö¤rencilerime her za-
man söylüyorum, belki sanat tarihi konusunda ald›klar› e¤itim pratikte ifllerine yara-
mayacak, ancak e¤itimli bir anne-baban›n çocu¤unu büyütmesi bile farkl› olur. O ba-
k›mdan ne e¤itimi verilirse verilsin bu büyük bir kazanç. Elimde güç olsa, araflt›rma
fonlar› kurard›m. Türkiye’de araflt›rma fonunu art›rmak gerekiyor. Fonlar›; flah›slara
de¤il, devlete veya vak›flara, kurumlara baflvurarak alabilmeliyiz. Gençler de kurum-
lardan araflt›rma fonlar› alabilmeli. Bu aç›dan çok büyük eksi¤imiz var.

Yeni projeleriniz neler?
Genç bir arkadafl›mla beraber “Avrupa’da Türk ‹zleri” ad›nda bir kitap haz›rl›yorum.
Nerelere gidip nelerin resimlerini çekece¤imin, nelere bakaca¤›m›n listesi var. Ama
zaman bulup gidemiyorum. Keflke uykuya biraz daha az ihtiyac›m olsa ve günler bi-
raz daha uzun olsa!
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Dünya onu dinliyor
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Dünyaca ünlü viyolac› Ruflen Günefl’in müzik ya-
flam›na ad›m atmas› annesi Gülflen Günefl’in ha-
yalleri sayesinde olmufl. Hikaye klasik... fiöyle

geliflmifl; Konservatuar e¤itim almay› çok isteyen anne
Gülflen Günefl, 14 yafl›ndayken Ankara Devlet Konserva-
tuar› s›navlar›na haz›rlan›r. 1936’da s›nav ka¤›tlar› kaybol-
du¤u gerekçesiyle s›nava al›nmayan Günefl, hayat›n›n
geri kalan k›sm›nda bu an›yla yaflar. Çocuklar›ndan birini
müzisyen olarak yetifltirmeye karar verir. Büyük o¤ul Ru-
flen Günefl daha ilkokul y›llar›nda müzi¤e ilgi duyar ve
ilkokulu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuar›’na
girer. Okudu¤u 1952-1961 y›llar› aras›nda hayat›n›n en
güzel günlerini geçiren Günefl; tiyatro, opera, bale ve
müzikle iç içe büyür. Annesinin verdi¤i destekle müzikte
kariyer yapmaya karar verir ve en iyi olmay› hedefler. Pro-
fesyonel müzik yaflant›s›na 1961’de Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni Orkestras›’n›n s›nav›n› kazanarak bafllar. Orkes-
trada viyola çalg›c›s› olan Günefl, ‹ngiltere ve Amerika’da
burs kazanarak e¤itimini sürdürür. Bugün dünya çap›nda
tan›nan viyolac› Günefl’i bizler yak›ndan tan›masak da
dünya onu ilgiyle izliyor, be¤eniyle dinliyor.

Profesyonel müzik yaflant›s›na nas›l ad›m att›n›z? 
Profesyonel müzik yaflant›ma 1961’de Cumhurbaflkanl›-
¤› Senfoni Orkestras›’n›n s›nav›n› kazanarak bafllad›m.
Orkestraya viyola çalg›c›s› olarak girdim. l963’te bir burs
kazanarak ‹ngiltere’ye gittim ve iki y›l orada okudum. Tür-
kiye’ye döndüm ve bir y›l sonra yine burs kazan›p bir y›l-
l›¤›na Amerika’ya gittim. Türkiye’ye döndükten sonra
yaklafl›k alt› y›l birçok etkinlikte bulundum ve askerli¤imi
yapt›ktan sonra 1970’in sonunda ‹ngiltere’ye yerlefltim. 

Türkiye’de müzik kariyeri yapmak yeterli gelmedi mi?
1963-1965 y›llar›nda ‹ngiltere Londra Kraliyet Koleji’nde
okudu¤um için Londra’da mesle¤imle ilgili muhteflem
geliflmeleri gördüm. Akl›m orada kald›¤› için kendimi

orada göstermek istedim. 1979’da Londra Filarmoni
Orkestras›’n›n birinci viyolac›s› oldum. Ünlü flef ve so-
listlerle çal›fl›p hemen hemen tüm dünyay› dolaflt›m.
1989’da ayr›l›p BBC Senfoni Orkestras›’na birinci viyo-
lac› olarak girdim ve 2000’de oradan emekli oldum.

‹ngiltere’de müzikte önünüze engeller ç›kt› m›? 
‹ngiltere’ye gitti¤im 1970’in sonunda ülkede posta grevi
vard›. Haberleflme zordu. ‹ki ay ifl iliflkisi olmad›, ama ben
önemli kiflilere çald›m ve kendimi dinlettirdim. Sonunda
Kraliyet Opera Orkestras›’nda çalmaya bafllad›m. Engel
olarak yaln›zca s›navlar ç›kt›, onlara da zaten haz›rd›m.

Türkiye’de yeterince ilgi görüyor musunuz? 
Türkiye’ye gelip konser vermek, sevdi¤im insanlarla
buluflmak ve yeni insanlarla tan›flmak kadar mutluluk
verici bir fley olamaz. ‹lgi görmem yerine benim gere-
ken ilgiyi ne kadar verdi¤im önemli. 

Çald›¤›n›z viyolan›n özelli¤i nedir?
Çald›¤›m viyola eski ve çok iyi bir saz. Biraz melezlik
var: 200 y›ll›k bir ‹talyan. Sonra Alman veya ‹ngiliz eli
de¤mifl de olabilir. Yani bir nevi ads›z kahraman. Bir
çalg›n›n ad› yoksa bu ifllerden anlad›¤›n› sand›¤›m›z ki-
fliler hemen bir ad bulmaya kalk›fl›r. Hani ünlü isimli
sazlar vard›r ya yapan›n ismiyle an›l›r. Bu nedenle viyo-
lam› y›llard›r kimseye göstermedim. Çok de¤erli ve iyi
bir saz oldu¤unu biliyorum. Bu da benim için yeterli. 

Geçiminizi yaln›zca müzikten mi sa¤l›yorsunuz?
Ö¤renci oldu¤u zaman ders veriyorum. Yani devaml› bir
yerde ders vermiyorum. Plak iflleri, ana gelir kayna¤›m.
Baz› plaklarda yaln›zca sololar›m oluyor. Baz›lar›nda or-
kestrayla çal›yorum. 1979-1988 y›llar› aras› Londra Filar-
moni Orkestras›’n›n, 1988-2000 y›llar› aras› BBCSO’n›n
yapt›¤› plaklarda bütün viyola sololar›n› ben çald›m.

Farkl› müzik alanlar›nda çal›flmalar›n›z var m›?
Girdi¤im okul Bat› müzi¤i okuluydu. Klasik müzik e¤iti-
mi ald›m, ama her tür müzi¤i çalabilirim. Paul Mc Cart-
ney’le de, Charles Aznavour’la da, Arthur Rubinstein’la
da çald›m. Notay› önüme koyunca herkesle çalar›m,
ama ço¤unlukla klasik müzi¤i tercih ediyorum. 

Beste yap›yor musunuz?
Genellikle Orhan Veli’nin fliirlerini mezzo soprano ke-
man ve viyola için besteliyorum. fiimdiye kadar 45 bes-
te yapt›m. 

Nden Orhan Veli? 
Kendimi bildim bileli fliir ve hikaye yaz›yorum. Evimizde
çok kitap okunurdu. Orhan Veli babam Kaz›m Gü-
nefl’in Ankara Lisesi’nden s›n›f arkadafl›yd›. Orhan Ve-
li’nin fliirleriyle tan›flmam babam yoluyla oldu. Stilini ve
anlat›m fleklini çok sevdim. fiiir ve müzik yan yana yü-
rüyen iki gölge gibi. O sözcüklerin seviflmelerini kafam-
da film yap›yormufl gibi kurdum. Bir y›¤›n karalamala-
r›m oldu, ama mezzo soprano keman ve viyola fleklini
ilk geçen y›l düflündüm ve yazmaya bafllad›m. Mezzo
soprano, sopranonun inemedi¤i afla¤› seslere inebili-
yor. Keman ve viyola aras›na girince çok de¤iflik, etkili
bir ses kar›fl›m› yarat›yor. Bestelerimi iki flark›c›yla de-
nedim. ‹kincisiyle dört flark›n›n kayd›n› yapt›k. Ancak
bu bestelerin saf ve iddias›z bir stille söylenmesi gere-
kiyor. Bu nedenle flark›c› bulmakta zorlan›yorum.

Müzikte üretkenlik ve yarat›c›l›k sizin için ne ifade ediyor?
Müzik demek ticaret demek. Üreteceksin, sat›l›yorsa
devam edeceksin. Yaratan insan yaratmas›n› sevdi¤i
için yarat›r ama bir de sat›l›yorsa çok iyi.

‹lginç bir an›n›z var m›?
Klaus Tenssted bence en büyük orkestra fleflerinden bi-
riydi. Gösteriflten uzak, tümüyle müzik için müzik yapan,
samimi biri. Onunla Londra Filarmoni Orkestras›’nda
Mahler’in bütün senfonilerinin çekimini yapt›k. Konser ve
turlara kat›ld›k. Anlataca¤›m an›, Tenssted’in safl›¤› ve
güzelli¤ini anlat›yor. Tenssted hasta oldu¤u için küçük bir
ameliyat geçirdi. Bu nedenle baz› plak ifllerini ertelemek
zorunda kald›. Yaklafl›k dört hafta sonra provaya geldi.
Günde yaklafl›k 50 sigara içerdi. G›rtla¤›ndaki problem
nedeniyle ameliyattan sonra sigaray› kesin b›rakmak zo-
runda kald›. Provaya, Mahler’in sekizinci senfonisini çal-
maya bafllad›k. Mahler tam onun müzi¤iydi. Öyle bir cofl-
mufltuk ki, müzik art›k o büyük orkestrayla ba¤›r›yordu.
Tenssted coflkusundan kollar›yla etraf›ndakilere iflaret
yapmaya bafllad›. Orkestran›n son büyük akordu çalma-
s›yla ç›kan o dehflet sesle beraber, Tenssted tam önüm-
de z›plad›. Bir kere daha z›plad› ve bir cebinden çakmak,
di¤erinden bir sigara paketi f›rlad›. Sigaralar havada uçtu
ve utand›. Büyük bir sessizlikten sonra birkaç kifli hemen
sigaralar› toplad›k. Kimse hiçbir fley söylemedi. O an yü-
zündeki, “Ben yaln›zca müzik için yafl›yorum, içsem ne
olacak” ifadesini bir türlü unutamam.

Londra Filarmoni ve BBC Senfoni Orkestras›’nda birinci viyolac› olarak
çal›flan Ruflen Günefl, dünyan›n birçok yerinde düzenlenen konserlerde
sanatseverlerle bulufluyor. ‹ngiltere’de yaflayan Günefl, “Dinleyicilerin
yan›ma gelip Türk olduklar›n› söylemeleri çok fley ifade ediyor; 
gerisinin bir önemi yok”  diyor.

“Paul Mc Cartney’le de, Charles Ajnavour’la da çald›m. 
Notay› önüme koyunca herkesle çalar›m.”

“Müzik demek ticaret demek. Üreteceksin, sat›l›yorsa devam
edeceksin. Yaratan insan yaratmas›n› sevdi¤i için yarat›r ama

bir de sat›l›yorsa çok iyi.”
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4 0 t a s a r › m: Zeynep Fad›ll›o¤lu
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Multi kültürel ve zamans›z…
Zaman›n ötesinde, trendleri hiç hesaba katmadan ama mutlaka insanlar›n duygular›n› ön plana alarak,
özledikleri hayat› yaflayabilecekleri mekanlar yaratmak: Zeynep Fad›ll›o¤lu’nun tasar›mlar›n›n özü iflte
buna dayan›yor. 
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Bilgisayar programc›l›¤›, sistem analistli¤i ve ta-
sar›m. Zeynep Fad›ll›o¤lu hepsinin e¤itimini al-
m›fl, ama tasar›mda karar alm›fl. Yine de bir ta-

sar›mc› olarak sa¤lad›¤› baflar›da sistem analisti¤inin
de pay› oldu¤unu vurguluyor. Farkl› fleyleri bir sistem
içinde yan yana getirerek bir zenginlik yaratt›¤›n› söylü-
yor. O zaten her fleyden beslenilmesi gerekti¤ine inan›-
yor. Tüm dünya kültürlerinin ürünlerinin bulufltu¤u çok
kaynakl› ortamlar yaratmaya çal›fl›yor. Geçmiflin de¤er-
lerinden, stillerinden al›nt› yaparken, günün yaflam ko-
flullar›n› ve teknolojisini de iflin içine kat›yor ve s›k s›k
bunun bir ekip ifli oldu¤unun alt›n› çiziyor.

‹stanbul’da ‹ngiliz High School’dan sonra ‹ngiltere’d e
Brighton Üniversitesi’nde okuyan Fad›ll›o¤lu, Control Da-
ta Institute’de bilgisayar programc›s› ve sistem analisti ol-
du. E¤itimini Londra’da Inchbald School of Design’da ta-
mamlad›ktan sonra Metin Fad›ll›o¤lu’yla evlendi. ‹ fl e, e fl i-
nin iflletti¤i mekanlar›n tasar›m›n› yaparak bafllad›. Lokan-
ta yönetimi ve tasar›m› üzerinde yo¤unlaflt›. Yüzme havu-
zu, gece kulübü ve diskotek gibi tesislerin mimari tasa-
r›mlar›n›, iç dekorasyonlar›n›, inflaatlar›n› gerçeklefltirdi.
Bizzat iflletmecili¤ini yapt›. Bunlar›n bafl›nda fiamdan,
Plaza, Ulus ve Çubuklu 29, Vaniköy, Taksim Nightpark
tesisleri geliyor. “Zeynep Fad›ll›o¤lu Design” firmas›yla ‹n-
giltere, Londra, Kuveyt, Berlin ve Hindistan’a aç›ld›. Ev
tasar›m›na da bafllad›. House and Garden dergisi ve Da-
ily Telegraph’›n düzenledi¤i Londra Fuar›’nda en baflar›l›
tasar›mc›lar aras›na girdi. Londra’daki Chintamani resto-
ran›n›n dekorasyonuyla “2002 International Interior De-
sign”da birincilik ödülü alan Fad›ll›o¤lu, “Trendlerle hiç il-
gilenmiyoruz. Biz trendleri yarat›yoruz. Bizim yapt›¤›m›z
bir zaman sonra trend oluyor” diyor. Ona göre her fley-
den beslenebilmek gerekiyor. Kal›plar›n içinde kalmamak
ve yarat›c› olmak flart. Kendi kültürünü bilmeyen bir insa-
n›n baflar›l› olamayaca¤›n› vurguluyor.

Tüm projelerinizde bir “sentez” göze çarp›yor. Bu sen-
tezin aç›l›m›nda neler var? Çizginizi nas›l özetlersiniz? 
‹nsanlar›n uzun saatlerini geçirdi¤i ve kendilerini iyi his-
setmesi gerekti¤i mekanlar yapt›¤›m›z için iflimiz bir
çizgiden daha ileri. ‹nsanlar›n o mekanda geçirece¤i
saatleri düflünüyoruz. Duygular›n› anlayabilmek için on-
lar›n kimli¤ine girip kendilerinin bile fark›nda olmad›kla-
r›, arad›klar› hayat› yaflayabilecekleri mekanlar tasarl›-
yoruz. Duygulara hitap ediyoruz. ‹nsanlara ev de¤il, yu-
va yap›yoruz. 

Bunun s›rr› nedir?   
Tarz›m do¤du¤um yerden, yaflam biçimimden etkile-
nerek olufltu. Bo¤az’l› olmamdan kaynaklanan ciddi bir
‹stanbul kültürüne sahibim. Bunun içinde Bizans, Sel-
çuklu, Osmanl› gibi birçok medeniyet var. Hepsinin bir
sentezi, ama bire bir bunlar›n kullan›lmas› de¤il. Bun-
lardan doku, görüntü, tekstil ve renk gibi malzemeler
ç›k›yor. Fark›nda olmadan oluflturdu¤um bir stil var.
Bunlar› çeflitli sohbetlerde konuflurken fark ettim. Biz
bir kal›p yaratm›yoruz. Çok natüreliz. Bizden çok for-
mel bir yer istenmedi¤i taktirde natürel, zamans›z bir
yer yap›yoruz. Zaman›n e¤ilimlerinin ötesinde, çevresi-
ne ve mimariye uyumlu, rahatl›k içeren ve yafland›kça
mekan sahibinin katk›lar›n› kolayl›kla hazmeden bir alt-
yap› oluflturmaya çal›fl›yoruz. Bu bir formülle oluflturdu-
¤um bir fley de¤il. Benim hislerimden ç›kan, kendi ofi-
sime de yans›yan bir özellik. Y›llar içinde birçok mimar,

ressam, sahne tasar›mc›s›yla çal›flt›m. Özellikle res-
samlarla çal›flman›n faydas›n› gördüm. Çünkü onlar re-
simde bir rüyay›, içindeki heyecan› oluflturabiliyor. Her-
kesin katk›s›yla bir Zeynep Fad›ll›o¤lu tasar›m› ortaya
ç›k›yor. Bu bir ekip ifli.

Buna tasar›m yönetiminin baflar›s› da diyebiliriz. Ekibi-
nizle nas›l bir çal›flma flekliniz var? 
Hem tasar›mc› hem de tasar›m yöneticisi taraf›m var.
Baflar›m›zda programc› sistem analisti olmam›n da et-
kisi oldu. Farkl› fleyleri koyarak bir sistem oluflturman›n
getirdi¤i bir zenginlik meydana geldi. 18 kiflilik ekibimiz
de¤iflik renklerde tasar›mc› ve mimarlardan olufluyor.
Kat›l›mc› bir yap›m›z var. Kiminin gençlik heyecan›, ki-
minin klasik anlay›fl› projelerimize yans›yor. Annem de

ekibimizde. Onun çok iyi bir kültürü ve yaflam görgüsü
var. O da bize yans›yor. Biz konsept olarak sunulan ya-
flam tarz›n›n o insana ait olmas› için çal›fl›yoruz. Dola-
y›s›yla bir dükkandan al›nm›fl, konmufl gibi görünen
mekanlar yapm›yoruz. Ortak bir dilimiz var. Bugün Pe-
ter Marino 110 yer yap›yor. Bu yerlerin bir kiflinin çizgi-
sinden ç›kmas› ve takip edilmesi mümkün de¤il. Bu or-
tak bir tasar›m yönetimi stratejisiyle gerçeklefliyor. 

Yurtd›fl›na nas›l aç›ld›n›z? Bu anlamda bir pazarlama
stratejiniz var m›?
‹lk olarak ‹ngiltere’de tek katl› bir evi yeniden dekore et-
memizi istediler. Yurtd›fl›ndaki ilk projemiz oldu¤u için
çok heyecanl›k. Ard›ndan Kuveyt Kraliyet Ailesi’nin bü-
yük o¤lunun evi v e Berlin’de bir evin restorasyon çal›fl-
malar›n› yapt›k. Yurtd›fl› maceram böyle bafllad›. Pazar-
lama için hiçbir fley yapm›yoruz. fiimdiye kadar hep
müflteriler bizi buldu. Bunda yurtd›fl›nda ald›¤›m›z ödül-
lerin büyük etkisi oldu. fiu an yurtd›fl›nda bir firma pazar-
lama ve tan›t›m ifllerimizi üstlenmek istiyor, ama zaman
bulup da karar veremedik. Yurtd›fl›nda merkez aç›p aç-
mama konusunda emin de¤iliz. Çünkü çok çal›fl›nca ruh
halinizi geride b›rak›yor, hastalanmaya bafll›yorsunuz.
Bu bir seçim noktas›. Dengeyi tutabilmek çok zor. 

Bu iflte yarat›c›l›k önemli. Bu anlamda kendinizi ve eki-
binizi nas›l besliyorsunuz? 
Bir söyleflide yarat›c›l›¤›n genlerimde oldu¤unu hiç

Zeynep Fad›ll›o¤lu
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4 2 t a s a r › m: Zeynep Fad›ll›o¤lu

“fiu an Avrupa ‹stanbul’a kanalize olmufl durumda. Birçok yabanc› tasar›mc› Türkiye’den etkileniyor.
Bizim yapt›klar›m›z da farkl› flekillerde etkiliyor.”
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düflünmeden söyledim. Ondan önce o bilinçte de¤il-
dim. Birtak›m fleyler yap›yorum, ama o konuda soru
soruldu¤unda hemen yan›t veremiyorum. Kendi iflimi
nas›l yapt›¤›m› biliyorum, ama onu ancak bana soru-
lan sorularla anlatabiliyorum. Örne¤in Bilgi Üniversite-
si’nde ders veriyorum. Derslerimde söyledi¤im fley o
an ç›k›yor. Bu bir birikimin sonucu. Ö¤renilmifl bir fley
de¤il. Hiçbirimiz ayn› olamay›z ama ayn› zenginlikleri
paylaflabiliriz. Hepimizden farkl› fleyler ç›kar. Benim
için tasar›m bir yeri güzellefltirmekten çok mekana
farkl› bir ifllev kazand›rabilmek, kullan›c›s›na kolayl›klar
getirmek. Yapt›¤›m her ifle ayr› bir özen gösteriyorum.
Yarat›c›l›k çok önemli. Bunun için de¤iflik aç›lardan
bakabilmek ve bir birikime sahip olmak gerekiyor.
Çok de¤iflik bir kitapl›¤›m›z var. Arfliv niteli¤inde farkl›
ve zengin kitaplara sahibiz. Ekibe gördü¤üm yerleri
görmelerini tavsiye ediyorum. Beraber gitmeyi teklif
ediyorum. Sanat olaylar›n› takip ediyoruz. Yurtd›fl›na
gitti¤imde galerileri ve müzeleri geziyorum. Dünyan›n
her yerinde sanatç›larla beraberiz. Bienalleri takip edi-
yoruz. 

Trendler konusunda ne söylersiniz? Anlad›¤›m kadar›y-
la trendleri takip etmiyorsunuz? 
Evet, hiç ilgilenmiyoruz. Biz trendleri yarat›yoruz. Bi-
zim yapt›¤›m›z bir zaman sonra trend oluyor. fiu an
Avrupa ‹stanbul’a kanalize olmufl durumda. Birçok
yabanc› tasar›mc› Türkiye’den etkileniyor. Bizim yap-

t›klar›m›z da farkl› flekillerde etkiliyor. Birçok fleyi ilk
kez biz kullan›yoruz. Örne¤in ilk defa Londra Chinta-
mani için metalden perde yapt›k. Ayr›ca cam üzerine
çeflitli serigrafiler uygulad›k. Hat sanat›ndan bir demir
döküm korkuluk oluflturup Les Ottomans’da kullan-
d›k. ‹lk defa metal kullanarak fenerler yapt›k. Bunlar›n
hepsinde bizim sentezimiz var. Baz›lar› bunlar› al›p
kullan›yor ve bir ilk diye sunuyor. Tasar›m›n ilki bilin-
meyince ve bu konuda yeterince merak olmay›nca bi-
zim tasar›mlar›m›z baflkalar› taraf›ndan kendilerine ait-
mifl gibi gösterilebiliyor. 

fiu an hangi projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz? 
Moskova merkezli bir firmaya Antalya’da çok önemli bir
otel yap›yoruz. Konsepti henüz aç›klam›yoruz. Firma
kendi aç›klamalar›nda Türkiye’nin kesinlikle en iyi, dün-
yada çok ses getirecek bir otel olaca¤›n› söyledi. Her
taraf›nda farkl› bir dünya yaflanan bir otel olacak. Dün-
yan›n birçok yerinde projelerimiz sürüyor. Bir taraftan
ev, bir taraftan cami yap›yoruz. 

Yurtd›fl›nda çal›flmakla Türkiye’de çal›flmak aras›nda
nas›l bir fark var? 
Çok farkl›. Bat›’da zaman bazl› çal›fl›yor ve ciddi bir ra-
kam al›yorsunuz. Kaliteli tasar›mc›lar bir saat için en az
125 Pound, ikinci elemanlar 75 Pound al›yor. Bunun
d›fl›nda masraflar›n›z için tasar›m kadar para al›yorsu-
nuz. Türkiye’de bunlar henüz yerleflmedi. Kuveyt, Suu-

di Arabistan gibi çal›flt›¤›m Arap ülkelerinde insanlar
ciddi flekilde ikinci ya da üçüncü evlerini yapt›r›yorlar.
Yabanc› tasar›mc›lar orada çal›fl›yor. Daha bilgililer.
Bizde ne yaz›k ki zaman›n bedeli tam anlafl›lm›yor.
Genç tasar›mc›lar aç›s›ndan söylüyorum, kendi zaman-
lar›n› s›n›rland›r›yorlar. Baflta iyi paralar alm›fl gibi dü-
flündükleri projeleri zaman baz›nda de¤erlendiremedik-
leri taktirde zarar ediyorlar. Bir de yurtd›fl›nda sanat bi-
linci çok farkl›. Yurtd›fl›ndaki müflterilerim önce mekana
hangi sanat eserlerinin, antikalar›n ya da modern tasa-
r›mlar›n konulaca¤›n› soruyorlar. Onlar Rönesans’tan
beri al›fl›klar. Zaten yaflant›lar›n›n bir parças›. Biz flu an
kondurma fleklinde kullan›yoruz. 

Sizin yaflad›¤›n›z mekan nas›l?
Çok seyahat etti¤im için ne yaz›k ki kendi evimle ilgile-
nemiyorum. Koltu¤umun bir taraf› patlam›fl. K›l›f›n› de-
¤ifltirmeye f›rsat›m olmuyor. Evime sanat eseri ya da
antika al›yorum, ama evi yenilemek zor oluyor. Asl›nda
s›k s›k de¤ifliklik yapmay› sevmiyorum. Yapmak istedi-
¤im baz› fleyler var ama onlar› yapam›yorum. 

Keflke ben yapsayd›m dedi¤iniz bir yap› var m›? 
Hayal etti¤im birçok fley var. Mardin’de Kas›miye Med-
resesi, Tekfur Saray› ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ta-
sarlamak isterdim. Bir de 1930’larda ‹stanbul’da yafla-
y›p bütün binalar› y›k›p flehri bafltan yapmak isterdim.
Çünkü çok ac›kl› bir durumday›z. 
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‹stem d›fl› bir reaksiyon olan oturma ihtiyac›, insan-
l›k tarihiyle efl zamanl› bir geliflim gösterdi. Zaman-
la basit bir yükseltiden statü belirleyen bir ikona

dönüfltü. ‹lkça¤larda bir tafl ve kütük parças› yerden
yükseltmek için yeterliyken, gerçek anlamda ilk iskem-
le tarih kay›tlar›na göre ‹.Ö. 3000 y›llar›nda M›-
s›r’da flekillendi. Di¤er yandan Helen Uygarl›-
¤›’yla insana verilen de¤er ve flehircilik kavra-
m›n›n belirmesi aile, ev, mobilya ihtiyac›n› ve
iskemlenin statü için kullan›m›n› do¤urdu. Bu
dönemde eski Avrupa ›rklar› hala göçebe ve sa-
vaflç› oldu¤u için kolay tafl›nan ve dayan›kl› ma-
denlerden basit oturma ve depolama eflyalar› yap-
t›. Ard›ndan gelen dönemde Roma Uygarl›¤› ev,
yaflam ve politik kültür, güç dengesini
ne kadar yüksekte oldu¤uyla belirledi.
Sonraki dönemlerde tüm bu etkileflimler,
belirli tekrarlarla yeni tasar›mlar oluflturdu.

Hüzünlü sandalyeler
1600 öncesi Avrupa’daki tasar›mlar hakk›ndaki yorumla-
r›, yaln›zca günümüze kadar gelmifl tablo ve dini mimari
eserlerden yola ç›karak anlayabiliyoruz. Rönesans önce-
si Romanesk ve Gotik dönemlerde sanat ve her türlü mi-
mari geliflme, derin bir din bask›s› alt›nda flekillendi¤i için
keskin, hüzünlü, karanl›k bir etkiyi mobilyalarda da görü-
yoruz. Rönesans ile gelen sanata yat›r›m ve özgürlük dü-
flüncesi, krall›k ve soylular›n deste¤ini alarak paran›n et-
kisiyle en zengin ve üretken dönemine ulaflt›.

Hiyerarflik sandalyeler
1600–1700 y›llar› aras›nda iri ve mimari hatlara sahip,
ahflap mobilya ve mekanlar dönemin resimlerinde de
izleniyor. Mekanlar hal› ve a¤›r, kal›n kumafllarla des-
teklenmeye, renklendirilmeye çal›fl›ld›. Bu dönemde
sandalye tasar›mlar› k›yafet ve mekanlar›n modas›na

uyum sa¤lad›. Örne¤in “Farthingale” adl› kollar› olma-
yan sandalyeler kabar›k etekli k›yafetler giyen Ortaça¤
kad›n›n›n rahat› düflünülerek tasarland›. Yap›m›nda ise
en çok mefle a¤ac› kullan›ld›. Bu dönemdeki Frans›z
mahkemelerinde sandalye tasar›mlar›n›n yaln›zca kral-
lar ve hakimler için ve katlan›labilir tabure-
lerin dükler için olmas› hiyerarflinin sandalye
tasar›m›ndaki etkisini gösteriyor. 

Politik sandalyeler
Barok dönemde sandalye tasar›m›nda Fran-
s›z stili bask›nken 18. yüzy›lda farkl› politik
düflünceler hakim oldu. Zaman›n bafll›ca tasar›m stili
Rococo, tasar›mlar›nda asimetrik formlar› ve kaya gibi
farkl› malzemeleri kulland›. 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
Neoklasizm’in etkisi yafland›. ABD’de endüstrinin gelifl-
mesi ve yaflanan devrimle Avrupa’dan fikir ak›fl› durdu-
¤u için tasar›mlar giderek farkl›laflt›.

Fabrikasyon sandalyeler
1800–1900 y›llar› aras›nda Sanayi Devrimi’nin gerçek-
leflmesiyle seri üretime geçildi. Bu, ahflap iflçili¤ini kö-
tü yönde etkiledi. Tasar›mlarda rahatl›k ve ergonomiye
dikkat edilmeye baflland›. Üretim maliyetlerini azaltma
fikri üreticileri ucuz malzemelere yöneltti. Ancak yine de

bir parça Yunan etkisi olan tasar›mlar da ortaya ç›kt›.
O dönemin Napolyon Fransas›’nda tasar›mlar›, he-

nüz Sanayi Devrimi’nin etkileri görülmedi¤i
için daha çok Roma ‹mparatorlu¤u etkiledi.

20. yüzy›lda Kuzey Avrupa ülkeleri ve Alman stili
bask›n oldu. ‹lk defa etkileyici bir tasar›m›n seri üre-

timi yap›ld›. Alman Richard R i e m e r s c h m i d
taraf›ndan tasarlanan bu ürün fabrikasyona
yönelik oluflturuldu. Bu dönemde malzeme

yelpazesinin genifllemesi ve sanayinin ilerlemesiyle mo-
bilyalar renklenmeye ve farkl› flekiller almaya bafllad›. Al-
manya’da günümüz tasar›mlar›n› hala etkileyen Bauha-
us hareketi ortaya ç›kt›. Modern zaman›n en üretken ta-
sar›mc›lar›ndan Alvar Aalto, ‹skandinav ülkelerinin gele-
neksel yaklafl›m› ve Orta Avrupa’n›n sanayici yaklafl›-
m› aras›nda bir köprü oluflturdu. 

Art Deco sandalyeler
‹lk özgün formlar ve tasar›mlar a¤aç bükme-
lerle ortaya ç›kt›. Tasar›m olgusu Avrupa’da
1920’lerde Art Nouveau’yla birlikte bafllad›.
Art Nouveau iç mimaride mobilyalara getir-
di¤i detaylarla modern tasar›m›n temellerini
att›. 1925’ten sonra Art Deco dönemiyle
geliflti. O dönemlerde sanayinin ve demir
çeli¤in geliflmesiyle farkl› malzemeler ortaya
ç›kt›. Bunlar tasar›m olgusunu h›zla gelifltir-
di. Çünkü yeni bir malzemeye form verebil-
mek için yeni bir fley yaratmak gerekiyord u. 

Günümüzün sandalyeleri
Tasar›m›n bugün geldi¤i nokta malzemeyle ba¤lant›l›.
Do¤ru tasar›m malzemeyi zorlayabilmekle orant›l›. Mal-
zemenin s›n›rlar› ne kadar zorlan›rsa tasar›m olgusu o
kadar geliflebiliyor. 1960’larda vinlex üretildi. Derinin
standart boyutlar›na ba¤›ml› olan tasar›m, istenilen
ebatlarda üretilen vinlex’le s›n›rlardan kurtuldu. Bunun

gibi küre straforun yarat›labilmesi de ciddi bir
sanayi. Bunun ak›l edilebilmesi, armut formu-
nun içine konulmas› agresif ve tamamen
farkl› bir oturma eleman› oluflturdu. M›s›r’dan
gelen Yunan’dan geçen a¤›r, a¤dal›, insanlar›

kategorize eden stiller bir kenara b›rak›ld› ve kiflilikli bir
tasar›m ortaya ç›kt›. ‹çi strafor dolu, armut koltuk belki
de uzay ça¤›n›n farkl› bir yans›mas›d›r. Malzeme köken-
li, malzemeye hizmet eden bir tasar›m anlay›fl›n›n oldu-
¤u günümüzde, sandalye tasar›mlar›nda hafiflik ve kul-
lan›fll›l›k ön planda.

4 4 yaflam rehberi
haz›rlayan: esra melek yi¤itsözlü

S a n d a l y en i n öyküsü 

Tek “yükseklik” padiflahta 

Köklerinde göçebe bir toplumun izlerini tafl›yan Osmanl›, ‹slam’›n etkisi ve yere yak›n oturma kültürüyle tarihi
boyunca sedir, minder ve taburelerle mesafesini korudu. Zaman içinde saraylardaki hiyerarflik mekan bölün-
meleri, farkl› yüksekliklere kucak açt›. Oturma gibi yemek kültürü de Neoklasizm’in etkileriyle ve Tanzimat Dö-
nemi’ne kadar topra¤a yak›nd›. 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ilk Barok saraylar yap›l›rken masa ve iskemle, hatta ilk
yemek odas› hayat›m›za girdi. ‹lk gerçek yemek odas› Dolmabahçe Saray›’nda yerini buldu. Avrupa ülkeleriyle
ticaret genifl bir pazar açarken Fransa, ‹talya, Rusya ve Çin mobilya ve porselenleri Osmanl› pazar› için flekil-
lendirildi. 20. yüzy›l›n bafl›na kadar Osmanl›’da hiç mobilya üretilmedi.
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Julian Beever ‹ngiliz bir ressam. Bir sokak sanatç›-
s›. Kald›r›mlar› boyuyor ama kendi gelifltirdi¤i özel
bir teknikle. Yolda yürürken topla oynayan bir fok

bal›¤›, soka¤›n orta yerinde alt›n bulmak için kaz› ya-
pan adamlar, havuza atlamaya haz›rlanan birini görür-
seniz flafl›rmay›n. Bu bir rüya de¤il, Beever’in yaln›zca
belirli bir aç›dan bak›ld›¤›nda ü ç boyutlu görüntü yara-
tan, “anamorphose” tipi resimleri. Beever 10 y›ld›r ‹n-

giltere, Belçika, Fransa, Hollanda, Avustralya ve
ABD’de kald›r›mlara üç boyutlu çizimler yap›yor. Ya¤l›
boya tablolar› ile yakalayamad›¤› flöhrete kald›r›mlara
yapt›¤› resimlerle kavuflan 47 yafl›ndaki ressam, “Sa-
nat sergilere, kütüphanelere ve kitaplara hapsedilme-
meli. Sanat, yaln›zca sanat araflt›rmac›lar›, tarihçiler ve
bilirkifli olarak adland›r›lan kifliler için de¤il, herkes için
yap›lmal›” diyor.

Beever’›n bir projesini bitirmesi ortalama üç gün sürü-
yor. Yap›tlar›n› görenler flafl›rmakla kalm›yor, dahi so-
kak sanatç›s› ile uzun sohbetler edip, Beever’›n sanat,
siyaset ve hayat görüflü hakk›nda bilgi almak istiyor. 

Beever resimlerini yaparken tebeflirle çal›fl›yor ve bu üç
günlük çal›flmas› süresince hava flartlar›n›n elveriflli ol-
mas› için dua ediyor. “Ya¤mur ya¤arsa tüm çabam bo-

fla gider, her fley bir anda silinip yok olur ama flu ana
kadar bundan k o r unmay› baflard›m” diyen ressam›n en
büyük zevki resim bitince foto¤raf›n› çekmek. Böylece
hem eserini ölümsüzlefltiriyor hem de baflar›s›n›n kan›-
t›na sahip oluyor. “Aç›k havada çal›flmak her zaman bir
risk” diyor Beever, “Ne zaman ne olaca¤›n› bilemiyor-
sunuz, bu yüzden resmimi bitirdi¤imde büyük bir ra-
hatl›k hissediyorum.”

45 yaflam rehberi
haz›rlayan: zeynep cihan

Tuvalleflen sokaklar
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Zülfü Livaneli, anlatmaya bafllamas› zor sanatç›lardan biri. Türkiye’nin kültür,
sanat ve siyaset yaflam›nda birçok noktada karfl›m›za ç›kan bir isim. Ad›n›n ilk
defa duyulmaya baflland›¤› y›llarda, dönemin flartlar› gere¤i yurtd›fl›nda olan ve

uzunca bir süre Türkiye’ye gelemeyen sanatç›n›n, o dönemde ç›kan birçok albümü-
nü n kapa¤›n› hayat›nda görmedi¤i kiflilerin yüzleri süsledi. Bugün ise Zülfü Livaneli’nin
yüzü yediden yetmifle herkes taraf›ndan biliniyor. Ancak geçmiflten en büyük fark›,
baz›lar›n›n onu yaln›zca yazar ya da köfle yazar› olarak bilmesi. Bu, Livaneli’nin röpor-
taj›m›zda sözünü etti¤i “Kültürel alanda bir yozlaflma hatta bir kriz yaflan›yor” sözleri-
ni de hakl› ç›karan bir örnek. Yine de Livaneli’yi yazar, yönetmen, köfle yazar›, müzis-
yen olarak tan›yan ve siyasi yaflamdaki rolünü bilen büyük bir kitle var.

Livaneli, Türkiye müzik tarihindeki önemli kilometre tafllar›ndan biri. 30 y›l önce bes-
teledi¤i flark›lar› bugün hala dillerde. Livaneli’nin müzik alan›nda yapt›¤› çal›flmalar
John Baez, Maria Farandouri gibi dünya çap›nda pek çok sanatç› taraf›ndan yorum-
land›. Sanat yaflam› boyunca 300’e yak›n beste ve 30 film müzi¤ine imza att›. Yaln›z-
ca müzik alan›nda k›s›tl› kalmayan Livaneli’nin bugüne kadar yönetti¤i “Yer Demir Gök
Bak›r”, “Sis” ve “fiahmeran” adl› üç uzun metrajl› filmi de bulunuyor. Livaneli; Arthur
Miller, Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Mikhail Gorbaçov gibi ünlü isimler-
le birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlar›n›n geliflmesine katk›da bu-
lunmak üzere gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarla da tan›n›yor. “Arafta Bir Çocuk”, “Engere-
¤in Gözündeki Kamaflma”, “Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm”, “Mutluluk” ve “Leyla’n›n
Evi” kitaplar›n›n yazar› olan Livaneli, di¤er yandan köfle yazarl›¤›n› da sürdürüyor.

Livaneli’yle yapt›¤›m›z söyleflide “dünya vatandafl›” kavram›n› da tan›mlamas›n› iste-
di¤imizde, “Dünya vatandafl› olmak belli bir bilinç düzeyine, ahlaki olgunlu¤a eriflmifl
olmay› gerektiriyor. Belli durumlarda yerel aidiyet kategorilerinin ötesine geçebilmek,
hem düflünce hem de eylem alan›nda insanl›¤›n ortak de¤erlerinde buluflabilmek an-

4 6 k ü l t ü r: Zülfü Livaneli
röportaj: umut bavl›

“Kolay anlafl›lmaktan flikayetçiyim”
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lam›na geliyor. Her dünya vatandafl›n›n bar›fl idealini, temel insan haklar› ve do¤an›n
korunmas› ilkelerini kendi özel hayat›nda ve kamusal alanda ifl görürken öncelikli ola-
rak gözetmesi gerekiyor” biçiminde tan›mlayan Livaneli, asl›nda bu tan›ma uyan b i r
dünya vatandafl›.

Entelektüel ve ayd›n kelimelerini s›kça kullan›yoruz. Size göre ayd›n ve entelektüel ki-
me denir? Türkiye’den ve dünyadan kimleri örnek verebilirsiniz?
Asl›nda ayd›n ve entelektüel kelimeleri ayn› anlama geliyor. Ancak ayd›n kelimesinin
Türkiye’de özel bir tarihsel yükü, bu yükün getirdi¤i siyasi ça¤r›fl›mlar› bulunuyor. Sa-
n›r›m bu yüzden son zamanlarda; siyasi ba¤lan›mlar› her ne olursa olsun, okuyan,
araflt›ran, yazan, elefltirel düflünen kifliler için entelektüel sözcü¤ü tercih edilebiliyor.
Böyle bir kullan›m uluslararas› alandaki “intellectual” tan›m›na daha yak›n düflüyor.
Bir sürü örnek verebiliriz. Dünyaca tan›nm›fl entelektüeller aras›nda Edward Said,
Noam Chomsky gibi isimler var. 

Türkiye’den kaçak pasaportla ç›km›fl bugün ise k›rm›z› pasaporta sahip bir sanatç›-
s›n›z. Bu süreç size neler hissettiriyor? Türkiye’nin gelece¤ini, geliflimini bu süreci de
göz önüne alarak de¤erlendirebilir misiniz? Gelece¤in Türkiyesi’nin bugünkünden
fark› ne olacak?
Bugünden geriye dönüp bak›nca bu de¤iflim beni flafl›rtm›yor. Dünya çap›nda etkili
olan siyasi ve ekonomik süreçlerin dayatt›¤› de¤iflime direnmek zor. Türkiye de hem
kendi iç dinamikleriyle hem de d›fl dinamiklerin etkisiyle insan haklar› ve demokrasi
alan›nda önemli geliflmeler kaydetti. Gelece¤in Türkiye’sinin bugünden fark› konu-
sunda ise ancak temennilerimi söyleyebilirim. Umar›m gelecekte Türkiye, geçmiflten
getirdi¤i temel siyasi ve ekonomik sorunlar› çözer ve Türkiye vatandafllar›n›n gelir da-
¤›l›m› ve yaflam standartlar› aras›ndaki büyük uçurum ortadan kalkar. Gerçek bir
toplumsal bar›fl ortam› ancak ondan sonra mümkün olabilir.

Zaman içerisinde sosyal ve siyasal alanda ve de sanat anlam›nda Türk insan›nda
gözlemledi¤iniz de¤iflim nedir?
Bu çok genifl kapsaml› bir soru. Ama genel olarak bakt›¤›m›zda, de¤indi¤iniz üç alan
da dahil olmak üzere hayat›n tüm alanlar›n›, dolay›s›yla bireyleri etkileyen hatta flekil-
lendiren bir olumlu bir de olumsuz geliflmenin el ele gitti¤ini söyleyebiliriz. Bir yandan
özgürleflme var; farkl› düflüncelerin ifadesi, farkl› kimliklerin görünürlü¤ü, kültürel çe-
flitlili¤in kabulü artt›. Öte yandan kültürel alanda bir yozlaflma, lümpenleflme, de¤er-
lerin yitimi, hatta çok karamsar olma pahas›na söylüyorum, bir kriz söz konusu.

Ekonomi ve e¤itim gibi unsurlar ile sanat aras›nda nas›l bir iliflki bulunuyor? Türki-
ye’de bu iliflki sanat› nas›l etkiliyor?
Bu alanlar aras›nda burada tümünün çözümlenmesi imkans›z olan karmafl›k ve çok
yönlü iliflkiler var elbette. Ama en dolays›z olarak gördü¤ümüz iliflki flu: Türkiye’nin
ekonomik kalk›nmas›n› tam olarak gerçeklefltirememifl olmas›, büyük flehirlerde bile
kusursuz olmaktan uzak olan e¤itim imkanlar›ndan Türkiye nüfusunun büyük bölü-
münün mahrum oluflu, çocuklar›m›z› en iyi flekilde yetifltiremedi¤imiz anlam›na geli-
yor. Bu da sanat alan›ndaki üretimin düzeyini, niteliklerini do¤rudan etkiliyor.

Yönetmen, müzisyen yazar gibi birçok farkl› kimli¤inizin olmas›n›n nedeni kendinizi
bir dalda yeterince ifade edememifl olmak m›d›r? Temelde neyi ifade etmek istiyor-
sunuz?
Hem sanat›n farkl› dallar›nda hem de hayatta farkl› alanlarda aktif, üretken olmak be-
nim için çok önemli. Kiflisel özelliklerim, bilgim ve donan›m›m müsaade etti¤i ölçüde
kendimi farkl› alanlarda, farkl› ifllerle ifade etmeyi seviyorum. Temelde flunu anlatmak
istiyorum diye özetlemem zor, ama yapt›¤›m tüm ifllerin ortak özelli¤i insanl›¤›n ortak
de¤erleri oldu¤unu ya da olmas› gerekti¤ini düflündü¤üm bar›fl, kardefllik, insan hak-
lar›, do¤a sevgisi gibi de¤erleri yüceltiyor olmalar›d›r.

4 7

Köfle yazar›, yazar, müzisyen, yönetmen, UNESCO ‹yiniyet Elçisi, eski bir siyasetçi... Tüm bunlarda tek
tek ne kadar baflar›l› oldu¤unu tart›flabilirsiniz belki ama flu, tart›flma götürmez: Zülfü Livaneli yerel 
aidiyetlerin ötesine geçmifl, insanl›¤›n ortak de¤erlerini benimsemifl bir dünya vatandafl›.
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Türkiye’de eskiden var olan s›cak insan iliflkilerinin bugün azalmas›, “Dünyay› güzel-
lik kurtaracak” anlay›fl›n›n tersine bir yolculuk olarak yorumlanabilir mi? 
Artan fliddet konusunun Türkiye’nin en önemli sorunlar›ndan biri oldu¤unu düflünü-
yorum. Zaten bu yüzden Me c l i s’te de bu sorunu gündeme getirme gere¤i duydum.
Türkiye’de son aylarda güvenlik sorunu giderek daha çok a¤›rl›¤›n› h i s s e t t i r m e y e
bafllad›. Son bir ayl›k haberleri gözden geçirdi¤iniz zaman dahi s›rt›n›z ürperiyor. He-
pimiz görüyoruz ki Türkiye’de toplumsal dokunun dikiflleri tek tek at› y o r. Bu ortam›n
nedeni, toplumsal de¤erler sisteminin çökmüfl oluflu. Di¤er bir deyiflle bir kültür kri-
zi. Bu anlamda güzellikten uzaklafl›yor oldu¤umuzu inkar edemeyiz ne yaz›k ki.

Edebiyat›n, müzi¤in, sineman›n ve siyasetin hayat›n›zdaki s›ralamas› nedir?
Her birinin yeri ayr› elbette, hayat›m›n farkl› dönemlerinde bu alanlardan biri di¤erle-
rinden daha öne ç›km›fl olabilir. Genel bir s›ralama yapmak zor ama bugün için ko-
nuflursam zaman ve enerjimin ço¤unu edebiyata ay›rmak istedi¤imi söyleyebilirim.

Zülfü Livaneli dendi¤inde, ilk hangi kimli¤inizin akla gelmesini isterdiniz? Kendinizi
hangi s›fatlarla tan›mlars›n›z?
Ben her fleyden önce kendimi bir sanatç› olarak görüyorum ve bu kimli¤imle hat›r-
lanmak isterim. En de¤er verdi¤im özelliklerim aras›nda özgür ve elefltirel düflünebil-
me yetim ve de merhamet duygum var.

Ülke sorunlar›n› Meclis’ten de izlemifl bir sanatç› olarak Türkiye’de yaflanan en büyük
sorunun ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?
Türkiye’nin temel sorunlar›na bakt›¤›m›zda bu sorunlar›n yüzy›l içinde ayn› kald›¤›n›
görüyoruz. Yani 1906 y›l›ndaki problemlerle 2006 y›l›nda karfl› karfl›ya oldu¤umuz
problemler ayn›: Do¤u sorunu, Ermeni meselesi, ekonomik krizler, Bat› ile olan iliflki-
ler. Bir imparatorluk kaybedildi ve Cumhuriyet kuruldu; ama bu sorunlar yüz y›ld›r
çözülemedi. Peki bu sorunlar neden çözülemiyor? Ben bu soruya yan›t vermeye ça-

l›fl›rken kültür konusuna vurgu yapmak istiyorum. Kültür, dil ve tarih bir toplumu
oluflturmada, dönüfltürmede ve ça¤dafl yurttafl›n yarat›lmas›nda son derece önemli
bir role sahip. Ne yaz›k ki Atatürk’ten sonra gelen yöneticiler kültür, dil ve tarihe ya-
p›lacak vurgunun önemini iyi de¤erlendiremediler. Emir, yasak ve tüzüklerle toplumu
yönetmeye çal›flt›lar. Ancak esas mesele kültürdür. Türkiye'de de ekonomik krizler-
den çok daha yo¤un olarak yaflanan kriz bence bir kültür krizi. Bir ülkenin ruhunu
yaralad›¤›n›z zaman, ekonominin ve siyasetin bu yaray› iyilefltirmesi çok zor oluyor.
Ekonomik krizler oldu¤unda bize 1 0 milyar Dolar borç verecek bir IMF olacakt›r, an-
cak yok olmufl de¤erlerimizin yerine bize yeni de¤erler sa¤layacak bir kurum ne ya-
z›k ki yok.

Sanatç›lar›n yetki sahibi olduklar› dönemde bile sorunlar›n çözümünde zorluk yaflan-
mas›n›n ve bazen çözümsüz kalmalar›n›n nedenleri sizce nedir?
Sözünü etti¤imiz sorunlar teker teker bireylerin çabalar› ile çözülebilecek sorunlar
de¤il ne yaz›k ki. Ortak bir irade gerekiyor.

Sizce ‹stanbul’un en önemli ihtiyac›, en önemli sorunu nedir? ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkanl›¤›’na tekrar aday olmay› düflünüyor musunuz? 
‹stanbul’un en önemli sorunu göç kaynakl› çarp›k kentsel geliflme. Birbirinden ayr›
gibi görünen birçok sorun son tahlilde buna ba¤lan›yor diye düflünüyorum. Büyük-
flehir Belediye Ba fl k a n l › ¤ ›’na ise tekrar aday olmay› düflünmüyorum.

UNESCO ‹yiniyet Elçisi olarak neler yap›yorsunuz?
Kültürel alandaki çal›flmalar›m nedeniyle UNESCO ‹yiniyet Elçisi olarak seçildim.
UNESCO, ‹yiniyet Elçileri’ni uluslararas› alanda ün ve sayg›nl›k kazanm›fl kifliler ara-
s›ndan seçiyor. Bu kiflilerden, e¤itim, kültür, bilim, iletiflim alan›ndaki UNESCO pro-
jelerine dikkat çekmelerini ve bu projelerde etkin olarak çal›flmalar›n› bekliyor. 1 0 y › l-
d›r ‹yiniyet Elçili¤i görevini yerine getiriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir sanat-

“Bir yandan özgürleflme var; farkl› düflüncelerin ifadesi, farkl› kimliklerin görünürlü¤ü, kültürel
çeflitlili¤in kabulü artt›. Ama öte yandan kültürel alanda bir yozlaflma, lümpenleflme, de¤erlerin yitimi,
hatta çok karamsar olma pahas›na söylüyorum, bir kriz söz konusu.”
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ç› olarak bar›fl ve insan haklar› ideallerinin ileriye tafl›nmas›na elimden geldi¤ince kat-
k›da bulunuyor olmak benim için çok önemli.

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤iyle ilgili neler düflünüyorsunuz? 
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤inin çok önemli ve vazgeçilmemesi gereken bir hedef
oldu¤unu düflünüyorum. AB içinde Türkiye’nin tam üyeli¤ine karfl› olan odaklar el-
bette var. Ama Türkiye yine de AB mücadelesini sürdürmeli. 

Orhan Pamuk’un Nobel Ödülü almas›n› nas›l yorumluyorsunuz?
Hem Türk edebiyat› için hem de Orhan için çok sevindirici bir olay. Orhan Pamuk’u
yürekten kutluyorum. Bence Nobel gibi bir ödülü gündelik siyasi tart›flmalar›n ötesin-
de de¤erlendirmek gerekiyor. Üç befl y›l sonra bu tart›flmalar› kimse hat›rlamaz ama
Türkiye’nin bir Nobel ödülü kazanm›fl oldu¤u gerçe¤i haf›zalardan silinmez.

Pek çok farkl› alanda çal›flmalar gerçeklefltirebilmenizin s›rr› nedir? Türkiye’de ço-
¤unluk zamandan flikayet ederken zaman yönetimini nas›l gerçeklefltiriyorsunuz?
Farkl› alanlarda üretiyor olmak benim için çok önemli ve bu benim içimden gelen bir
fley. Zaman bana da yetmiyor do¤rusu, elimden geleni yap›yorum.

Çal›flmalar›n›z aras›nda “Keflke yapmasayd›m” ya da “Keflke flöyle yapsayd›m” diye
düflündü¤ünüz bir fley oldu mu?
Elbette sonradan bakt›¤›mda bir çal›flmamla ilgili olarak fluras›n› flöyle yapsayd›m
dedi¤im olmufltur ama hat›rlad›¤›m büyük bir piflmanl›¤›m yok.

En son kitab›n›z “Leyla’n›n Evi”nde tarihe dokunurken çok farkl› dünyalar› bir araya
getiriyorsunuz. Bu kitab›n›z›n hikayesi nas›l ortaya ç›kt›?
‹ki y›l önce Avrupa Film Akademisi’nin bir toplant›s›na kat›lmak üzere ‹talya’n›n kuze-
yindeki Como Gölü’ne gitmifltim. Dönüfl yolunda “Leyla’n›n Evi” heyecan› bast› be-

ni, sürekli notlar ald›m neredeyse kitab›n iskeleti orada ortaya ç›kt›.

Kitaplar› yabanc› dillere çevrilen ender Türk yazarlar›ndan birisiniz. Kitaplar›n›z›n yaban-
c› dillere çevrilmesinde en önemli etken nedir? Yabanc›lar›n ilgisini ne çekiyor?
“Yabanc›lar›n ilgisini flu çeker” demek ifli basitlefltirmek olur. Ama flunu da teslim et-
mek laz›m. Türkiye çok ilginç bir ülke, çok güzel bir do¤as›, çok zengin bir tarihsel
ve kültürel birikimi var. Yabanc›lar Türkiye’yi yeni yeni tan›maya bafll›yorlar. Bu ülke-
nin modernlik ve gelenek aras›ndaki çeliflkileri, inan›lmaz enerjisi, kültürel çeflitlili¤i
onlar› hem flafl›rt›yor hem de son derece ilgilerini çekiyor. Bu k›smen ötekine, farkl›
olana duyulan merak. Ama bu ifller biraz da zamanla, yavafl yavafl edinilen mevziler-
le oluyor. Benim kitaplar›m›n yurtd›fl› serüveni bafllayal› uzun y›llar oldu. ‹lk kez 8 0 ’ l e-
r i n bafl›nda hikayelerim Almanca’ya çevrilmiflti. Roman ve hikayelerim o günden bu-
güne birçok dile çevrildi.

Romanlar›n›zda bugüne kadar en be¤endi¤iniz karakter hangisi oldu, neden?
Bir ayr›m yapmam güç, yaratt›¤›m her karakterin benim için ayr› bir önemi var. Ama
son y›llarda yaratt›¤›m kad›n karakterleri özellikle seviyorum. Mutluluk’un Meryem’ini,
Leyla’n›n Evi’ndeki Leyla ve Roxy’yi... 

Türkiye’de de¤erinizin yeterince bilinmedi¤ini düflünüyor musunuz? 
Asl›nda de¤erimin bilinmedi¤inden de¤il de “çok kolay anlafl›l›yor” olmaktan flikayet-
çiyim. Yani kolayca kategorize edilmekten, söylediklerimin basite indirgenmesinden.
Onun için “Beni bu kadar kolay anlamay›n” diyorum.

“Yeter art›k yoruldum” deyip her fleyden uzaklaflma duygusuna kap›l›yor musunuz?
Geriye dönüp sanatla geçen 35 y›la bakt›¤›mda ac›s›yla tatl›s›yla dolu dolu geçmifl
y›llar görüyorum. Zaman zaman “yeter art›k” duygusuna kap›l›yorum ve bunun nor-
mal oldu¤unu düflünüyorum.
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Sabah uyand›¤›m›zda etkisinden kurtulamad›¤›-
m›z rüyalar sayesinde gün boyu kendimizi iyi ya
kötü hissedebiliyoruz. Bazen rüyalar haf›zam›z-

da silik bir hat›ra gibi kal›yor, biz hat›rlamaya çal›flt›kça
uzaklafl›p gidiyor. Üzerinde birçok araflt›rma yap›lan, ki-
mi zaman gelecekten haber verdi¤ine kimi zamansa bi-
linçalt›n›n oyunu oldu¤una inan›lan rüyalarla ilgili kesin
bir bilgi yok. Ço¤u bilim adam› rüyalar›n gelecekle hiç-
bir ilgisi olmad›¤› konusunda hemfikir.  

Freud ile bafllayan ve rüyalar›n bilinçalt›ndan kaynak-
land›¤›n› savunan psikodinamik yaklafl›m rüyalar›n iflle-
vi hakk›nda en bilinen aç›klamay› getiriyor. Freud, tera-
pilerinde hastalar›n gizli dünyalar›na ulaflmak için rüya-
lar› kullan›yor ve buradaki simgelerden analizler yap›-
yordu. Freud’a göre rüyalar gizli anlaml› ve görünür içe-
rikli olanlar olmak üzere ikiye ayr›l›yordu. Görünür içerik
günlük hayat›m›zda yaflad›klar›m›z sayesinde oluflur-
ken, gizli içerik bilinçalt›n›n sembollerini tafl›yordu ve
analizler için as›l önemli olan da buydu.

Freud’un ard›ndan gelen teorisyenler de bu ayr›ma sa-
d›k kald› ve Carl Jung bu alandaki çal›flmalar›yla ünlen-
di. Jung, rüya aç›klamalar›n› bir ad›m öteye götürerek,
tekrarlayan rüyalar›n çözülmemifl sorunlar› ifade etti¤ini
öne sürdü. Bilinçalt›, sorunlar› sembolik olarak ifade
ediyor ve bunlara dikkat çekmeye çal›fl›yordu. Jung’un
rüya çal›flmalar›na en radikal katk›s›, tüm insanlarda or-

tak olan ve do¤du¤umuz anda oluflup bilinçd›fl›n›n çok
derinlerinde bulunan kolektif bilinçd›fl› teorisiydi. Rüya-
lardaki simgelerle ortak bilinçd›fl›na ulafl›labiliyor ve içe-
ri¤i analiz edilebiliyordu. Jung emekli oldu¤u güne ka-
dar 80 bin rüyay› analiz etti ve terapilerinde kayg›, dep-
resyon gibi sorunlar› rüyalar yoluyla çözmeye çal›flt›.  

Gündüz yaflad›klar›n gece de rüyanda
‹lerleyen araflt›rma teknikleri sayesinde rüya araflt›rma-
lar›nda daha bilimsel sonuçlara ulafl›ld›kça psikodina-
mik yaklafl›m yerini daha biliflsel yaklafl›mlara b›rakt›.
Rüyalar›n günlük hayat›m›zda yaflad›klar›m›z›n, çevre-
deki uyaranlar›n ve zihinsel iflleyifllerin bir sonucu oldu-
¤ u fikri yayg›nlaflt›. Rüyalar›n bazen gün içinde çözü-

5 0 yaflam rehberi
haz›rlayan: görgün y›lmaz

Rüyalar gerçek olsa...

50-51 RUYA  1/30/07  11:07 AM  Page 1



5 1

Uyku evreleri ve rüya

Uyku birbirini takip eden iki temel evreden olufluyor.
Beyin dalgalar›n› ölçen EEG adl› makine sayesinde
bu evreler ölçülebiliyor. Kifli uyumaya bafllad›¤› an-
dan itibaren evreler aras›nda dolaflt›kça beyin dalga-
lar›nda de¤iflim gözleniyor. Evreler iki temel bölüme
ayr›l›yor. Bunlardan ilki REM-d›fl› uyku ve kendi için-
de dört aflamas› var. REM-d›fl› evrede birinci aflama-
dan dördüncü aflamaya geçildikçe uyku derinlefliyor,
kaslar gevfliyor ve solunum yavafll›yor. 

Dinlendirici ya da derin uyku olarak bilinen ve 90 daki-
ka süren bu bölümün ard›ndan REM uykusu bafll›yor.
H›zl› göz hareketleriyle tan›mlanan bu dönemde kiflinin
gözleri göz kapa¤›n›n alt›nda sürekli titriyor. Beyin dal-
galar› derin uykudan çok farkl›, uyan›kl›k haline daha
yak›n oluyor. Nab›z ve kan bas›nc› yükseliyor, soluk
al›p verme h›zlan›yor. Hala uyuyor olsak da beynimizin
baz› bölümleri aktif halde çal›fl›yor. Rüyalar›n büyük
k›sm› REM uykusunda görüldü¤ü için bu uyku evresi
rüya araflt›rmalar›nda önemli rol oynuyor. Örne¤in rü-
yalar›m›z›n içinde anlamland›rmas› zor flekiller, garip
objeler görmemiz REM uykusu boyunca beynin man-
t›ksal iflleyiflinden sorumlu ön bölgenin aktif olmama-
s›ndan kaynaklan›yor. Ayn› flekilde rüyalarda yo¤un
duygular hissedebilmemiz de beynin “amygdala” böl-
gesinin aktif olmas› sayesinde gerçeklefliyor.  

münü bulamad›¤›m›z kimi soru ve sorunlara çözümler
üretebilece¤i fikrini destekleyen biliflsel yaklafl›m, ço-
¤u insan›n yaflad›¤› bu deneyime de bilimsel bir aç›k-
lama getirmifl oldu. 

Biyolojik aç›klamalarsa, rüyalar›n ö¤renmeye ve ge-
reksiz bilgileri beyinden atmaya yarad›¤› görüflünde.
REM d›fl› uyku s›ras›nda bu yeni bilgiler yeniden göz-
den geçirilirken, REM s›ras›nda da eski bellek silinerek
yeniden yap›land›r›l›yor. Son y›llarda yap›lan araflt›rma-
lar›n ço¤u da rüyalar›n ö¤renme, depresyon ve duygu-
sal durumla iliflkisi ve uykusuzlu¤un belle¤e etkisi üze-
rinde yo¤unlafl›yor. Uyuman›n ve REM aflamas›na ge-
çerek rüya görmenin ö¤renmeyi kolaylaflt›rd›¤› yönün-
deki bulgular da bu yaklafl›m› destekliyor. 

Rüyaday›m ve fark›nday›m
Tekrarlayan, korkutan ya da mutlu eden rüyalar›n ya-
n›nda çok farkl› bir rüya türü de son y›llarda üzerinde
çal›fl›lan konular aras›nda yerini ald›. Bilinçli rüyalar ad›
verilen bu türde, rüya gören kifli rüyada oldu¤unun
fark›nda oluyor ve rüyas›nda geliflen olaylar› kontrol
edebiliyor. 

Bilinçli ya da aç›k rüyalar normal rüyalara göre daha
canl›, daha gerçe¤e yak›n oluyor ve daha rahat an›m-
sanabiliyor. Böyle bir deneyim yaflayan kifliler genellik-
le bir anda rüyada olduklar›n› fark ettiklerini, daha son-

ra da uçmak ya da yüksek yerlerden atlay›p zarar gör-
memek gibi gerçek hayatta mümkün olmayan fleyleri
deneyip, kendi kontrollerinde hareket edebildiklerini
belirtiyor.  

‹nsanlar›n büyük bir bölümü hayatlar› boyunca bir iki
kez özellikle de çocuklukta bilinçli rüya görüyor. An-
cak bilinçli rüya görmeyi kolaylaflt›ran teknikler kulla-
narak bu say›y› art›rmak ve bilinçli rüya görmeyi ö¤ren-
mek de mümkün.  Bilinçli rüyalara giden ilk ad›m rüya-
lar› daha iyi hat›rlamay› baflarmaktan geçiyor. Bunun
için de yata¤›n bafl›na konacak bir deftere notlar al-
mak ya da gün içinde gece görülen rüyalar› düflünüp
hat›rlamaya çal›flmak öneriliyor. 

Rüyalar daha rahat an›msanmaya baflland›kça bilinçli
rüya denemelerine de bafllanabiliyor. Bir sonraki afla-
mada gerçeklik testi yapmak öneriliyor. Günlük haya-
t›m›zda yapt›¤›m›z ço¤u fleyin rüyalarda yap›lmas›n›n
mümkün olmamas›na dayanan bu test sayesinde, bi-
rey günlük hayat›nda gerçeklik testi yapmaya al›flt›kça
bunu zamanla rüyalar›nda da yapmaya bafll›yor. Rü-
yalarda yaz›lar genellikle okunam›yor ya da sabit kal-
m›yor, zaman göstergeleri tutarl› çal›flm›yor ve objeler
fizik kurallar›na uymuyor. Rüyada yap›lacak ve bu
ö¤eleri içerecek bir gerçeklik testi sayesinde kifli rüya-
da oldu¤unu anlayabiliyor ve rüyas›n› kontrol etmeye
bafll›yor. 

Her gece ortalama iki saat rüya görüyoruz. ‹nsan, hayat› boyunca yaklafl›k alt› y›l rüya görüyor. 
Kimi zaman günlük hayat›m›zda asla yaflayamayaca¤›m›z deneyimler ediniyor, mant›k s›n›rlar›n›n
d›fl›nda görsel ö¤elerle karfl›lafl›yoruz. 
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röportaj: umut bavl›

Ah o gemide ben de olsayd›m
Uçsuz bucaks›z mavilikte ilerleyen tekneler ve dünyan›n dört bir yan›n› gezen denizciler karadaki birçok
insan için imrenilen figürler oldular. Uzak yol kaptan› Faruk Üründül’ün “Öteki Denizler” ad›n› verdi¤i
sergisinde yer alan kareler “Ah o gemide ben de olsayd›m” diye düflünenleri aç›k denizlere davet ediyor.
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Uzak yol kaptan› Faruk Üründül, Öteki Denizler adl› sergisinde, kaptanl›¤›n›
üstlendi¤i geminin güzergah›nda yaflananlar› ve karfl›laflt›¤› insan manzara-
lar›n› sunuyor. Geminin rotas›nda yer alan Hindistan, Tayland, Tanzanya,

ABD, Hollanda ve Kanada’n›n limanlar›nda yaflananlar›n yan› s›ra f›rt›nalar, balina,
yunus ve fok sürüleri de Üründül’ün 190 metrelik kuru yük gemisinden bizlere ula-
fl › y o r .

1981-1999 y›llar› aras›nda Türk Deniz Kuvvetleri’nde deniz subay› olarak görev ya-
pan Üründül, 2000’den bu yana ticaret gemilerinde uzak yol kaptan› olarak görev
y a p ›yor. ‹ngilizce karfl›l›¤› “ocean going master” ya da “ocean route” olan uzak yol
kaptanl›¤› tam karfl›l›k olarak “okyanus geçen, okyanus giden kifli” anlam›n› tafl›yor.
Üründül, özellikle okyanuslarda do¤ayla mücadele etti¤i anlarda ‹ngilizce anlam›n›n
tam karfl›l›¤›n› buldu¤unu söylüyor. Üründül, “Okyanuslarda dolaflt›¤›n›z zaman yap-
t›¤›n›z iflin farkl› oldu¤unu anl›yorsunuz. S o n seyahatimde Pasifik’te çok kötü hava
koflullar›nda kald›m. 12 metrelik dalgalar vard›. Hayat›mda ilk defa o kadar yüksek
dalga gördüm. Kore’ye gidiyorduk ve varmam›za dokuz gün kalm›flt›. Günler geçi-
yordu, ama ne zaman hesaplasam varmam›za hala dokuz gün kald›¤›n› görüyordum.
Geminin pervaneleri ve makinesi tam kapasite çal›flmas›na karfl›n f›rt›na nedeniyle
günler boyunca yerinden k›m›ldayamad›” diyor.

Uzak yol kaptanl›¤›n›n yan› s›ra 1994’ten bu yana profesyonel olarak foto¤rafç›l›kla
ilgilenen Üründül, denizde olman›n as›l zor yan›n›n psikolojik mücadele oldu¤unu
söylüyor. “Aylar boyunca denizde kald›¤›n›zda ayn› zamanda kendinizle de çok faz-

la bafl bafla kalm›fl oluyorsunuz. Okyanusun ortas›nda bafl›n›za bir ifl gelse size en
erken 10 günde ulafl›labiliyor. Gemi zor duruma düfltü¤ünde hemen helikopter gele-
cek, kurtaracak san›l›yor. Oysa günümüz teknolojisi yaln›zca geliflmifl ülkelerde var.
Tüm dünya geliflmifl ülkelerden ibaret de¤il. Endonezya ya da Bat› Afrika sahilinde
helikopteri nerede bulacaks›n›z? Sesinizi birinin duyup yard›ma gelmesi günler sürer.
Denizde, do¤a d›fl›nda bu psikolojiyle de mücadele etmek gerekiyor” diyor.

Deniz tutkunuz ne zaman bafllad›?
Deniz ve foto¤raf tutkusu ayn› anda bafllad›. Deniz tutkumda Bostanc›’n›n büyük et-
kisi var. Çocuklu¤umda Bostanc› denizle iç içe bir mahalleydi. Heybeliada’da oku-
yan denizciler gelirdi ve mahallede uzak yol denizcili¤inde çal›flan insanlar vard›. Ben
de deniz lisesine girdim ve denizcili¤i meslek edindim. Deniz Kuvvetleri’nde 18 y›l
kadar çal›flt›ktan sonra ayr›ld›m. 1999’dan itibaren ticaret gemilerinde çal›flmaya
bafllad›m. Foto¤raf maceram ise profesyonel anlamda 1994’te bafllad›. Foto¤raf ve
deniz d›flar›dan bak›nca bir eli ya¤da bir eli balda ifller gibi gözüküyor. ‹flin asl› için
“al birini vur ötekine” denebilir. Çünkü ikisi de düzenli hayata uymayan ifller. ‹çinizde
sürekli bir gitme iste¤i bulunuyor. Nedeni olmas› da gerekmiyor. ‹lla ki bir flekilde ye-
ni dünyalara aç›lmak istiyorsunuz. 

Gitmek duygusunu tarif edebilir misiniz? Ço¤u insan gitmeyi istiyor ama çok az› ba-
flarabiliyor.
Öncelikle gitme iste¤inin ve baflarabilmenin maddiyatla ilgisi yok. Gitme duygusu
bask›n hale geldi¤inde bütçe, düflünece¤iniz en son unsurlardan biri oluyor. Zaten
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gerçekten gitmek isteyince bütçenizi buna uygun biçimde düzenleyebiliyorsunuz. Git-
meden yapamayaca¤›n›z› anlad›¤›n›z an yollara düflüyorsunuz. ‹çinizde kaynamaya
bafll›yor. Bir de durmakla bir fley elde edemedi¤inizi fark ediyorsunuz. Dura¤an bir
hayat›n içinde kazand›¤›n›z› zannederken kaybediyorsunuz. Bir defa gitmeyi becere-
bildi¤inizde arkas› geliyor. Ortaokuldayken deniz k›y›s›nda oturur, bir yelkenliyle Atlan-
tik’i geçme hayali kurard›m. Böyle düfllerle bafllad›. Tabii sonradan insan›n bu kadar
iddial› düflleri kalm›yor. Hayat törpülüyor. Yine de hep söylerim; bir yere gitmek isti-
yorsan›z çantan›z› haz›rlayacaks›n›z ve evden ç›kacaks›n›z. Evde otururken “yar›n flu-
nu yapaca¤›m, bunu yapaca¤›m” diye düflünerek hiçbir yere gidemezsiniz. Evdeyken
sizi biçimlendiren, yönlendiren, s›n›rlayan her fleyin birer temsilcisini görüyorsunuz.

Denizci ya da foto¤rafç› olarak gitmenin fark› nedir?
Denizci olarak gitti¤inizde oradaki insanlarla ifl yap›yorsunuz. Böylece iletiflime geçi-
yorsunuz ve daha yak›ndan tan›ma f›rsat›n›z oluyor. Foto¤rafç› olarak gitti¤inizde ise
daha çok d›flardan gözlem yapabiliyorsunuz.

Kaç ülke gördünüz?
Denizci olarak birçok yere gittim ama oralar› gördü¤ümü söyleyemem. Çünkü gemi
hayat› çok yo¤un. Limanlarda gezip görme f›rsat›n› pek bulam›yoruz. Eskiden yükle-
me ve boflaltma ifllemleri 20-30 gün sürebiliyordu. Bugün ise birkaç güne düfltü. Do-
lay›s›yla ç›k›p dolaflma imkan› bulam›yoruz. Uzun süre kal›p dolaflabildi¤im yerler ise
foto¤rafç› olarak da gitti¤im Özbekistan, Türkmenistan, Mo¤olistan, Sibirya, K›rg›zis-
tan, Hollanda, Almanya, ‹skoçya, Tanzanya, Avustralya ve Hindistan.

Gitti¤iniz yerler aras›nda sizi en çok etkileyen hangisi oldu?
Foto¤rafç› olarak Mo¤olistan’› çok be¤endim. ‹nsanlar› muhteflemdi. 1999’da gitmifl-
tim. O dönemde Rusya, Mo¤olistan’dan deste¤ini çekmiflti. Mo¤ollar birden bire ka-
pitalin hakim oldu¤u bir dünyan›n içinde buldular kendilerini. Yaln›z kalm›fllard› ve çok
zor durumdayd›lar. Ellerinde Bat›l›lar›n hofluna gidecek ufak tefek ne varsa sat›yorlar-
d›. Bunu yapt›klar› için ne kadar çok utand›klar›n›, yüzlerinin k›zard›¤›n› görebiliyordu-
nuz. Çok onurlu insanlar. Denizci olarak gitti¤im yerlerden ise en çok etkileyen Zan-
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zibar oldu. Zanzibar’da deniz ticareti doha ad› verilen teknelerle yap›l›yor. Denize çok
dayan›kl› tekneler olmamas›na karfl›n bin y›ld›r bu tekneleri kullan›yorlar. Bu beni çok
etkiledi. Bizler bütün uygarl›¤›n hep Ba t ›’da oldu¤unu zannediyoruz. Oysa dünyay›
dolafl›nca büyük bir öykünün küçük parçalar› oldu¤unuzu fark ediyorsunuz.

Gemi yaflam›n› anlatabilir misiniz?
Bir arkadafl›m “Okyanusta giderken ne yap›yorsunuz ki?” diye sormufltu. D›flar›dan
bak›nca gemi dümdüz gidiyor. Sürekli sa¤a dönmek, sola dönmek gibi ifller yok. Do-
lay›s›yla “Gemidekiler bütün gün oturuyor” gibi bir alg›lamaya yol aç›yor. Oysa okya-
nusta giderken bile günde 12 saat mesai yap›yorum ve iflleri yetifltiremiyorum. Çün-
kü bürokratik ifllemler çok uzun sürüyor. Sürekli kay›tlarla u¤raflmak ve birtak›m bel-
geler haz›rlamak zorundas›n›z. Türkiye’de bürokrasiden yak›n›yoruz, ancak dünyan›n
dört bir yan›nda ayn› dert var. ‹flin tuhaf taraf›, teknoloji gelifltikçe bürokrasi de art›-
yor. Eskiden insanlar gemilerinin mevkilerini flirketlere haftada bir kez bildiriyordu.
Bugün bu ifl her gün yap›l›yor. Hint limanlar›na gitti¤inizde 70-80 sayfal›k gümrük do-

kümanlar› haz›rl›yorsunuz. ABD gibi ülkelerde bunun yar›s› kadar bir doküman yeter-
li oluyor, ama oralarda da tek bir harf hatas› yapt›¤›n›zda sorun ç›karabiliyorlar. Böy-
le ilginç detaylarla u¤rafl›p duruyorsunuz.

Foto¤raflar› ne zaman çekiyorsunuz?
Foto¤raf için k›s›tl› zaman›m oluyor. Gemide önce geminin iflleri gelir. Çünkü gemide
sorumluluklar›n›z tamamen size aittir. Yerinize yapacak biri yoktur. Bir de foto¤rafç›l›-
¤›n “Güzel bir fley gördüm, hemen gidip çekeyim” mant›¤›yla yap›lamayaca¤›na ina-
n›yorum. Çekmeden önce sahneyi uzun süre izlerim. Ifl›¤a, kompozisyona bakar›m.
Çekti¤im zaman bir fleyler anlataca¤›na inan›rsam çekerim. Genellikle limanda ya da
denizde çekmek istedi¤im kare üzerine düflünüp bazen günler sonra gidip çekiyo-
rum. Zanzibar’da bu¤day tahliye eden iflçileri çekmifltim. Tahliye 15 gün sürdü ve ben
ancak 14. günde gidip çektim. Hem ancak vakit bulmufltum hem de o ana kadar çek-
me fikri kafamda oturmam›flt›. Orada çekti¤im kare serginin afifllerinde yer ald›. D›fla-
r›dan öyle görünse de denizlerde rahat rahat gezip karada e¤lendi¤imiz bir ifl de¤il bu. 
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Gitmek güzel, ama sizinki gibi hiç durmadan bir yerlere gitmek de güzel mi?
Böyle bir hayat›n içinde insan evini müthifl biçimde özlüyor. Denizdeyken en çok Bo-
¤ a z’› özlüyorum ve ‹stanbul’a geldi¤imde Bo ¤ a z’a gidip özlemimi dindirdikten sonra
eve kapan›yorum. Yaklafl›k 15 günlük bir rehabilitasyon evresi geçiriyorum. Ancak
bu 15 günün sonunda kendimi normal yaflama haz›r hissediyorum. Okyanusta gi-
derken günler boyunca deniz ve bulut d›fl›nda herhangi bir fley görmüyorsunuz. Su-
daki en küçük k›p›rt› sizi heyecanland›r›yor. Gemilerle yar›flan yunuslar, balina ve fok
sürüleri birer sürpriz olarak karfl›n›za ç›k›yor. Yaflam›n›za renk kat›yorlar. Bu küçük
sürprizler gemide uzun süre gitmeyi katlanabilir k›l›yor. Sürprizlerin tad›n› ç›karabili-
yorsunuz. ‹stanbul’da, flehrin karmaflas› ve yo¤unlu¤u içinde insanlar bu tarz küçük
sürprizlerin fark›na varamaz. Denizde daha çok hissediyorsunuz.

Tehlike anlam›nda kötü sürprizler yaflad›n›z m›?
Denizde hava en tehlikeli sürprizlerden biri. Ayr›ca korsan tehdidi de ciddi bir tehlike. Sin-
gapur, Malezya ve Endonezya’n›n yer ald›¤›, dünya deniz ticaretinin yo¤un noktalar›ndan

Malaka Geçidi’nde çok s›k korsan sald›r›lar› gerçeklefliyor. Gemiye ç›k›p bir fleyler çal›-
yorlar. Hatta son dönemde fliddetin boyutu mürettebat› esir almaya kadar t›rmand›.

Korsan sald›r›s›na u¤rad›n›z m›?
‹ki kez karfl›laflt›k. Birisi Nijerya’da gerçekleflti. Sahilden yaklafl›k 30 km. aç›kta demir-
ledi¤imiz bir gece yaklafl›k sekiz kifli ellerinde palalarla gemiye ç›kt›lar. Mücadele et-
tik, ancak ticaret gemilerinde silah bulundurulmad›¤› için birtak›m fleyleri çalmalar›na
engel olamad›k. Endonezya’da ise nöbetçinin bir hareketlilik fark etmesiyle alarm ver-
dik ve geminin bafl taraf›nda reisi esir ald›klar›n› gördük. Alt› kifli gemiye ç›km›fl ve rei-
si ba¤lay›p saat, flapka gibi flahsi eflyalar›n› gasp edip kaçm›fllard›. Ambar ve depo-
nun özel kilit sistemi bulundu¤undan açamam›fllar. Bu tarz korsan tehditleri dünyan›n
her yerinde yaflan›yor ve giderek art›yor. 11 Eylül’den sonra dünyada bir paranoya t›r-
man›yor. Bu paranoya sonucunda limanlarda foto¤raf çekmek de art›k zorlaflt›. Eski-
den makineyi al›p limanda çekebiliyordunuz. fiimdi birisi gördü mü engelliyor. Ancak
geminin içinde bir çal›flma yapmak mümkün. Özbekistan’da Aral Gölü’nün k›y›s›nda
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çekim yaparken elimizde vize olmas›na karfl›n polis bizi durdur d u ve karakola gitme-
miz gerekti¤ini söyledi. Karakola gitmemek için tart›flt›k ve polisi arabadan atarak
kaçmak zorunda kald›k. Foto¤rafç› olarak yaflad›¤›m tehlikeli anlardan biriydi.

“Öteki Denizler” projesi hangi güzergahta gerçeklefltirildi?
“Öteki Denizler” projesinde yaklafl›k iki y›l süren bir çal›flman›n sonucunda çekti¤im
2 bin kareden 40 tanesini sergiledik. Bu kareler dört ayr› deniz yolculu¤unda çekil-
di. Sergide genellikle Hindistan, Zanzibar ve Panama Kanal› foto¤raflar› yer ald›. Ser-
gi, benden çok baflkalar›n›n iste¤i ve cesaretlendirmesiyle ortaya ç›kt›. Projeyi ger-
çeklefltirmeye karar verdi¤imde ise uzak yol denizcili¤i üzerine bu tarz bir çal›flman›n
daha önce yap›lmad›¤›n› gördüm. Bu da beni heyecanland›rd›.

Sizi en çok etkileyen kare hangisi?
Hintli bal›kç›n›n gemiye t›rmand›¤› foto¤raftan çok etkileniyorum. Okyanusu geçip
Hindistan’a ulaflt›k. Bal›k almak istiyorduk. Hintli bal›kç›n›n teknesi yanaflt›. Bizler ge-

minin içinde su seviyesinden 12 metre yüksekte bulunuyorduk. Adam incecik bir ha-
lattan gemiye t›rmanmaya bafllad› ve bir ara yorulup dinlendi¤inde foto¤raf›n› çektim.
Adam›n ekmek paras› için verdi¤i çaba görülmeye de¤erdi.

Deniz ve foto¤raf hayat›n›za neler katt›?
Bu sorulmad›kça akl›ma gelmiyor. Uzun y›llard›r denizciyim ve bir süredir foto¤rafla
ilgileniyorum. Bunlar› hayat›mdan ç›kard›¤›mda geriye ne kal›r bilmiyorum. Denizciler
bafllar›n›n çaresine bakmaya al›flk›n insanlar. Dolay›s›yla bunun mücadele anlam›nda
hayat›ma etki etti¤ini düflünüyorum. Uzun soluklu planlar yapabiliyorum ve gerçek-
leflmesi için mücadele edebiliyorum. Deniz ortam› yo¤un mücadelenin yafland›¤› bir
ortam. Uzak yol denizcilerinin çok büyük bir bölümü her sözleflmenin sonunda “Bir
daha ç›kmam, bu son” derler, ama birkaç ay sonra dönerler. Karada yapam›yorlar.
Dünyay› dolafl›p Türkiye’ye geldi¤inizde bak›yorsunuz ki gazetenin birinci sayfas›nda
onun evlili¤i bunun boflanmas› filan yer al›yor. Böyle muhteflem bir ülkede bunlarla
vakit geçiriyoruz.
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Türkiye genç nüfusuyla Avrupa’n›n ifltah›n› ka-
bart›yor. ‹ngiltere, Almanya, Yunanistan gibi AB
ülkelerinin yafl ortalamas› 40-42 civar›nda iken

Türkiye’nin yafl ortalamas› 27,7. Genç nüfus konusun-
da böyle bir avantaja sahip olan Türkiye, devlet bütçe-
sinden e¤itime ayr›lan pay itibariyle 170 ülke aras›nda
105. s›rada yer al›yor. E¤itime ayr›lan kaynaklar konu-
sunda yaln›zca geliflmifl ülkelerin de¤il, Afrika’daki pek
çok ülkenin de gerisindeyiz. K›z çocuklar›n›n okullaflma
oran› aç›s›ndan dünyadaki en geri ülkeler aras›nda yer
al›yoruz. Orta ö¤retimd e k i k›z çocuklar›n›n oran› yüzde
36. Bu rakam bizi ‹ran ve M›s›r gibi ülkelerin bile gerisi-
ne koyuyor. E¤itim sistemimizin temel sorunlar›ndan
biri de, ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s›. Türki-
ye’de bir ö¤retmene yaklafl›k 30 ö¤renci düflüyor. Ge-
liflmifl ülkelerdeki ortalama ise 12-14. 

T ü r k i y e ’d e Ka m u’nun e¤itime harcad›¤› para Finlandi-
ya, ABD ve ‹ngiltere’den daha az. Ancak Türk insan›n›n
e¤itim için cebinden harcad›¤› para onlar›n harcad›¤›n-
dan daha yüksek. ‹kisini birlefltirdi¤imizde Türkiye’nin
e¤itime harcad›¤› para konusunda yüksek bir rakam ç›-
k›yor. Dünya Bankas›’n›n bir çal›flmas›na göre Türki-
ye’de e¤itime cepten harcanan paran›n yüzde 30’u 
ilkokula, 35,3’ü üniversite haz›rl›¤a harcan›yor. 

Evet, e¤itimdeki sorunlar ve tart›flmalar hepimizin gün-
deminde. Meslek liselerinin yayg›nlaflt›r›lmas›, okul ön-

cesi e¤itime önem verilmesi, üniversite öncesi e¤itimin
güçlendirilmesi, yüksek ö¤renim sisteminin de¤iflmesi,
e¤itimde kalitenin art›r›lmas› gibi pek çok konuda yap›-
lan tart›flmalar giderek alevleniyor. ‹stanbul Politikalar
Merkezi Direktörü ve Bo¤aziçi Üniversitesi eski rektörü
Prof. Dr. Üstün Ergüder’e göre e¤itim, Türkiye’nin genç
nüfus yap›s›ndan ve içinde bulundu¤u demografik de¤i-
flimden temel amaçlar› do¤rultusunda yararlanmas›na
ve insani geliflme ve rekabet gücü alanlar›nda geliflme
sa¤lamas›na katk› yapabilecek tek ortak faktör. Ülkemiz
için stratejik bir önemi var.

Son y›llarda e¤itimle ilgili çal›flmalara a¤›rl›k veren Ergü-
der, TÜS‹AD’da meslek e¤itimiyle ilgili kat›ld›¤› bir top-
lant›y› anlat›yor: “TÜS‹AD toplant›s›nda kafamdaki ide-
al sistemi anlatt›m. Liseler aras› e¤itimde çok fark ol-
mamas› gerekti¤ini düflünüyorum. Ayr›ca liseler genel
kültür vermeli. Fen, tarih, sosyal bilimler gibi hayat›n ol-
mazsa olmaz parçalar›n› ö¤retmeli. Mesleklerin ne ol-
du¤unu anlatmal›. Bu söylediklerim biraz garip karfl›-
land›. ‘O zaman fayansç›, araba tamircisi nas›l yetifltiri-
lecek’ diye sordular.” 

Temel e¤itimin çok önemli oldu¤unu düflünen Ergü-
der’e göre, bir fayansç› yaln›zca elini kullanarak fayans
döflüyor. Ancak fizik kurallar›ndan haberdar olmad›¤›
için yanl›fl yap›yor. “Bence liselerde genel formasyon
ve çok iyi yabanc› dil e¤itimi verilmeli” diyor ve devam
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ediyor: “Bir insan›n devaml› ö¤renmesi ve kendini ge-
lifltirmesi çok önemli. Bunun için formasyonun güçlü
olmas› gerekiyor. ‹lkokuldan sonra gidilen meslek lise-
sinde yaln›zca bir meslek ö¤retildi¤i için hem genel kül-
tür eksik oluyor hem de insan kalitesi düflüyor.”

1992-2000 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’nin
rektörlü¤ünü yapan Ergüder, flu anda Sabanc› Üniver-
sitesi’ne ba¤l› ‹stanbul Politikalar Merkezi’nin Direktörü
olarak görev yap›yor. Vehbi Koç Vakf› ve Bo¤aziçi Üni-
versitesi Vakf› yönetim kurullar› üyesi. Türkiye Ekono-
mik ve Sosyal Etüdler Vakf›’n›n (TESEV) kurucular›ndan
biri olarak vakf›n yönetim kurulu üyeli¤i görevini sürdü-
rüyor. Robert K o l e j Mütevelli Heyeti’nde, Avrupa Kültür
Vakf› (ECF) ve Amsterdam, Brüksel ve New York’ta bu-
lunan Avrupa Vak›flar Merkezi (EFC) yönetim kurullar›n-
da yer al›yor. Avrupa Üniversiteler Birli¤i’nin (EUA) ku-
rumsal kalite de¤erlendirme sürecine uzman olarak ak-
tif bir flekilde kat›l›yor. Washington merkezli Yüksek
E¤itimde Akreditasyon Kurulu Uluslararas› Komitesi’nin
de üyesi. 

Temel e¤itimde Türkiye’nin ne gibi sorunlar› var? 
OECD’nin yapt›¤› bir çal›flma var. Bu araflt›rman›n bul-
gular›ndan biri Türkiye’de k›s›tl› say›da e¤itim kurumu-
nun çok kaliteli e ¤ i t i m üretti¤i. Kaliteli e¤itimin yay›lma-
s› konusunda OECD ülkelerinin çok gerisindeyiz. Nüfus
patlamas›n›n oldu¤u Türkiye’de kaliteli e¤itimin s›n›rl›

bir gruba de¤il, genele verilmesi gerekiyor. Normal bir
da¤›l›m olmas› flart. Kaliteli e¤itim veren okullar›m›z var
ve bunlar Avrupa standartlar›n›n üzerinde ö¤renci ye-
tifltiriyor. 

Sorunu kalitenin iyi da¤›lamamas›nda m› görüyorsu-
nuz? 
Geçen gün Dünya Ekonomik Forumu’nda bir arkadafl›m
e¤itim sistemimizin asl›nda çok iyi insanlar yetifltirdi¤ini
söyledi. New York’ta finans sektöründe çok say›da Türk
oldu¤una dikkat çekti. Ancak bu bir yan›lg›. Onlar›n yüz-
de 80’i Robert Kolej mezunu. Türkiye’nin di¤er okullar›
ne yaz›k ki o kaliteye yaklaflam›yor. Çok büyük bir nüfu-
sun yaln›zca çok az bir k›sm› iyi e¤itilebiliyor. E¤itim ge-
lir gruplar›na göre dengesiz da¤›l›yor. Özellikle Güneydo-
¤u kötü da¤›l›mdan nasibini al›yor. Bu nedenle önümüz-
deki 25 y›l içinde Türkiye’nin iyi bir f›rsat yakalayaca¤›n›
ileri sürüyoruz. 

Bu f›rsat nas›l yakalanacak? 
Nüfus art›fl h›z› azalmaya bafllad›. Bunun etkileri daha
sonra görülecek. Temel e¤itimdeki ö¤renci talebi dü-
flecek. Bu sayede say›lar›n yaratt›¤› bask›dan kurtulup
kaliteye önem verilmeye bafllanabilir. Temel e¤itimde
seferberlik yap›labilir. Sosyal adaletsizli¤in bir di¤er bo-
yutu ise, gelirin iyi da¤›t›lmad›¤› bir ortamda yüksek ö¤-
retimin paras›z olmas›. Yüksek ö¤retimin faydas› yük-
sek. Bütün çal›flmalar yüksek e¤itim alan kiflinin ileri

Kaliteli e¤itimin yay›lmas› konusunda OECD ülkelerinin çok gerisinde oldu¤umuzu söyleyen Prof. D r .
Üstün Ergüder’e göre e¤itimde kaliteyi yükseltmek ve bunu Türkiye geneline yaymak gerekiyor. Bunun için
temel e¤itimde seferberlik yap›lmal›, liselerdeki temel e¤itim ve yabanc› dil e¤itimine önem verilmeli.
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yafllardaki gelir beklentisinin lise mezununkinin en az
bir buçuk kat› oldu¤unu gösteriyor. Hatta baz› iktisat-
ç›lar iki buçuk kat› oldu¤unu ileri sürüyor. Böyle bir im-
kan veren e¤itimin paras›z olmas› baz› insanlar›n des-
teklendi¤ini gösteriyor. Sosyal adaletçi olabilmek için
Türkiye’nin kaynaklar›n› temel e¤itimine vermesi gere-
kiyor. Yüksek e¤itimi ise kendi kendine finanse eden
okullara b›rakmal›. Türkiye’de temel e¤itim eflitsizlik
üretiyor. Bütün kaynaklar temel e¤itime ayr›lmal›. Çün-
kü kaliteli insan› orada yetifltiriyorsun. 

Peki bu e¤itimi kimler verecek? 
Hepsi birbirine ba¤l›. Baflta temel e¤itime, ard›ndan li-
selere önem vermek gerekiyor. Yaln›z okul yapmakla
sorun çözülmüyor. ‹yi kitaba, teknolojiye ve iyi ö¤ret-
mene ihtiyaç var. Ö¤retmenleri yetifltirmenin baflka bo-
yutlar› da var. Acaba otoriter bir kimlik yaratan m›, de-
mokratik bir kültür yaratan m› yetifltireceksin? Elefltiren
mi, duydu¤unu tekrar eden ö¤renci mi yetifltireceksin?
Yaln›z bir materyali aktarmak de¤il, ö¤rencilerin for-
masyonunu etkilemek önemli. Bu kaynaklar› buralara
seferber etmek gerekiyor.

Bugüne kadar devam eden bir sistem var. Bunun nas›l
de¤ifltirilece¤i konusunda önerileriniz neler?
Bence yavafltan bafllamak gerekiyor. Bu, devlete b›ra-
k›lmamal›. ‹lk baflta bir sivil toplum seferberli¤ine ihti-
yaç var. 

Ne kadar› devletin, ne kadar› sivil toplumun sorumlulu-
¤unda? 
Bunu tan›mlamak zor. Bu konuda devlete önemli bir
görev düflüyor. Sivil toplumun da Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’yla el ele vererek projeler üretmesi gerekiyor. Örne-
¤in ö¤retmen e¤itiminde ‹stanbul’daki üniversitelerimi-
zin kapasitesi kullan›labilir. Ö¤retim üyelerinin birikimin-

den yararlan›l›p ö¤retmenlere yönelik modüller gelifltiri-
lebilir. Hafta sonlar› ö¤retmenleri bir araya getirip onla-
ra e¤itim verilebilir. Bu tüm Türkiye’ye iyi örnek olur. 

Bu söylediklerinize nas›l bak›l›yor? 
Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla bugüne kadar iyi çal›flt›k. An-
cak flu an Türkiye bir seçim ortam›na girdi. Her fley
durmufl gibi görünüyor. Örne¤in bu y›l E¤itim Reformu
Giriflimi olarak kamuyu ayd›nlatmay› düflünüyoruz. Ge-
çen y›l Ankara’ya gidip çeflitli projeler sunuyorduk. Bu
y›l biraz azald›. Daha çok sivil toplum örgütleri aras›n-
da iflbirli¤i yapmak, projeler üretmek istiyoruz. 

Neden sivil toplum örgütleri aras›nda sinerji yaratmak
istiyorsunuz? 
Bu büyük bir güç. Ortak bir hedefe do¤ru mobilize
olunmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Türkiye’de insanlar
beraber ifl yapman›n yarataca¤› sinerjinin fark›nda de-
¤il. Bunu aflabilmek gerekiyor. Sivil toplum örgütleri,
gündemde kalmalar›n› ve daha çok konuflulmalar›n›
sa¤layacak yat›r›mlar yapmak istiyor. Oysa e¤itime ve
Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m yap›lmal›. E¤itim Refor-
mu Giriflimi bu amaca hizmet ediyor. 

E¤itim Reformu Giriflimi’nden söz eder misiniz?
E¤itimde fikir üretim ve reform izleme projesi olan “E¤i-
tim Reformu Giriflimi”nin temelleri 2003’te at›ld›. Aç›k
Toplum Enstitüsü, Sabanc› Üniversitesi ve AÇEV’in

deste¤iyle bafllad›. Proje, e¤itimimizin ihtiyaç duydu¤u
reformlar›n, geçmiflin ve baflka ülkelerin deneyimleri ve
gelece¤in öngörüsü temelinde genifl ufuklu bir çerçeve-
de tasarlanmas› gerekti¤i inanc›na dayan›yor. Yeni ö¤-
retim programlar›n›n incelenip de¤erlendirilmesi, e¤itim
yat›r›mlar›, e¤itimde de¤iflim ihtiyac›, s›navlar, ö¤retmen
e¤itimi gibi konularda çal›flmalar yap›p öneriler sunuyo-
ruz. Bunlar› geniflletmeyi düflünüyoruz. Proje baz›nda
Dünya Bankas›, OECD ve AB’yle ifl yap›yoruz.

Bu daha çok ileriye dönük bir proje mi? Çerçevesi ne-
dir? 
fiu anda büyüme aflamas›nday›z. Bugüne kadar iyi git-
ti. Önümüzdeki y›llarda bunun devam etmesi gerekti¤i-
ne inan›yoruz. Türkiye’nin buna ihtiyac› var. Sürekli ha-
le gelebilmesi için insanlar›n inanmas› ve yat›r›m yap-
mas› flart. fiimdi bunu anlatmaya çal›fl›yoruz. 

Kariyerinizin ve rektörlük deneyiminizin E¤itim Reformu
Giriflimi’ne ne gibi yans›malar› oldu? 
Rektörlük 24 saatlik ve çok dikkat isteyen bir ifl. Bu bü-
yük sorumluluk geceleri rüyan›za bile giriyor. Bu iflin bir
gün bitece¤ini biliyordum. Harcanm›fl sekiz y›l› nas›l te-
lafi edece¤imi düflündüm. Bu tamamen kiflisel bir he-
sapt›. E¤itim sistemimiz formel bilgileri çok iyi veriyor.
Sistemin demokratik ve daha sosyal ö¤renciler yetifltirip
yetifltirmedi¤ini gözlemledim ve toplu yaflama uyumsuz
insanlar yetifltirildi¤ini gördüm. Üniversite ö¤rencileri
aras›nda da farkl›l›klar var. Bugün çal›flmaya devam edi-
yorum. Avrupa Üniversiteler Birli¤i’nin toplant›lar›na ve
ABD’deki yüksek e¤itim toplant›lar›na gidiyorum.

Üniversitelerin farkl› alanlarda uzmanlaflmas› konusun-
da ne düflünüyorsunuz? Her üniversitenin her bölümü
olmal› m›? 
‹nand›¤›m model, üniversiteler aras›nda çeflitlilik ve

farkl›l›klar›n olmas›na dayan›yor. Bo¤aziçi Üniversite-
si’nde savaflt›¤›m konulardan biri, mühendislik fakülte-
sinin ODTÜ’yle rekabet edebilmek için kaynak isteme-
siyle ilgiliydi. ODTÜ mühendislik okulu olarak kuruldu-
¤u için Bo¤aziçi Üniversitesi’nin o büyüklü¤e eriflmesi
mümkün de¤il. Benim stratejik plan›m çok farkl›yd›.
Bölümlerin ne yapmak istediklerini tan›mlamalar›n›, na-
s›l butik olunaca¤› konusunda fikir üretmelerini ister-
dim. Bo¤aziçi yer s › k › n t › s › nedeniyle butik üniversite ol-
maya mahkum. Devlet üniversitelerinde baz› fleyleri de-
¤ifltirmek zor. Belli kadrolar var, bölümler kemikleflmifl.
Bir at›l›m yapman›n maliyeti çok yüksek. Ö¤retim üye-
lerinin devlet memuru oldu¤u ve bu güvenle yaflad›¤›
bir ortamda hiçbir fley yapamazs›n. Oysa üniversitenin
daha esnek, de¤iflik bir otonom yap›s›nda ve çal›flanla-
r› kontratla ifle ald›¤› bir ortam olsa, üniversite kaynak-
lar›n› nereye aktaraca¤›na her y›l kendisi karar verebilir. 

Bu esneklik özel üniversitelerde var m›?  
Var tabi. Kaynaklar›n› istedikleri gibi kullanabiliyorlar. 

Her ile bir üniversite aç›lmas› konusundaki görüflleriniz
neler? 
Bir yere üniversite aç›ld›¤›nda talep de onunla birlikte
gidiyor. O il ekonomik olarak kalk›n›yor. Sosyal bir de-
¤iflim oluyor. Süleyman Demirel y›llar önce bunun uzun
vadeli düflünülmesi gerekti¤ini, oralar›n ileride çok
önemli yerler haline gelece¤ini söylemiflti. Bu do¤ru.

“Devlet üniversitelerinde baz› fleyleri de¤ifltirmek zor. Ö¤retim üyelerinin devlet memuru oldu¤u ve bu 
güvenle yaflad›¤› bir ortamda hiçbir fley yapamazs›n. Oysa üniversitenin daha esnek ve çal›flanlar› kontratla
ifle ald›¤› bir ortam olsa, üniversite kaynaklar›n› nereye aktaraca¤›na her y›l kendisi karar verebilir.”
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Bir yerden bafllamak gerek. ‹lk aç›ld›¤›nda çok elefltiri-
len Anadolu’daki pek çok üniversite bugün iyi e¤itim
veriyor. 

‹fl dünyas›n›n en büyük sorunu ifl baflvurusu yapan ki-
flilerin niteliklerinin düflük olmas›. Bu nas›l çözülecek? 
Bütün sorunlar temel e¤itimden kaynaklan›yor. Herke-
sin üniversiteye gitmesi gerekmiyor. Lise sistemi güç-
lendirilirse, meslek e¤itimi art›r›l›rsa kalite artar. 

Biz bunlar› konufluyoruz. Peki Bat›’n›n gündemi ne?
Avrupa’da yafllanan nüfus konufluluyor. Genç nüfusun
azalmas›yla ilgili sorunlar› var. ‹leride avantaja dönüfl-
mesi için genç nüfusu iyi e¤itmek istiyorlar. Türkiye’nin
genç nüfusu ve bunun iyi e¤itilmesi çok olumlu. Avrupa
ne yaparsa yaps›n, Türkiye nüfusunu e¤itmek zorunda. 

‹novasyon ve yarat›c›l›k son dönemin çok konuflulan
konular› aras›nda yer al›yor. E¤itim reformu olmadan
inovasyon reformu olabilir mi?
Tabi ki olmaz. Bunlar birbiriyle yak›ndan iliflkili. E¤itim-
de ö¤retmenlerin kalitesinin önemli oldu¤unu söyledik.
Ö¤retmenlerin inovasyonun ne oldu¤unu bilmeleri ve
inanmalar› gerekiyor. Ancak bu flekilde yarat›c› ve öz-
gür fikirli ö¤renciler yetifltirebilirler. Her y›l yaklafl›k 650
ö¤retmenin kat›ld›¤› “E¤itimde ‹yi Örnekler Konferans›”
düzenliyoruz. Bu y›l bunu ‹novasyon Giriflimi’yle ortak
yapmak istiyorum.
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6 2 k o l e k s i y o n: Sessiz Yürüyüfl

Her insan›n yaflam görüflünü ve kendini ifade etme yöntemi farkl›. K›br›sl›
seramik sanatç›s› Ayhatun Ateflin’in seçimi topraktan yana. 1989 y›l›nda
K›br›s’ta eski bir konakta seramik atölyesi kurarak çal›flmalar›na bafllayan

Ateflin, çamura ilk dokunuflunda duydu¤u heyecan›n hala içinde oldu¤unu söylüyor:
“Parmaklar›mla çamurun dans›n›n ilk ritminde ve her hareketinde kendimi sorgula-
yarak her defas›nda yeni bir bafllang›ç yap›yorum”. 

Ateflin, sanat dallar›n›n birbirinden ayr› tutulamayaca¤›n› düflünüyor. Kendisi de çok
yönlü biri. Ald›¤› nükleer t›p e¤itiminin ard›ndan oyunculuk, sanat yönetmenli¤i,
foto¤rafç›l›k, yazarl›k yapm›fl. Bugünse seramik çal›flmalar›n›n yan›nda Do¤u Akdeniz
Üniversitesi’nde ders veriyor. Dünya çap›nda açt›¤› sergilerinde görsel sanatlar ve
tiyatro u¤rafl›lar›n› kullanarak seyirciyle paylafl›m›n› art›rmay› hedefliyor. 

Seramik ayakkab›larla dünya turu
Ateflin son seramik koleksiyonunda dünya bar›fl›nda kad›nlar›n rolünden yola ç›km›fl
ve farkl› dil, din ve kültürleri temsil eden 50 çift seramik kad›n ayakkab›s›ndan oluflan
koleksiyona “Sessiz Yürüyüfl” ismini vermifl. Koleksiyon, bar›fl›n egemen k›l›nmas›
için kad›n›n üstlenmesi gereken misyonun önemini anlat›yor. Koleksiyonun u
dünyan›n çeflitli yerlerinde sergilemeyi amaçl›yor. “Sessiz Yürüyüfl”ün öyküsü
Ateflin’in ütopik olarak niteledi¤i, yaln›zca kad›nlardan oluflan 50 koltuklu bir meclis

düflüncesiyle bafll›yor. Ateflin farkl› kültürlerden gelen kad›n bakanlar› temsil eden 50
seramik ayakkab› tasarl›yor ve bu kad›nlar›n bir araya gelerek dünya genelinde
yapt›¤› bar›fl yürüyüflünü anlat›yor. Yürüyüflü k›rm›z› renkli ayakkab› bafllat›yor.
Sebebine gelince, seramikte kullan›lan k›rm›z›, uranoksitten meydana geldi¤i için
zehir içeriyor ve kullanmak cesaret gerektiriyor. K›rm›z› ayakkab›n›n verdi¤i cesaretle
bafllayan yürüyüfle, sonradan di¤er renkler de kat›l›yor. 

Ateflin’in as›l varmak istedi¤i nokta, birlik ve bar›fl›n tüm dünyaya egemen olmas›.
Galerinin zeminine yerlefltirilen seramik kad›n ayakkab›lar›, bireysel olarak bafllay›p
sonunda kitlesel bir biçimde dünyaya yay›lan bir yürüyüfl gerçeklefltiriyor. Bu kurgu
projeksiyon arac›l›¤›yla galerinin duvarlar›na yans›t›lan bir animasyonla destekleniyor.
Serginin bir di¤er önemli unsuru ise foto¤raflar. Sanatç›, ayakkab›lar›n bir araya
geliflini K›br›s’›n baflkenti Lefkofla’n›n sokaklar›nda çekilmifl foto¤raflarla anlat›yor.
Bu kurgunun nedenini “Sergi bir solukta okunan, elinizden hiç b›rakmak
istemedi¤iniz bir kitap gibi olmal›” diyerek aç›kl›yor. 

Ayakkab›lar›n tarihteki önemini, yolculuk ve kad›nla birlefltirerek bar›fl konseptine
ulaflan Ateflin, erkeklerin de bu yürüyüflte olmas› gerekti¤ini dile getiriyor. Ateflin,
“Kad›n›n do¤urganl›¤› ve üretkenli¤i, toplumsal bir ritüele dönüflüyor. Ancak toplum-
sal bar›fl› sa¤lamak için herkes el ele vermeli” diyor.

Sessiz yürüyüfl
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K›br›sl› seramik sanatç›s› Ayhatun Ateflin, “Sessiz Yürüyüfl” isimli koleksiyonunda dünya bar›fl›n›
iflliyor. 50 çift seramik kad›n ayakkab›s›ndan oluflan koleksiyon, bar›fl›n egemen k›l›nmas› için kad›n›n
üstlenmesi gereken misyonun önemini anlat›yor.
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Liberya’n›n demir leydisi
Afrika’n›n halk oyuyla seçilen ilk kad›n devlet baflkan› olan Ellen Johnson Sirleaf Ocak 2006’da Liberya’da yemin
ederek koltu¤una oturdu. “Demir Leydi” olarak da an›lan Sirleaf 1938’de dünyaya geldi. Liberya’daki Bat› Afrika

Koleji’ni bitirdikten sonra, 1970’te ABD Colorado Üniversitesi’nden  ekonomi diplomas› ve 1971’de Harvard Üni-
versitesi’nden kamu yönetimi alan›nda yüksek lisans diplomas› ald›. Mezun olduktan sonra Liberya’ya dönen Sirle-

af, maliye bakan yard›mc›l›¤› yapt›. 1980’de yönetimdeki Tolbert devrilip öldürülünce Sirleaf Kenya’ya sürgüne
gönderildi ve burada Citibank için çal›flmaya bafllad›. 1985’te Liberya’ya dönen Sirleaf, Samuel Doe’nun askeri re-
jimine karfl› ç›kt›¤› için 10 y›l hapis cezas› ald›. K›sa sürede hapisten ç›kt› ve Washington’a yerleflti. 1997’de Liber-
ya’ya Dünya Bankas› ve Citibank için çal›flm›fl bir ekonomist olarak geri döndü, genel seçimlerde baflkanl›¤a aday

oldu ve seçimleri kazand›. Evli olan Sirleaf’in dört çocu¤u ve alt› torunu var. Çocuklar›n›n ikisi Liberya’da, i k i s i y s e
ABD’de yafl›yor.

Kad›nlar yönetiyor 
Dünya ilk kad›n baflbakan›yla 1960 y›l›nda Sirimavo Bandaranaike ile Sri Lanka’da tan›flt›. O günden beri

tüm dünyada kad›n liderlerin say›s› art›yor, ancak hala birçok alanda oldu¤u gibi dünya siyaset arenas›n-
da da kad›nlar›n say›s› erkeklere oranla az. Dünyadaki kad›n lider say›s› bir elin parmaklar›n› geçmiyor.

Befl k›tada toplam 245 ülke oldu¤u düflünüldü¤ünde, kad›n lider say›s›n›n ne kadar az oldu¤u ortaya ç›k›yor. Yi-
ne de kad›n liderlerin say›lar›n›n azl›¤›, de¤iflik yönetim tarzlar› ve ilginç hayat hikayeleri dikkatlerin onlara odak-
lanmas›n› sa¤l›yor.
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‹kinci kez baflkan oldu
1937’de do¤an Vaira Vike-Freiberga, 1945’te Letonya’y› terk etti ve Almanya, Kanada ve Fas’ta yaflad›. Toronto
ve McGill üniversitelerinde okuduktan sonra 1965’te psikoloji alan›nda doktora yapt›. 1998’de Letonya’ya döndü
ve Letonya Enstitüsü Baflkan› oldu. Bir y›l sonra yani 1999’da Letonya devlet baflkan› seçildi. 2002’de ise ikinci
kez baflkan oldu. Freiberga’n›n ikinci kez devlet baflkanl›¤›na getirilmesi, ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› 1991 y›l›ndan bu
yana 11 ayr› hükümetin iktidara geldi¤i Letonya’da al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir durum olarak de¤erlendirildi.

Freiberga, yönetimi boyunca en çok d›fl politika konusunda aktif oldu. Letonya’n›n NATO ve Avrupa Birli¤i’ne gir-
mesi konusunda çal›flt›. Freiberga ayn› zamanda ABD’nin Irak politikas›n›n büyük destekçisi. 2006 y›l›nda, “Bu
prestijli görevi bir kad›n›n almas›n›n zaman› geldi” diyerek Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli¤i’ne adayl›¤›n› koydu.
Resmi adaylar aras›ndaki tek kad›n Freiberga idi ancak kendi deyimiyle bu “prestijli görev”in bafl›na geçemedi.

O bekar bir anneydi
Eski d›fliflleri bakan› sosyal demokrat Tarja Halonen ilk olarak 2000’de alt› y›l süreyle Finlandiya devlet baflkanl›¤›na
seçildi. Mart 2006’da ikinci kez devlet baflkan› olan Halonen rakibi Sauli Niinistö’yu seçimlerin ikinci turunda eledi.

Halonen bir iflçi ailesinin çocu¤u olarak 1943’te dünyaya geldi. 1968’de Helsinki Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden
mezun oldu. 1971’de Sosyal Demokrat Parti’ye kat›ld› ve üç y›l sonra parlamento sekreterli¤ine atand›. Böylece
politik kariyerine bafllam›fl oldu. 1987 ve 1990 aras›nda sa¤l›k bakanl›¤› görevini üstlendi. Bu tarihten sonra dev-
let baflkanl›¤›na seçilene kadar d›fliflleri ve adalet bakanl›¤› da yapt›. Özel hayat›nda özgür tav›rlar›yla tan›nan Ha-
lonen, k›z›n› bekar bir anne olarak büyüttü. 15 y›ld›r beraber oldu¤u erkek arkadafl› Pentti Arajarvi Parlamento Sa¤-
l›k Komitesi'nde bir kamu çal›flan›. “Ev hayat›na” bak›fl aç›lar› farkl› oldu¤u için uzun süre ayr› oturan çift ilk seçim-
den sonra 2000’de evlendi. ‹lgi alanlar› aras›nda yüzme, sanat tarihi ve tiyatro bulunan Halonen ‹ngilizce, Alman-
ca, Frans›zca, Fince, ‹sveççe ve Estonyaca biliyor.
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Almanya’n›n ilk kad›n baflbakan›
Almanya baflbakanl›¤›na adayl›¤› gündeme geldi¤inde bir sürü insan›n kafas›nda soru iflaretleri vard›. Her fleyden
önce o, Do¤u Almanya'da büyümüfltü, Protestan’d›. Oysa partisi H›ristiyan Demokratlar, genelde Katolik Bat› Al-
man erkekleri taraf›ndan yönetiliyordu. Dahas› Almanya’da o güne kadar ne bir kad›n ne de bir Do¤u Alman bafl-
bakanl›k yapm›flt›. Ama o hem kad›nd› hem de Do¤u Almanya’da do¤mufltu. Ama iflte 2005 seçimlerinde, 1954
Hamburg do¤umlu Angela Merkel Almanya tarihinin ilk kad›n baflbakan› oldu. 1991 ve 1998 aras›nda hem parti bafl-
kan yard›mc›l›¤›n› hem de zaman›n baflbakan› Helmut Kohl kabinelerinde iki kez bakanl›k görevini üstlendi.
1998’de partisinin genel sekreterli¤ine seçildi. Merkel 2000’de, partisini sarsan yolsuzluk skandallar› s›ras›nda ön-
ce Kohl ve di¤er parti yöneticilerinin yan›nda yer ald›. Fakat kriz t›rman›p, Kohl'ün oynad›¤› rolün aç›¤a ç›kmas›y-
la, eski baflbakan›n› elefltiren ilk parti yöneticisi oldu. Bu ç›k›fl›yla dikkati çeken Merkel, Nisan 2000’de parti lider-
li¤ine seçildi. Ancak 2002 seçimlerinde yeterince popüler bir isim olarak görülmedi¤inden, baflbakan adayl›¤›n›
Edmund Stoiber’e b›rakmak zorunda kald›. 2005 erken seçimlerinde Merkel baflbakan aday› olarak ortaya ç›kt›.
Merkel art›k d›fl görünüm aç›s›ndan bambaflkayd›. Saç modelini de¤ifltirmiflti ve daha renkli giyiniyordu.

Dünyan›n en güçlü kad›nlar›ndan
Filipinler Devlet Baflkan› Gloria Arroyo 2001 y›l›ndan bu yana baflkanl›k koltu¤unda oturuyor. Arroyo, 2005 y›l›nda
Forbes dergisi taraf›ndan dünyan›n en güçlü dördüncü kad›n› seçildi. 1947’de do¤an Gloria Macapagal-Arroyo çok
baflar›l› bir ö¤rencilik hayat›n›n ard›ndan Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’ni bitirdi. Ateneo de Ma-
nila Üniversitesi’nden ekonomi alan›nda yüksek lisans derecesi ve Filipin Üniversitesi’nden yine ekonomi alan›n-
da doktora derecesi sahibi oldu. Arroyo politikaya 1992’de Filipinler Senatosu’na seçilerek girdi. 1998’de dev-
let baflkanl›¤›na adayl›¤›n› koymak istedi ancak Fidel Ramos taraf›ndan Lakas Partisi’ne kat›lmas› için ikna edildi.
Bu seçimlerde en yak›n rakibinden iki kat daha fazla oy alarak baflbakanl›¤a seçildi. 2000’de kabineden istifa ede-
rek yolsuzlukla suçlanan dönemin devlet baflkan› Estrada ile yollar›n› ay›rd›. Estrada’n›n istifas›n› isteyen Filipinli-
lere kat›ld›. Nihayet 2001’de Estrada görevden al›nd› ve yerine 14. devlet baflkan› olarak Arroyo getirildi. 1 9 6 8 ’ d e
evlenen Gloria Arroya’n›n üç çocu¤u var. Bir bas›n toplant›s›nda yo¤un ifl temposuna karfl›n aflka vakit ay›rd›¤›n›
belirten Arroya, gazeteciler eflini ihmal edip etmedi¤ini sordu¤unda flu yan›t› vermiflti: “Babam bana, siyasetle u¤-
raflanlar›n öncelikle Tanr›’ya, daha sonra ülkesine ve ard›ndan ailesine öncelik vermesi gerekti¤ini söylerdi.”
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Türkiye’de durum

Türkiye’de kad›nlar hala siyasette gere¤ince yer alam›yor. Siyasette erkek unsuru ön planda. Seçim zamanlar›nda
kad›n adaylar listelerin bafl›na yerlefltirilmiyor. Halen TBMM’deki kad›n milletvekillerinin oran› yüzde 4.4. Yerel
yönetimlerde ise kad›nlar›n temsil oran› yüzde 1’den de az. 3 binden fazla belediyeden yaln›zca 18’inde kad›n
belediye baflkan› görev yap›yor. Bunlar›n da yaln›zca biri il belediye baflkan›. Kad›nlara seçme ve seçilme hakk›
verilmesinin ard›ndan 1935'te yap›lan genel seçimlerde TBMM'ye 17 kad›n milletvekili girdi. Bugün ise Meclis'te
24 kad›n milletvekili bulunuyor. ‹flte Türk kad›n›n siyaset arenas›ndaki mücadelesinde baz› kilometre tafllar›: 

• Haziran 1923 Nezihe Muhittin'in baflkanl›¤›nda ilk kad›n partisi olan Kad›nlar Halk F›rkas›'n›n kurulmas›
girifliminde bulunuldu, kad›nlara oy hakk› tan›mayan 1909 tarihli Seçim Kanunu gere¤ince valilikçe partinin kuru-
lufluna onay verilmedi¤inden dernekleflmeye gidildi

• 5 Aral›k 1934 Anayasa de¤iflikli¤i ile kad›nlara seçme ve seçilme hakk› tan›nd›.

• 8 fiubat 1935 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem seçimleri sonucunda 17 kad›n milletvekili ilk kez meclise
girdi, ara seçimlerde bu say› 18'e ulaflt›. 

• 1950 ‹lk kad›n belediye baflkan› (Müfide ‹lhan) Mersin'den seçildi.

• 26 Mart 1971 ‹lk kad›n bakan (Türkan Akyol) atand›.

• 1991 48. Hükümet döneminde ilk kad›n vali (Lale Aytaman) Mu¤la iline atand›.

• 25 Haziran 1993 Türkiye'nin ilk kad›n baflbakan› (Tansu Çiller) hükümeti kurdu. 

Türkiye’de kad›nlar hala siyasette gere¤ince yer alam›yor. Siyasette erkek unsuru ön planda. Seçim
zamanlar›nda kad›n adaylar listelerin bafl›na yerlefltirilmiyor. Halen TBMM’deki kad›n 
milletvekillerinin oran› yüzde 4.4. Yerel yönetimlerde ise kad›nlar›n temsil oran› yüzde 1’den de az. 
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‹talyan mutfa¤›, dünyan›n en tan›nan ve sevilen
mutfaklar›ndan birisi. ‹talyan mutfa¤›n›n hakimi he-
pimizin bildi¤i gibi, “pasta” yani makarna. ‹talyan

makarnas›n›n en önemli özelli¤i çok çeflitli soslarla zen-
ginlefltirilmesi. Arabbiata ravioli, tortellini gibi makarna
çeflitlerinde baharat, domates ve k›ymadan yap›lm›fl
soslar kullan›l›r. Makarnaya lezzet veren de bu soslar-
d›r. ‹talyan evlerinde her gün taze ekmek gibi makarna
piflirilir. Kuzey bölgelerinde flehriye ve spagetti kullan›-
l›r, güneyde ise çeflit daha fazlad›r. Canneloni ve lasag-
na gibi f›r›nlanan makarnalar oldu¤u gibi Rissotto’nun
peynirlisi, deniz ürünlüsü gibi her türlü çeflidi yap›l›r.
Kullan›lan malzemelerle yemekte zenginlik sa¤lan›r. 

Margarita’n›n öyküsü 
‹talyan mutfa¤›n›n gözde yemeklerinden di¤eri de piz-

zad›r. Napoli’nin yöresel yeme¤i olan pizza, ABD’den
bütün dünyaya yay›l›r ve zamanla evrensel bir yemek
haline gelir. Pizza çeflitleri aras›nda en bilineni ismini
Kraliçe Margarita’dan alan Margarita… Kraliçe Marga-
rita bir pizza yar›flmas›nda birinciyi seçmek için pek
çok pizza tadar. Bunlar aras›nda beyaz mozarella pey-
niri üstünde k›rm›z› domates ve yeflil biber olmas›ndan
dolay› ‹talyan bayra¤›na benzetti¤i pizzay› birinci seçer.
O günden beri de bu pizza türü Kraliçe’nin ad›yla an›l›r. 
‹talya’n›n her yöresinde kendine özgü özel yemeklerin
baz›lar› özel isim ya da yerlerle an›l›r. Floransa’n›n az
piflmifl ›zgaras› “Floransa Bifte¤i”, Siena’n›n yaln›zca su
ve undan yap›lan makarnas› “pici”, Roma’n›n baharat
soslu makarnas› “arabbiata” ile yumurta, jambon ve
karabiberli makarnas› “carbonara”, Milano’nun safranl›
pilav› ve kuzey bölgesinin daha çok k›fl›n yenilen tan›n-

68 sinema
haz›rlayan: demet fleker

Aflk›n Tarifleri
Ma r t h a, Lido isimli restoranda flef olarak çal›fl›r. Kendisini yemek yapmaya adar.

Restorana gelen müflteriler Martha’n›n yapt›¤› yemekleri yerken büyük keyif al›rlar.
Her fley yolundayken Martha’n›n hayat›, kardefli Christin’in bir trafik kazas›nda ölümü ile
birdenbire de¤iflir. Kardeflinin 10 yafl›ndaki k›z›n› büyütmek zorunda kal›r. Martha’n›n k›-
sa süreli yoklu¤unda Lido’nun sahibesi ikinci bir flefle anlafl›r. 

Yeni flef Marco hayattan zevk alan, çok yetenekli bir aflç›d›r ve Lido’ya yeni bir hava ge-
tirir. Bu çekici aflç›yla Martha’n›n yemekler üzerinden geliflen iliflkileri zamanla farkl› bir
renge bürünür. Yönetmenli¤ini Sandra Nettelbeck’in üstlendi¤i filmin baflrolünde Katja
Studt, Martina Gedeck ve Sergio Castelletto yer al›yor. 2001 yap›m› filmin yeni versiyo-
nu bu y›l çekildi. Filmde Martha’y› Catherine Zeta-Jones canland›r›yor. 

Tesadüfi ‹syankarlar
Napoli’deki bir hastanenin 104 numaral› odas›ndaki befl erkek, kendilerine tan› ko-

nulmas›n› beklerler. Adriano memur, Ciro zerzevatç›, Guido ö¤retmen, Armando
bankac›, Vincenzo da flarap sat›c›s›d›r. Bu befl kiflinin ortak bir noktas› vard›r, o da ye-
me¤e düflkünlükleri... 

Bundan sonra ilginç olaylar birbirini takip eder. Hastanedeki ö¤le yemeklerinin yetersiz-
li¤i, k›s›tl› zaman ve salon eksikli¤i yüzünden isyan eden bu befl kifli, hastane persone-
linin yoklu¤unu f›rsat bilip, bir Cumartesi gecesi yeme¤i düzenlerler ve bu yemek onla-
r›n isyan›n›n ilk k›v›lc›m› olur. 2001 yap›m› fi lmin yönetmenli¤ini Vincenzo Terracciano
üstleniyor. Filmin oyuncular› aras›nda Tiberio Murgia, Gea Martire, Antonio Petrocelli
ve Giovanni Esposito yer al›yor. 

‹talyan yemekleri filmlerde 
‹talyan yemekleri, filmlere konu oluyor. ‹talyanlar, yeme¤e olan düflkünlüklerini filmlere de tafl›d›lar.
Filmlerle hem ‹talyan yemeklerini ö¤renmenin hem de film izlemenin keyfine varacaks›n›z. 

‹talyan yemek filmleri nde, bir restoranda çal›flan bayan flefin yaflam› ve hastanedeki hastalar›n 
yemekleri yetersiz bulup isyan ç›karmas› gibi konular etraf›nda ‹talyan yemeklerine de¤iniliyor.
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m›fl “polenta”s› (m›s›r unu peltesi) ve di¤er bölgelerde
bulunan say›s›z yöresel yemekler bunlar›n aras›nda sa-
y › l a b i l i r . ‹talya, bir yar›mada oldu¤u için deniz ürünleri
bak›m›ndan da çok bir mutfa¤a sahip. Bu nedenle ‹tal-
yan mutfa¤›nda etten daha çok deniz ürünleri öne ç›-
kar. Ayr›ca zeytin a¤açlar› ve üzüm ba¤lar›n›n bollu¤u
zeytinya¤l› yemek ve flarap tüketimini de yayg›nlaflt›r›r.
‹talyan flarab›n›n yan› s›ra peynirleri de meflhur. Moze-
rella, permesan ve ricotta baflka ülkelerde de çok iyi bi-
linen peynir çeflitleri.

‹talyan yemek filmleri 
‹talyanlar, yemek yemeyi çok sever. Yemek yemek, on-
lar için bir zevktir. ‹talya’da önemli bir ifl görüflmesi ya
da toplant› öncesi güzel bir restoranda keyifle yemek
yiyen ve flarab›n› içen birisine rastlayabilirsiniz. ‹talyan-

lar yeme¤e olan düflkünlüklerini filmlere de tafl›d›lar.
Birbirinden farkl› ‹talyan yemeklerinin yap›ld›¤›, filmin
bafl karakterinin ya da karakterlerinin yemekle olan ya-
k›n iliflkisi filmlerde dikkat çekiyor. Geçti¤imiz günlerde
‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde “‹talyan Yemek
Filmleri” haftas› gerçeklefltirildi. Etkinlikte yemek konu-
lu ‹talyan filmleri gösterildi. “Aflk›n Tarifeleri”, “Yokluk ve
Asalet”, “Büyük T›k›nma”, “Öpücükler ve Kucaklaflma-
lar”, “Tesadüfi ‹syankarlar” ve “Akflam Yeme¤i” ‹talyan
yemek filmleri aras›nda yer al›yor. Filmlerde, bir resto-
randa çal›flan yemek yapmay› tutku haline getirmifl ba-
yan flef, hastanedeki yemekleri yetersiz bulup isyan ç›-
karan hastalar, bir restoranda geçen olaylar gibi konu-
lar etraf›nda ‹talyan yemekleri ve yemek kültürüne de-
¤iniliyor. Filmleri izleyenler, hem ‹talyan yemeklerini ö¤-
reniyor hem de film izlemenin keyfini yafl›yor.  

Dünya sinemas›nda yemek filmleri 
Yemek konulu filmler, ‹talyan sinemas› d›fl›nda da iflle-
niyor. Bu filmlerin en güncellerinden birisi Türk-Yunan
ortak yap›m› olan “Bir Tutam Baharat”. Büyükbabas›n-
dan yemek yapmay› ve yemeklerle hayat› tatland›rmak
için onlara biraz tuz ve bir tutam baharat katmak ge-
rekti¤ini ö¤renen bir aflç›n›n hikayesi anlat›l›yor. Film,
yemek yapman›n aflk ve yaflam hakk›nda ne kadar de-
¤erli dersler verdi¤ini gösteriyor. Frans›z-‹talyan ortak
yap›m› olan “Vatel” de bir prensin aflç›s›n›n flatoda dü-
zenlenen flenliklerde yemek yaparken bafl›ndan geçen
olaylar anlat›l›yor. Kral› ve saray eflraf›n› flatoda düzen-
lenen flenliklerde en iyi flekilde a¤›rlamaya çal›flan aflç›
Vatel, yan›ndaki hizmetçilerle birlikte farkl› yemekler ta-
sarlamaya çal›fl›r. Ancak b i r akflam yeme¤inde sunula-
cak bal›¤›n unutulmas› üzerine ortal›k kar›fl›r. 

6 9

La Carbonara
Film ismini, Roma’n›n jambon ve karabiberli makarnas› “carbonara”dan al›r.  1825 y›-

l›nda, Roma’ya uzak olmayan bir kasabada, farkl› yerlerden gelen sanatç›lar›n, gez-
ginlerin ve göçmenlerin s›k u¤rad›¤› “La Carbonara” ad›nda bir han vard›r. Bu, han›n
spesiyalitesi olan bir çeflit ‹talyan makarnas› vard›r. Han›n sahibi, Roma’n›n prensleri ve
zengin efendilerinin hayran oldu¤u, güzeller güzeli Cecilia’d›r. 

Hana daha çok “carbonara” tutkunlar› ve jandarmalar gelir. Ancak Cecilia, onu al›p
uzaklara götürecek beyaz atl› prensini bekler. Filmde, Fabrizio Gifuni, Valerio Mastan-
drea ve Lucrezia Lante Della Rovere baflrolde oynuyor. Yönetmenli¤ini Luigi Magni’nin
yapt›¤› film 1999 yap›m›. Film, ‹talyan makarnas› La Carbonara'n›n servis edilme ve ye-
nilme sahneleriyle renkleniyor. 

Yemek t e m a l › filmler, ‹talyan sinemas› d›fl›nda da iflleniyor. Bunlardan birisi "Bir Tutam Baharat". 
Filmde yemek yapman›n aflk ve yaflam hakk›nda ne kadar de¤erli dersler verdi¤i anlat›l›yor.

Yokluk ve Asalet
Yokluk ve Asalet, Eduardo Scarpetta’n›n ünlü ve komik tiyatro oyunundan uyarland›.

Paras› olmayan Felice ve Pasquale, k›z›n› zengin bir ahç› ile evlendirmek isteyen bir
kont taraf›ndan ifle al›n›rlar. ‹kili evde müthifl ‹talyan yemekleri yaparak aristokrat›n gö-
züne girerler. 

Bir süre sonra kay›npederin evinde aristokrat akraba rolüne girmek zorunda kal›rlar.
1954 yap›m› filmin yönetmenli¤ini Mario Mattòli üstlendi. Baflrollerde ünlü film y›ld›z›
Sophia Loren, Franca Faldini, Totò ve Enzo Turco yer al›yor. Filmin oyuncular›ndan
Sophia Loren, Hollywood’un en ünlü ‹talyan kad›n oyuncular›ndan biri. 1953 y›l›nda rol
ald›¤› “Aida” müzikali ile genifl kitlelerin tan›d›¤› Loren, Uluslararas› Venedik Film Festi-
vali’nde “yaflam boyu baflar›” ödülüne lay›k görüldü. 
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Atilla Dorsay, “Hayat›m›z›
De¤ifltiren Filmler” isimli

kitab›nda, bir önceki kitab›n-
da ele ald›¤› 1985-1995 y›lla-
r›n›n ard›ndan gelen 10 y›ll›k
dönemde öne ç›kan filmleri
de¤erlendiriyor. Yazar, 1985-
1995 y›llar› aras›nda yazd›¤›
elefltirileri Ocak 1998’te “Ha-
yat›m›z› De¤ifltiren Filmler”
bafll›¤› alt›nda toplam›flt›.
fiimdi sinemaseverlerin karfl›s›na bir devam kitab›yla
ç›k›yor; “Hayat›m›z› De¤ifltiren Filmler/1995–2005”.
Her film teknik kadrosu, oyuncular› ve ald›¤› ödüllerle
kapsaml› bir flekilde tan›t›l›yor. Kitapta, özgün film ad-
lar› ve yönetmen dizinlerine de yer veriliyor. 800 filmin
elefltirisi ve konuya iliflkin foto¤raflar›n yer ald›¤› kitap,
dönemsel bir film k›lavuzu. Türkiye’de gösterime giren
bütün yabanc› filmleri yazar›n gözünden okuyacak,
filmlerle ilgili genel bir de¤erlendirme yapma imkan› bu-
lacaks›n›z. Kitapta 800 yaz› yer al›yor. Festival döngü-
sü ve arthouse sinemalar› içinde s›k›flanlar hariç Türki-
ye’de son 10 y›lda gösterime girmeyen önemli film sa-
y›s› çok az. Birçok büyük Avrupa ülkesinden daha ha-
reketli bir film piyasas›na sahibiz. Kitab› okudu¤unuzda
son 10 y›lda izledi¤iniz filmlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi edine-
ceksiniz. 

HAYATIMIZI DE⁄‹fiT‹REN
F‹LMLER (1995/2005) 

YAfiAYAN ESK‹ 
ANKARA EVLER‹ 

Yaflayan Eski Ankara Evle-
ri, Haluk Sarg›n’›n objekti-

fini Ankara evlerine tutmas›yla
ortaya ç›kt›. Sarg›n, kitapta
Ankara evleri, o evlerde yafla-
yan insanlar›, çocuklar›, o ev-
lerin yaflad›¤› sokaklar› foto¤-
raflar›yla anlat›yor. Sarg›n, es-
ki Ankara evlerinin bulundu¤u
mahalleleri sokak sokak gez-
mifl. Foto¤rafç›, evlerin sihri
bozulmas›n diye yaln›zca d›fl mekan çekimleri yapm›fl.
Kitapta restore edilmifl evler de, harabe olanlar da yer
alm›yor. Sarg›n, orijinal haliyle kalm›fl evleri foto¤rafla-
m›fl. Kay›tlara geçen en eski bina 1702 tarihli Abdülha-
lim Efendi Kona¤›. Ancak yaflayan Ankara evlerinin en
yafll›s› 150 y›ll›k. Yang›nlar, isyanlar kentleri y›k›p geç-
mifl. Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra yeni yönetimin
önünde iki seçenek duruyor. Birincisi, tarihi dokuyu
koruyarak eski kenti gelifltirmek; ikincisi, eski Anka-
ra’ya dokunmayarak yeni bir kent kurmak. ‹kinci seçe-
nek 24 Mart 1925 tarihinde kabul edilmifl. Kitap, yal-
n›zca bir foto¤raf kitab› de¤il, ayn› zamanda antropo-
lojik bir belgeleme. Tarihi eser de¤eri tafl›yan kültür
varl›klar›n›n ihmal ediliflinin elefltirisi yap›l›yor. “Evlerin
dili olsa da konuflsa” denilir. Kitaptaki foto¤raflar ko-
nufluyor. 

Ki t a p t a , y e r y ü z ü n d e k i
mücevherlerin büyülü

öyküsüne yer veriliyor. Yal-
n›zca mücevherlerin de¤il,
insano¤lunun tutku ve es-
tetik duygular›n›n öyküsü
de anlat›l›yor. Yazar oku-
yucuyu kehribar, zümrüt,
yakut, inci, opal, perido,
safir ve elmas arac›l›¤›yla
keyifli bir yolculu¤a ç›kar›-
yor ve mücevherlerin tarihini sunuyor. Victoria Finlay
do¤an›n mucizelerinin gerçek öykülerini dünyay› dola-
flarak anlat›yor. Yazar›n bu araflt›rmas›, onu Avustral-
ya'n›n yeralt› kasabalar›n›n opal alanlar›na, askeri bir
cuntan›n bak›fllar› alt›nda Birmanya'daki yakut piyasa-
s›na, dünyan›n en büyük gizli ve de¤erli tafllar›n› muha-
faza eden Amerikan Yerlileri’ne götürüyor. Bu yolculuk
boyunca, yazar kendi kendisine; “sentetik olarak her
fleyi üretebildi¤imiz bir ça¤da, mücevherler neden hala
bu kadar de¤erli?” sorusunu soruyor. Kitaptaki k›sa öy-
külerden biri flöyle geliflir: Çin’de bir zamanlar k›yafeti-
nin her yerine mücevherler takarak övünen bir yüksek
memuru bir gün yafll› bir adam sokakta durdurur ve
mücevherleri için teflekkür eder. Yüksek memur flafl›r›r;
“Ben sana hiç mücevher vermedim ki” der. Yafll› adam;
“Hay›r ama onlara bakmama izin verdin” dedi.  

MÜCEVHERLER‹N G‹ZL‹ 
TAR‹H‹ 
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Bülent Tarcan (1914-1991)
Türk Beflleri’nden sonraki

ilk kuflak bestecilerinden. Ça-
pa T›p Fakültesi’nde kurulan
Nöroflirurji kürsüsünün ilk flefi
olan Tarcan’›n yaflam›, hem
t›p doktorlu¤u hem de büyük
senfonik yap›tlar üretti¤i mü-
zikle iç içe geçer. Her iki mes-
le¤i de bir arada yürüten s›ra
d›fl› Cumhuriyet ayd›n›, 1.
Dünya Savafl› s›ras›nda do¤ar, çocuklu¤u ve ilk genç-
li¤i askeri doktor olan babas›yla fiam, Çorlu, Urfa, An-
kara, ‹zmir gibi yerlerde geçer. Atatürk’e hayran, ulusal
duygular› güçlü bir bilim ve sanat adam›d›r. 1920’li y›l-
larda, askeri doktor olan babas›n›n görevi nedeniyle
bulundu¤u Urfa’n›n yoksul koflullar›nda müzi¤e merak
sarar. Kendi kendine keman çalmay› ö¤renen ve daha
12 yafl›nda Wagner tarz›nda bir opera besteleyen Tar-
can, her ne kadar Carl Berger, Cemal Reflit Rey gibi
sanatç›lardan dersler alsa da, kendi kendini yetifltirmifl
bir üstün yetenek. Evin ‹lyaso¤lu’nun, Tarcan’›n an›lar›-
na dayanarak roman tad›nda yazd›¤› yaflam öyküsün-
de, Türk t›p tarihiyle ça¤dafl müzi¤imizin tarihinden
çarp›c› kesitler bulunuyor. Kitaba ekli kompakt diskte
bestecinin Piyano Konçertosu ve kendisiyle Evin ‹lya-
so¤lu’nun yapt›¤› söylefli yer al›yor.

Gemileri yakt›r›p geri dö-
nülmeyece¤inin sinyalle-

rini veren Tar›k Bin Ziyad,
gözleri ve kalbi ile fethedece¤i
Endülüs’e kilitlendi¤inde, Fa-
tih Sultan Mehmet, Topkap›
surlar› önünde savafl pozisyo-
nu alm›fl askerlerine seslendi-
¤inde, Hitler, askerlerine Sta-
lingrad’› “ne pahas›na olursa
olsun” almalar›n› emretti¤inde,
Hiroflima ve Nagazaki’yi haritadan silen atom bomba-
s›n› atan uça¤›n komutan› Paul Warfield Tibbets “bom-
bay› b›rak›n” talimat›n› verdi¤inde, ABD Baflkan› Geor-
ge Bush, 1991’de  “Çöl F›rt›nas› Operasyonu” için ye-
flil ›fl›k yakt›¤›nda ak›llar›nda tek bir fley vard›; düflman›
ma¤lup edip savafl› kazanmak… Zaferler kazan›ld›, he-
zimetler yafland›. Ama hepsinden öte, tarih yaz›ld›. Ve-
rilen her bir “hücum” emri ile tarih de¤iflti… Gazeteci
yazar Ali Çimen ve ‹nönü Üniversitesi tarih bölümün-
den Yrd. Doç. Dr. Göknur Gö¤ebakan “Tarihi De¤iflti-
ren Savafllar” adl› kitapta 33 önemli savafl üzerine
dosya haz›rlad›. Tarihin kaydetti¤i ilk meydan savafl›
Kadefl, Truva Savafl›, Pelopones Savafl›, Bedir Savafl›,
Talas Savafl›, Selçuklu Devleti’nin temelini atan Danda-
nakan Savafl›, Malazgirt Meydan Savafl›’n›n da içinde
yer ald›¤› kitap belgesel niteli¤inde bir çal›flma. 

H‹ND‹STAN TAR‹H‹ DE⁄‹fiT‹REN 
SAVAfiLAR 

B‹R HEK‹M‹N 
SENFON‹K ÖYKÜSÜ 

Mehmet Günyeli,
kitapta ayr›flt›r›-

c›, serüvenci ve se-
vecen bir bak›flla ›fl›-
¤›n, renklerin ve mis-
tizmin ülkesi Hindis-
tan’› foto¤raflar›yla
anlat›yor. Günyeli,
birçok kez Hindistan’a gitmifl ve oradan çok etkilen-
mifl. Foto¤raflarla anlatt›¤› yüzleri, tarihin derinliklerin-
den seslenen bir kültürle buluflturuyor. Günyeli, Hin-
distan foto¤raflar›yla mahzun ve merakl› insanlar›n ba-
k›fllar›na okuyucuyu davet ediyor. Foto¤raflarda, gün-
cel ve mitolojik metaforlar› iç içe geçmifl, iflinde, pazar-
da ve hayat›n içinden bize bakan insanlar yer al›yor. ‹n-
san yüzleri, kaçamak de¤il, onun bak›fl›n›n samimiyeti-
ne inanarak içtenlikle poz vermifller. Günyeli, a¤›rl›kl›
olarak teleobjektif kullanmas›na karfl›n teleobjektifin
sa¤lad›¤› kolayc›l›¤a s›¤›nmam›fl, dikkatli bak›fl›n› göz-
lemlerinin ›fl›¤›nda foto¤raflarla buluflturmufl. 1980’li
y›llarda foto¤rafa bafllayan Günyeli, yurtiçi ve yurtd›fl›n-
da sergilere kat›ld›, saydam gösteriler yapt›, çeflitli
ödüller kazand›. Bu arada, foto¤raf tarihiyle ilgili arafl-
t›rma ve incelemelerini sürdürdü. Çok genifl bir foto¤-
raf tarihi arflivi oluflturdu. Dünyan›n birçok ülkesine gi-
derek foto¤raflar çekti. Foto¤raflar› yerli ve yabanc› çe-
flitli gazete ve dergilerde yay›mland›.
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7 2 s a n a t: Dyo Resim Yar›flmas›

Özel sektörün düzenledi¤i ve destekledi¤i ilk resim
yar›flmas› olan Dyo Resim Yar›flmas›’na 828 sanatç›
bin 400 eseriyle kat›ld›. Yar›flmada dereceye giren
eserler y›l boyunca Türkiye’nin sekiz ilinde sergilendi.

1. Dyo Resim Yar›flmas›’na 91 sanatç› 271 eserle kat›l-
m›flt›. Her geçen y›l geleneksel Dyo Resim Yar›flma-
s›’na duyulan ilgi ve güven artt› ve 2006 y›l›nda 32. Dyo
Resim Yar›flmas›’na 828 sanatç› 1400 eserle kat›ld›.

2006 y›l›nda 32.’si gerçeklefltirilen Dyo Resim Yar›flma-
s›’n›n ödül töreni 16 Kas›m 2006’da ‹stanbul Tophane-
i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yap›ld›. 

32. Dyo Resim Yar›flmas›’nda ödül alan eserler ve sa-
natç›lar›n bas›na tan›t›ld›¤› toplant›da  Feyhan Kalpakl›-
o¤lu, Dyo Resim Yar›flmalar›’n›n daha uzun y›llar kültü-
re ve sanata ›fl›k tutaca¤›n› ve sosyal sorumluluk bilin-
cinin ülke geliflimine önemini vurgulad›. Kalpakl›o¤lu,
“Dyo Resim Yar›flmalar›’n›n 1967 y›l›ndan beri seyrine
bakt›¤›m›zda pek çok ünlü sanatç›n›n ismini görüyor,
bugün gurur duyuyoruz” diyerek sözlerini tamamlad›.

Yar›flman›n seçici kurulunda Prof. Kaya Özsezgin (bafl-
kan), Cavit Atmaca, Prof. Dr. Adem Genç, Prof. Dr. Za-
hit Büyükiflliyen, Yalç›n Gökçeba¤, Prof. Nefle Erdok
ve Prof. Fevzi Karakoç yer ald›. Yar›flmada pentür da-
l›nda Kudret Türküm “Atölye”, Zeynep Özdemir (isim-

siz), Ahmet Sar› “Dönüflüm”, Nadide Azar Karaca “Ho-
me Sweet Home1” isimli eserleriyle; özgün bask› dal›n-
da Murat Ateflli “Cennetten Pelecanus Accidentalis”
isimli eseriyle baflar› ödülüne lay›k görüldü. 
16 Kas›m 2006’da ev sahipli¤ini Yaflar Toplulu¤u Yö-
netim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun yapt›¤›
kokteyl ve ödül töreni ile eserler ‹stanbullu sanatsever-
lerin be¤enisine sunuldu.

32. Dyo Resim Yar›flmas›’nda ödül alan ve sergilenme-
ye de¤er bulunan eserler, ‹stanbul’daki ödül törenin-
den sonra s›ras›yla Eskiflehir, Hatay, Samsun, Ankara,
Trabzon, Van ve ‹zmir’de sanatseverlerin be¤enisine
sunulmaya baflland›.

Tarihçe

Y›l 1967...
Dyo Resim Yar›flmas›’n›n ilki gerçeklefltirilir. Ülkemizin il k
boya fabrikas› Dyo’nun düzenledi¤i ilk kurumsal resim
yar›flmas›d›r. Metin Elo¤lu, Fahri Sümer ve fieref Bigal›
ödül alan sanatç›lar; Turgay Gönenç, Turgut Pura, Gü-
ven Zeyrek ve Vedat Mavitan ilk seçici kurul üyeleri olur. 

1968
Dyo Resim Yar›flmas›’n›n ilk alt›s›n›n merkezi ‹zmir’di...
‹lk sergiye 91 sanatç› 271 eserle kat›ld›. Egeli sanatç›la-
ra seslenen yar›flman›n kapsam›, ikinci y›l›nda geniflle-

meye bafllar. Kat›l›mc› sanatç› say›s› 91’den 119’a, ser-
gilenen eser say›s› 44’ten 65’e ç›kar.

1969
Üçüncü sergiden sonra yar›flma kapsam›n›n Türkiye
çap›nda geniflletilmesi yönündeki istekler art›nca Cum-
huriyet’in kuruluflunun 50. y›l› nedeniyle etkinlik yurt ça-
p›na yay›ld›. Sergilerin düzenlenmesinde Türk resim sa-
nat›n›n desteklenmesi ve kültürel anlamda katk› sa¤la-
y›c› bir görev üstlenilmesi amaçland›. 

1971
Baflvuru say›lar›ndaki art›fl nedeniyle resimler ya¤l›boya
ve suluboya resimler ile gravür olmak üzere iki katego-
ride de¤erlendirilmeye bafllan›r. fieref Bigal› ald›¤› dör-
düncü ödülle Dyo Resim Yar›flmalar›’nda en çok ödül
kazanan sanatç› olur.
1972
Yar›flmaya ilgi artar. 175 sanatç› 288 eserle kat›l›r. 72
eser sergilenmeye hak kazan›r. 40 y›ld›r ünlü ressamla-
r›m›zdan isimlerini duymad›¤›m›z amatörlere kadar pek
çok sanatç›n›n çal›flmalar›n› ve geliflim aflamalar›n› Dyo
Resim Yar›flmalar›’nda izlemek mümkün oldu.

1973
Toplad›¤› ilgiyi giderek art›ran Dyo Resim Yar›flmala-
r›’na kat›l›m yurt geneline yay›l›r. Serginin ‹zmir d›fl›nda
Ankara ve ‹stanbul’da da yap›lmas›na karar verilir.

32. Dyo Resim Yar›flmas›

32. Dyo Resim Yar›flmas›’n›n ödül töreni Yaflar H o l d i n g Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde 16 Kas›m 2006’da ‹stanbul Tophane-i
Amire’de gerçeklefltirildi.

Seçici Kurul Baflkan› Prof. Kaya Özsezgin, de¤erlendirmelerde özgünlük, kavray›fl ve yans›tma
gücü, ça¤dafl yaklafl›mdaki tutarl›l›k ve malzemeyi kullan›mda teknik beceri gibi ölçütleri göz
önünde bulundurduklar›n› belirtt i .
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Eserler “Cumhuriyet’in 50. Y›l›nda Türk Resim Sanat›”
bafll›¤›yla sergilenir. 

1981 ve 1984
1981’de eserler konu s›n›rland›rmas›yla de¤erlendirme-
ye al›n›r. “Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›, ‹stiklal Savafl› ve Tür-
kiye Cumhuriyeti’ndeki Yeri” temas›yla de¤erlendirmeye
bafllan›r. 1984’te Dyo’nun 30. kurulufl y›l› nedeniyle Türk
Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›’yla ortak düzenle-
nir. Yar›flman›n konusu “deniz” olarak belirlenir. 

1993
Yar›flma Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan iki y›l-
da bir düzenlenmeye bafllan›r. Birinci y›l yar›flma orga-
nize edilir ve ödül töreni yap›l›r. ‹kinci y›l ise sergiler ger-
çeklefltirilir. Bilal Erdo¤an alt›nc› ödülünü alarak en çok
ödül alan sanatç› olur. Türk resim sanat›na pek çok sa-
natç› kazand›ran yar›flma, 1993 y›l›ndan bu yana Yaflar
E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan sürdürülüyor.

1995
Yar›flma sergileri ilk defa üç büyük il d›fl›nda Eskiflehir,
Bursa, Trabzon, Antalya ve Konya’da düzenlenmeye
bafllar. 

1997
Yar›flma kapsam›nda sergilenen eserler ilk kez Denizli
ve Gaziantepli sanatseverlere de ulafl›r. 

1999
K›br›s, ‹sveç ve Romanya’dan kat›lan sanatç›larla; Ro-
manya ve K›br›s’ta düzenlenen sergilerle 29. Dyo Re-
sim Yar›flmas› sergileri yurtd›fl›nda da aç›lm›fl olur. Ser-
giler yurtiçinde Samsun, Mersin, fianl›urfa ve Erzu-
rum’a ulafl›r. Prof. Dr. Turan Erol sekizinci kez jüri üye-
li¤i yaparak yar›flmada en çok yer alan isim olur. 

2002
Yunanistan, ‹talya ve ‹sviçre sanatç›lar› da yar›flmaya
kat›l›r. Ferruh Bafla¤a yedinci kez jüri üyeli¤i yapar. 

2004
31. Dyo Resim Yar›flmas›’na 736 sanatç› bin 329 eser-
le kat›l›r. Befl eser baflar› ödülüne ve 52 eser de sergi-
ye de¤er bulunur.

Nadide Acar Karaca / baflar› ödülü (1)

Home Sweet Home / 110 x 120 cm / Ya¤l›boya

Akhisar, 1978, D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Bölümü mezunu.

Kudret Türküm / baflar› ödülü (2)

Atölye / 100 x 130 cm / Ya¤l›boya

Manisa, 1985, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümü lisans ö¤rencisi.

Zeynep Özdemir / baflar› ödülü (3)

‹simsiz / 120 x 100 cm / Ya¤l›boya

Bursa, 1979

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Bölümü l i s a n s.

Ahmet Sar› / baflar› ödülü (4)

Dönüflüm / 130 x 110 cm / Akrilik

Hatay, 1980, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-

tesi Bask› Sanatlar› l i s a n s.

Murat Ateflli / baflar› ödülü

Cennetten Pelecanus Accidentalis / 100 x 70 cm / Linol bask› 

Emirda¤, 1976, Dumlup›nar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-

t e s i ö¤retim görevlisi.

32. Dyo Resim Yar›flmas› sergi program›
• 14-23 fiubat 2007 Hatay Antakya Belediyesi Sergi
S a l o n u
• 08-20 Mart 2007 Samsun Atatürk Kültür Merkezi
Güzel Sanatlar Galerisi
• 10-28 Nisan 2007 Ankara Resim Heykel Müzesi
• 15-31 May›s 2007 Trabzon Devlet Güzel Sanatlar
G a l e r i s i
• 13-23 Haziran 2007 Van Kültür ve Turizm Müdürlü-
¤ü Sergi Salonu
• 16-31 Ekim 2007 ‹zmir Resim Heykel Müzesi

1

3 4

2
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74 Yaflar k›salar

Yaflar D›fl Ticaret’e ödül

15. Kalite Kongresi

Amerikan Türk Konseyi (ATC)’nin P›nar Süt
ve P›nar Et ziyareti

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Zirvesi

Ankara Sheraton Oteli’nde, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan bu y›l 9. kez düzenlenen D›fl Ticaret Haftas› kapsam›nda 26 dalda verilen “2005 Y›l› Baflar›l› ‹hracatç›lar”
ödüllerinden 13’ünü Ege ‹hracatç› Birlikleri üyesi firmalar ald›. Canl› Hayvan Su Ürünleri ve Mamulleri ihracat›nda birincili¤i Yaflar D›fl Ticaret A.fi. kazand›. Yaflar D›fl Tica-
ret’in ödülü Genel Müdür Ali Cingöz’e takdim edildi.

Türkiye Kalite Derne¤i (KALDER) ve TÜS‹AD iflbirli¤iyle
düzenlenen 15. Kalite Kongresi “Düflünce Kalitesi ve
Küresel Yönetim” ana temas›yla, Lütfi K›rdar’da yap›ld›.
Kalite özel ödüllerinin da¤›t›ld›¤› kongre, Türk ifl dünya-
s› taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

Kongrede Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Kalpakl›o¤lu “Küresel Ekonominin Oyuncusu
Olmak” bafll›kl› oturuma konuflmac› olarak kat›ld›. Kal-
pakl›o¤lu, konuflmas›nda küresel dünyada ekonomile-
rin dengesine uyum sa¤layarak rekabet avantajlar›n›
kullanabileceklerini vurgulad›.

Feyhan Kalpakl›o¤lu, “Biz Yaflar Toplulu¤u olarak reka-
beti sevdik. Rekabet ortam›nda marka yaratmaya, pay-
dafl gördü¤ümüz tüketicimize yak›n olmak için çok ça-
l›flt›k. Bunun ödülünü de ald›k” diye belirtti. 

Kalpakl›o¤u, “Eski bir Çin Atasözü der ki; su bir gemiyi
tafl›yabilir fakat bat›rabilir de. Bu söz küreselleflme için
çok do¤rudur. Kimi küreselleflmenin dalgalar› içinde
gemilerini baflar›l› bir flekilde yönetirken, kimileri de dal-
galara teslim olmaktad›r. Baflar›l› olanlar küresel eko-
nominin oyuncusu olmay› baflaran ülkeler, kurumlar ve
bireylerdir” dedi.

Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Baflkan› Brent Scow-
croft önderli¤inde Türkiye’yi ticari, kültürel ve ekonomik
yönden tan›mak amac›yla yap›lan ziyaret s›ras›nda ‹z-
mir’de P›nar Süt ve P›nar Et tesisleri de ziyaret edildi.

Heyetin P›nar Süt ve Et fabrikalar›na yapm›fl oldu¤u zi-
yaret s›ras›nda Yaflar Toplulu¤u hakk›nda, P›nar Et ve
Süt fabrikalar›n›n üretimi hakk›nda bilgiler aktar›ld›. ‹ki
ülke ticari faaliyetleri ile ilgili fikir ve görüfl al›flveriflinde
bulunuldu. 

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye zirvesi pek
çok ifladam›, akademisyen, bürokrat ve yöne-
ticinin kat›l›m›yla ‹stanbul’da gerçeklefltirildi.

Forumun “Türkiye’nin Ekonomik Aç›dan Uzun Vadeli
Avantajlar” konulu oturumuna, Yaflar Toplulu¤u Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu da konuflmac›
olarak kat›ld›. Feyhan Kalpakl›o¤lu, global ekonomiyle
rekabet için ARGE ve altyap›ya daha fazla yat›r›m yap›l-
mas›n›n önemine dikkat çekti. Küreselleflme kaynakla-

r›n›n yan› s›ra rekabet avantaj›n› do¤ru kullan-
makla da ilgili anahtar kelimelerin ise yeterlilik ve
de¤iflimin do¤ru yönetimi oldu¤unu belirtti. Kal-
pakl›o¤lu konuflmas›n›, “Gelece¤inizi yaratmaz-

san›z, gelecek sizi yarat›r” sözleriyle bitirdi. 

Dünya Ekonomik Forumu’nda, dinamik, küresel anlam-
da rekabetçi ve yenilikçi olan Türk Özel Sektörü, Türki-
ye’nin rekabet avantaj› ve Türkiye markas›na yat›r›m
konular› da tart›fl›ld›.

Selçuk Yaflar’a Su
Ürünleri Plaketi

Su Ürünleri Mühendisleri Derne¤i (SUMDER) taraf›ndan
düzenlenen, “Su Ürünleri Sektörü, Yaflanan Sorunlar
ve Geliflmeler” konulu panele onur konu¤u olarak kat›-
lan Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar’a su
ürünleri sektörüne yapt›¤› katk›lardan dolay› plaket ve-
rildi. 

Selçuk Yaflar panelde yapt›¤› konuflmada, sektörel bir-
likteli¤in sa¤lanmas› ve birlik olunmas› gerekti¤ini belirtti.
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Selçuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde
Ünlü ressamlar›n Karma Sergisi ve Hayati Misman Sergisi

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu ve ‹cra Kurulu Baflkan› Hasan Denizkurdu ev
sahipli¤inde, tahvil çal›flmas›nda özveri ile çal›flan ve
sa¤lanan baflar›da  katk›lar› olan çal›flanlar Barselo-
na’da üç gün a¤›rland›.

‹fl temposunun yorgunlu¤u ve stresini bu geziyle atan
ekip, Barselona flehrinin tarihi ve turistik yerlerini gez-
di. Geziye kat›lan grup, ‹zmir’e yeni projelerin peflinden
koflmak üzere büyük bir motivasyon ile döndü.

32. Dyo Resim Yar›flmas› Eskiflehir sergisi aç›ld›

Yaflar Holding Barselona’ d a

32. Dyo Resim Yar›flmas› Eskiflehir Sergisi Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen bir kokteyl ile aç›ld›.

Serginin aç›l›fl›n›, Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Bafl-
kan Vekili ‹dil Yi¤itbafl› yapt›. Serginin aç›l›fl›na Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen,
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
daire müdürleri ve çok say›da davetli kat›ld›. 

Eskiflehir sergisi aç›l›fl konuflmas›n› yapan Yi¤itbafl›,

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› ve Dyo’nun üslendi¤i resim
yar›flmalar›n›n önemini vurgulayarak sosyal sorumluluk
projelerine önem verdiklerini belirtti. Büyükflehir Beledi-
ye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen konuflmas›n-
da, renklerin insanlar üzerinde psikolojik etkileri oldu-
¤unu, resmin kültür ve sanata de¤er kazand›rd›¤›n› vur-
g u l a d › .

32. Dyo Resim Yar›flmas› Eskiflehir Sergisi sanatsever-
lerin yo¤un kat›l›m›yla gerçekleflti.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, aralar›nda Abi-
din Dino, Avni Arbafl, Komet ve Nadia Ardit-
ti gibi tan›nm›fl ressamlar›n bulundu¤u 15
sanatç›ya ait önemli eserleri, Türkiye’nin ön-
de gelen sanat galerilerinden Artisan’la ifl-
birli¤iyle ‹zmirli sanatseverlerle buluflturdu ve
bir ilke imza att›.

Karma Sergi’de Abidin Dino, Arif Kaptan,
Avni Arbafl, Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Burhan
Uygur, Eren Eyübo¤glu, Ergin ‹nan, Erol Ak-
yavafl, Fikret Mualla, Güzhan Müstecapl›o¤-
lu, Komet, Nadia Arditti, Necdet Öksüz,
Nejdet Vergili ve Selim Turan’a ait ikifler tab-
lo sergilendi. 

Karma sergiyi sanatseverlerin yan› s›ra ara-
lar›nda Süleyman Demirel Lisesi, Deniz Ko-
leji, Alman Koleji, Ifl›k Koleji, Maviflehir ‹lkö¤-
retim Okulu, Ifl›kkent E¤itim Kampüsü gibi
çeflitli okullar›n ö¤rencileri de ilgi ve be¤eniyle gezdi. 

Hayati Misman, resim sergisini Selçuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde açt›. Aç›l›fl
kokteyli çok say›da sanatç› ve sanatseveri bir araya getirdi.

Desen ve pastel çal›flmalar›n›n yan› s›ra gravür ve litografi çal›flmalar› da yapan Hayati Mis-
man, Gazi E¤itim Enstitüsü’nü bitirdikten sonra Kültür Bakanl›¤›’n›n verdi¤i bursla Alman-
ya’n›n Kasse Güzel Sanatlar Akademisi’nde ihtisas yapt›.

Sanatç› heykelleri, ya¤l› boya tablolar›, gravürleriyle ‹zmirli sanatseverlerle bulufltu.
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Iwould like to tell you about a recent subject that we
often talk; the competitive advantage of our country

in the global world. 

Globalization is not only related to the accurate utiliza-
tion of resources but also accurate use of competitive
advantage. And the key words are; sufficiency and
successful management of transformation. The world
economy expands and there is an ever increasing po-
pulation growth. People are migrating to cities and the
middle class is driving the world economy. 

Today 50% of the world population lives in the cities. If
successfully managed Turkey’s young population is a
highly important competitive advantage. And reforms
in the education system will help us appropriately utili-
ze that advantage.  

Labor force and cost of labor are also two very impor-
tant factors in the competition. Well educated, produc-
tive young professionals and technical stuff will shape
the future. On the other hand, investment in innovation
and creativity crucial. 

Macro economic advances experienced in the past 5
years in Turkey have drawn attention to our country.

Consistent economy politics in effect, concrete stabili-
zation and high growth rate have turned Turkey into an
investment magnet. Subjects such as; stabilization
and simplicity in the business world, productivity, con-
tinuing progress in international governance stan-
dards, higher credibility and transparency have gro-
wing importance in our daily lives. Also redevelopment
and restructuring of health services and infrastructures
will benefit us in the long term. 

A dynamic, globally competitive and innovative Turkish
private sector, increasing SMB’s and entrepreneur appro-
ach will turn Turkey into a global player in the long term.

Our country will maintain its strategic position for a
long time in the global markets using its sensitive ge-
ographic location. 

In the end I would like to state: “Create the future, ot-
herwise it will create you.”

While about to enter 2007, I would like to wish you a
healthy, successful and peaceful new year and also
would like to celebrate your Feast of Sacrifice.

Yours Sincerely,

76 english summaries

For some time Turkey’s agricultural production is not
sufficient for its own use. Also agriculture has some

major problems and population percentage earning their
lives from agricultural productions is 33% of the whole
population. It is possible to solve the sector’s problems
with radical political changes and deployments. One of
the believers of such solutions is Erdal Bahç›van.

According to Bahç›van, President of Dairy and Lives-
tock Producers Association and General Manager of
Bahç›van G›da, agriculture and technology, and scien-
ce and capital must meet. There must be a reliable
bridge between agriculture and nutrition industry.
Structural problems in Turkish agriculture, prevents
advances in agriculture and nutrition industries. That
influences prices, quality, logistics and consumption. 

The main factor that locks the system in nutrition sec-
tor is lack of productivity in agriculture. That prevents
the consumers to reach more quality products at mo-
re reasonable prices. Bahç›van says that industry and
technology might be able to solve the problems in ag-

riculture to some extent and adds “SETB‹R’s goal is to
take Turkey in 10 years to a point where its nutritional
production will be sufficient for its own consumption
and we might even export to other countries.”

Despite the problems in agriculture and nutrition, the-
re are also some good news in the sector. With the in-
crease in packaged products product varieties have
also soared. One of the good examples is cheese. For
10 years there were very few types of cheese. Now
with many different kinds of cheese, it also addresses
our tastes. Bahç›van G›da only focuses on cheese and

they produce 30 types of cheese. According to Bahç›-
van cheese gives the producers the chance to introdu-
ce their brand. Cheese consumption in Turkey is rela-
tively low. And most of the production is no name,
thus there is a huge potential in cheese production. 

Bahç›van says: “EU process, have helped Turkey to
analyze its agriculture politics, see where developed
countries are. Especially in the 1980’s, during the Özal
term, we could not complete the reforms in agricultu-
re even tough we made advances in tourism, finance,
industry and services. These sectors can now compe-
te with their international rivals. However, in agricultu-
re we could not do that. The politicians did not want to
take any risks and they did not take radical measures.
Basically, when politicians think of agricultural soluti-
ons and reforms, they need to take into account the
political risks as well. When we consider that the agri-
cultural population is 35-40% of the whole population,
it is not easy for the politicians to change politics and
risk the votes of millions of people in agricultural pro-
d u c t i o n . ”

“Create the future, otherwise it will create you”

Agriculture must meet technology

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board

76-80 INGILIZCE  1/30/07  11:12 AM  Page 1



7 7

Europe likes Turkey’s young population. The age
average in England, Germany and Greece is 40-42

but in Turkey it is only 27,7. Even though Turkey is ad-
vantegous with its young population, the education
share in the budget puts Turkey to number 105 within
170 countries. We are not only behind developed co-
untries of the world but also many countries in Africa
when we consider the resources allocated for educati-
on. We are one of the worst in the world when female
student rate at schools is considered. Percentage of
female students in intermediate education is 36%.
That puts us well behind Iran and Egypt. 

The money spent by the public for education is much
less than Finland, USA and England. But Turkish pe-
ople’s expenditures for education is much higher than
spent in those countries. When we combine the two,
Turkey spends a high amount on education. Accor-
ding to a study performed by the World Bank, money
spent for education in Turkey is distributed as 30% for
elementary school education and 35,3% for the prepa-
ration for university education. 

There are many hot debates about spreading vocatio-
nal high schools, prioritizing pre-school education,
empowering pre-university education, increasing edu-
cation quality. According to Prof. Üstün Ergüder, Di-
rector of ‹stanbul Politics Center and former rector of
Bosphorus University, education is the only factor to
advance Turkey. Thus Turkey can use the advantage
of having a young population. Education is strategi-
cally important for our country. 

Ergüder, who recently have given priority to his works
related to education, talks about a meeting he atten-

ded: “In a TÜS‹AD meeting I told them about the ideal
education system I have in my mind. I believe we must
not have discrepancies in various high school educati-
ons. High schools must teach general information like
science, history and social sciences. Must tell what
professions are. They thought that was bizarre. They
asked me, then how we can have trained car repair-
man, ceramic craftman, etc.” 

Ergüder, who thinks primary education is very impor-
tant, says a ceramic tiling person only uses his hands.
But since he is unaware of physic rules, he makes mis-
takes. 

He adds “To me, at high schools we must give gene-
ral formation classes and very good foreign language
education. A person must always learn and improve
himself. The only requirement for that is a strong for-
mation and background. In the vocational school after
the elementary school, only one profession is taught.
Thus students lack general cultural information and the
quality of graduates decrease.”

Definitively an optimist

Deborah Jones is the Consul General of USA to ‹stan-
bul. Some of her previous assignments include Ar-

gentina, Tunusia, Syria, Irak, Saudi Arabia, United Arab
Emirates, etc... She is in ‹stanbul for the past 15 months.
Her assignment ends next summer. She does not com-
ment on where her next destination will be. She knows
the region and the languages well, due to her assignment
in Muslim countries. 

She says “I have been working with Muslims for 20 years.
I do not think of the regionally clothed people in Saudi
Arabia deserts. I know they are like me, like my friends in
US. I meet many people here and in the Middle East; men
or women, government officials, bureaucrats, engineers,
managers. I meet female engineers, lawyers, managers in
United Arab Emirates, Kuwait and Saudi Arabia. 

Jones states that if she was born again, she would be a
diplomat. Or if she was not a diplomat, she would be an
active marketing executive. She says: “We are very good
sales people”. She calls herself definitely an optimist. She
mentioned she loved the view of Bosphorus and added it
is the nicest view in the world. Since she must be around
‹stanbul with her security guards, she intends to come
back in the future and have her coffee in Niflantafl›, in her
jeans and with no make up. 

According to her Turkey, due to its geographical position,
is stuck between a conservative culture and modern
Western culture. She adds: “Due to immigration within
the country these cultures are conflicting. Your populati-
on is very young. Turkey is a country with rich historical

values and cultural treasure of thousands of years but at
the same time you are very young. Turks are genius. Ita-
lians introduced art, Germans philosophy and music,
English literature and Turks introduced military enginee-
ring and organization. You can adapt to other cultures
and changes fast and easily. There are many Turkish pe-
ople working in various parts of the world. Where ever yo-
u go, you get accustomed to culture and business life ea-
sily. But I also know that Turks in Turkey are much more
different than the ones who left for Europe years ago. Al-
so Turkish people is US are different too. In Turkey you
have an educated and young population. I was surprised
when I learned there are many Turkish people working in
international companies. You have very well educated
and experienced management people. I can easily tell
that you are ahead of many other countries. You have a
participating democracy concept and a healthy oppositi-
on. You can dynamically adjust to new regulations. You
might say that is optimist and positivist. But I am an opti-
mist Consul General.” 

She goes on: “We must always preserve our optimism in
anything we do. My job is like entrepreneurship. In diplo-
macy, we must be extremely optimist. Of course you
must see the negatives but focus on the positives. The
greatest problem of the societies is living in a world of
marketing… If you are not happy about something, you
go after the other one. It is quite different to live in a soci-
ety where you fight for what you want to achieve. Or live
in a society where things are offered to you. In one of
them you are active, in the other one you are passive. I li-
ke reminding Sultan Mehmet the Conqueror and Cengiz

Khan to people. In their 20s, they have changed the
world and made history.” 

“You are in a great development stage in the past 3-4 ye-
ars. Many foreign investors have arrived. At a point when
they started relying on Turkey, there will be major chan-
ges. Turkey is resisting against global economic fluctuati-
ons. All countries are working on creating jobs, decrea-
sing unemployment rates, decreasing debits and streng-
thening the economies. Turkey is doing great in IMF’s
economic program. That is a major step. When I talk abo-
ut those to people, they tell me it is not the government’s
but the IMF’s success. I am not interested in whose suc-
cess that is. The only thing I can say is you are advancing
greatly and investments are increasing.” 

Primary education is a must
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World met the first female Prime Minister Sirimavo
Bandaranaike in 1960 in Sri Lanka. After that

day, number of female leaders is increasing, but still, li-
ke in many other fields, number of women in politics is
still low, in comparison to men. In 5 continents there
are 245 countries, thus that shows how low the num-
ber of female leaders is.  

Ellen Johnson Sirleaf, the first female President elected
by public vote, started her duty in January 2006 in Libe-
ria. In 1980, when Tolbert in governance was taken
down and killed, she was exiled to Kenya. Sirleaf came
back to Liberia in 1985, but was sentenced for 10 years,
since she opposed to Samuel Doe’s military regime. Af-
ter a short while she was out of prison and she moved
to Washington. In 1997 she came back to Liberia and
then she ran for presidency and won the elections. 

Vaira Vike-Freiberga left Latvia in 1945. She came back
to Latvia in 1998 and became the President of Latvia Ins-
titute. She was elected the President in 1999. In 2002
she was the President for the second time. Freiberga’s

second Presidency was extraordinary. Because since
1991, the government has changed 11 times. 

Social democrat and former Foreign Affairs Minister Tar-
ja Halonen was elected the President of Finland in 2000
for 6 years. In March 2006 she was elected the Presi-
dent of Finland for the second time. Halonen joined the
Social Democracy Party in 1971 and became the parlia-
ment secretary in 3 years. She was the Health Minister
between 1987-1990. Afterwards she was Foreign Affa-

irs Minister and Minister of Department of Justice. Halo-
nen is known to be an independent personality.

Gloria Arroyo, President of Philippines is running the
Presidency since 2001. In 2005 Arroyo was chosen by
the Forbes Magazine as the world’s 4th most powerful
woman. In a press meeting she has mentioned that she
can spare time for love despite her busy schedule.

Angela Merkel is the first woman Prime Minister of
Germany in history. In 1991 and 1998 she was vice
president of the party and she was the minister twice
in Helmut Kohl’s cabinets. In 1998 she was elected as
party general secretariat. Merkel was on Kohl’s and
party executives side in 2000 when the corruption
scandals were first heard. But after the revelation of
Kohl’s role in the scandal, she was the first executive
of the party to criticize Kohl. Merkel was elected as the
leader of the party in 2000. But she had to give up pre-
sidential candidacy in favor of Edmund Stoiber in
2002. But in 2005 early elections Merkel was the can-
didate for Prime Minister. 

Dyo Competitive Art Selection, the first art selection
event organized and supported by the private

sector is 40 years old. 828 artists attended to the
32nd event with 1400 work of art. The top ranking
work of art will be exhibited in 8 cities throughout the
year. 

Year 1967
The first Dyo Competitive Art Selection is organized.
The event is the first corporate art selection event or-
ganized by Dyo, the first paint factory in Turkey. 

1 9 6 8
The center for the first 6 Dyo Competitive Art Selecti-
ons was ‹zmir. The event only seemed to address Ae-
gean Region artists at first. The first exhibition had 91
artists and their 271 art work. On the second year par-
ticipants were not only from ‹zmir, thus 119 artists with
65 art work has taken place. 

1 9 6 9
After the 3rd exhibition, due to increasing demand and
the Republic’s 50th anniversary the event turned into a
country wide competitive art selection. 

1 9 7 1
Due to increased applications, the pictures were cate-
gorized into water and oil based paints and gravures. 

1 9 7 3
It is decided that the exhibition will also take place in
Ankara and ‹stanbul, as well as ‹zmir. The art work is

exhibited with the title: Turkish Art in the 50th Anniver-
sary of the Turkish Republic. 

1981 and 1984
In 1981 the art work is limited to subjects. “Atatürk’s
Principles and Revolutions,  Independence War and its
place in the Turkish Republic” themes were the first
subjects. In 1984 due to Dyo’s 30th anniversary of fo-
undation, the event is organized with Turkish Marine
Forces Charity. The subject of the competition is set
as “the sea”. 

1 9 9 3
The competitive selection is organized by Yaflar Edu-
cation and Culture Charity once in every 2 years. The

first year the competition takes place, and during the
second year exhibitions are organized. 

1 9 9 9
The competition becomes international. Artists from
Northern Cyprus, Sweden and Romania participate in
the event. The 29th Dyo Competitive Art exhibitions
are also held in Romania and Northern Cyprus. 

2 0 0 2
Artists from Greece, Italy and Sweden take part in the
event. Ferruh Bafla¤a is in the jury for the 7th time in a
row. 

2 0 0 4
736 artists with 1,329 art work participate in the 31st
Dyo Competitive Art Selection. 5 art work is granded
award of merit and 52 art work is selected to partici-
pate in the exhibitions. 

2 0 0 6
32nd Dyo Competitive Art Selection award ceremony
was organized in November 16, 2006 in ‹stanbul Top-
hane-i Amire Culture and Art Center. In 2006, 828 ar-
tists with 1,400 art work participated in the competiti-
on. In the press meeting where award winning art work
and artists were announced Feyhan Kalpakl›o¤lu noted
that Dyo Competitive Art Selection will continue to
support culture and art, due to social responsibility. 
Kalpakl›o¤lu also added that they see the names of
many famous artists’ names in the history of Dyo
Competitive Art Selection events.

40 years filled with art

Women are managing
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“My complaint is; they easily understand me”

It is hard to start telling about Zülfü Livaneli. His name
is encountered in various subjects; cultural, artistic,

and political. When his name was first heard in the co-
untry, he was abroad due to present circumstances and
he was not able to come to Turkey for a long while. At
that time many of his album covers included people’s
faces he has never met before. But today Livaneli’s fa-
ce is known by millions of people. However, the grea-
test difference today is many people only know him as
a writer or a columnist. This actually is an appropriate
sample to Livaneli’s criticism that we are going through
a cultural corruption, even a crisis. But also quite many
people know of him as a writer, director, columnist and
a musician who also has an active role in politics. 

Livaneli is a milestone in Turkish music. His songs are
sang by world famous stars such as Joan Baez, Maria
Farandouri. He has nearly 300 compositions and 30
movie soundtracks. He has directed 3 long cut movies:
Yer Demir Gök Bak›r (The Land is Iron The Sky is Cop-
per), Sis (Mist) and fiahmaran. Livaneli is also known
with his studies and co-operation with celebrities like

Arthur Miller, Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave,
Mikhail Gorbaçov to improve world culture and arts.
When we asked Livaneli to define the world citizen
concept, he says: “Being a world citizen requires a
specific level of conscience and morals. In some cases
it is important to behave more than the local custom
behavior, to meet at common values in thoughts and
actions. All world citizens must preserve the peace
ideal, protect basic human rights and the nature. They
must give priority to such values in their private lives
and business environments.” 

When Livaneli was a member of the parliament he was
able to follow up on country’s issues at Turkish Natio-
nal Assembly. Livaneli states: “When we analyze Tur-
key’s primary issues, we see that they remain the sa-
me within the past century: Issues in the East, Arme-
nian Issues, economical problems, relations with the
Western World. An empire has fallen apart and The
Republic is founded but these problems have not yet
been solved within the past one hundred years. And
why can’t we solve these problems? I will like to emp-
hasize on culture when I try to answer that question.
Culture, language and history have primary importan-
ce in creating, shaping a society and in the creation of
civilized and modern citizens. Unfortunately, the go-
vernors after Atatürk were not able to use such tools
(culture, language and history) effectively. They tried to
govern a society with orders, restrictions and regulati-
ons. But the issue is culture. I believe the toughest cri-
sis in Turkey is cultural than economical. When we ha-
ve economical crisis, there is IMF to lendus 10 billion
USD, but when our cultural values are destroyed no
one can help us create them again.”

Many people on the mainland envy the seaman. The
photo frames in Captain Faruk Üründül’s exhibition

“The Other Seas” invites those who wish to be on those
boats to open seas. In his exhibition “The Other Seas”
Captain Üründül presents the experience and the people
whom he met on the boat’s route. Everything lived in
India, Thailand, Tanzania, USA, Holland and Canada
ports and their experience with storms, whales, dolphins
and seals reach us from the deck of the 190 m. ship. 

Üründül was a naval officer in the Turkish Marine Forces
between 1981-1999. From 2000 till now he is working as
a long distance commercial ship captain. Üründül says
“When you travel across the ocean, then you know you
don’t do an ordinary job. In my last journey we were caught
in very bad weather. The waves were 12 m high. It was the
first time I have encountered such high waves. Our route
was Korea and in only 9 days we would be there. Days
were passing but whenever I calculate our estimated arrival
to Korea it was still 9 days. Even though the engine and
propellers of the boat worked at full speed, due to the
storm the boat did not make any advance at all.”

Üründül is also a professional photographer since 1994.
He says the toughest part of being on the sea is the psy-
chological struggle. He adds “When you are on the sea for
months, then you spend a very long time alone. If anything
happens to you in the middle of the ocean, the fastest aid
could reach you in 10 days earliest. It is assumed that if
something goes wrong on the boat, a helicopter will rush
and save us. That only happens in developed countries.
And the world is not only the developed countries. Where

could you find a helicopter in Indonesia or West Africa? It
would take days for anyone to hear you and run for your
help. On the sea the struggle is not with the nature only
but also with that psychology.” According to Üründül,
people with desire to leave, will leave some day. And that
might fall into any part of their lives. Üründül says “The
desire to leave and to succeed has no relation to money.
Your budget is the last thing you will consider when you
can no longer control your desire to leave. Actually when
you really want to leave, you will adjust your budget
accordingly. When you realize you cannot survive without
leaving, your journey starts. In a static life you lose even
though you think you win. Once you can leave, you con-
tinue. When I was in intermediate school I would dream
about passing across the Atlantic Ocean in a sailing boat.
That was how it started. But of course my dreams are not
so high anymore. But I still say; if you want to go some-
where you will pack your bag and leave home. You can-
not go anywhere while making plans of your journey at
home. While you are at home, your boundaries are repre-
sented by anything surrounding you.”

Üründül states that the most dangerous issue in long dis-
tance navigation is pirate attacks. Üründül told us about
the pirate attacks they encountered twice: “One of them
took place in Nigeria. On a night when we anchored 30 km
off the shore 8 pirates with cutlasses in their hands climbed
up the ship. Even though we tried to stand against them,
we could not stop them stealing some stuff. Since we are
commercial ships we are not allowed to carry weapons. In
Indonesia we were alarmed when a guard noticed some
movement on the ship. They had captured the chief. 6

men were on board and they have stolen personal belong-
ings of the chief. Since the storage area and the reposito-
ry had special locks they were not able to open them. Such
pirate activities are experienced anywhere in the world and
they increase in quantity. After September 11, paranoia in
the world increased as well. It is harder to take photos at
the ports now. It was easy to capture images in the old
days, now they ban us from taking photos. It is only possi-
ble to work within the boat. While we were having a photo-
shoot on the shore of Aral Lake in Uzbekistan, the police
stopped us and asked us to go to the police station even
tough we had the proper visas. We argued with the police
not to go to the station then we dropped the officer from
the car and ran away. That was one of the most danger-
ous event I went through as a photographer.”

Üründül states that he cannot think of a life away from
sailing and photography. Üründül says: “I am a seaman
for a very long time and I am involved in photography for
a while. I do not know what would be left from my life if I
quit those.”

I wish I was on that boat too…
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Turkish sculptures have roots a while back. In arche-
ological digs sculptures that were created in 2000 BC

were found. We are one of the richest countries in the
world when it comes to historical artifacts. However, du-
ring a period in the Ottoman Empire, due to a miscon-
ception that Islam had forbidden creating sculptures,
sculpturing had ceased for a while. Thus we were not ab-
le to catch the new artistic waves in the world after the
Renaissance. Turkish sculptures started going abroad to
get educated and trained was very common especially
after the foundation of the Republic. So that Turkish ar-
tists had met Western artistic concepts and have helped
the development of sculpturing in Turkey. 

One of the most effective universities giving sculpture
education in Turkey is Mimar Sinan University. Foun-
dation of Sculpture Department in Faculty of Fine Arts
has a 120 year history. Every year there are 15 gra-
duates from that department. Prof Dr. Rahmi Sungur,
Sculpture Department Head of Faculty of Fine Arts,
has been sculpturing for over 30 years. Aksungur says
“Sculpture is a part of my life”. He says Turkish peop-
le have a growing interest in sculptures recently. They
have figured that out after the research they have ma-
de. He adds: “Even the villagers in the east would like
to see sculptures. There are many people among our
society who has the capacity to sculpture… We are a
sculpture hungry nation.”

Aksungur has an interesting story about getting to know
sculpture. When he was a 13 year old student, he had al-
lergies and he was not able to go to school for 6 months.
At that time he has started drawing. He says he drew ni-

ce but he was not satisfied with drawing. He figures that
he needs to do something different. Then he starts ben-
ding, folding wires and creates sculptures. His art teac-
her Bilal Erdo¤an realizes his interest in sculpture and
starts teaching him sculpturing. His teacher supports his
works and inspires him to attend to Academy of Fine
Arts. Aksungur adds: “I started sculpturing due to my
feelings, then my lecturers inspired me.” Aksungur has
been working on sculptures since 1974. 

Aksungur continues his academic and artistic studies
together. He mentions his academic career follows his
artistic career. He has organized his life according to
his sculpturing works. He has turned his house into a
workshop. He works at nights, since it is calm and qui-
et and he can concentrate on his works. 

“We are a sculpture hungry nation”

Multicultural and beyond time

Computer programming, system analysis and de-
sign. Zeynep Fad›ll›o¤lu was educated in all of them

but decided on design. But she believes system analy-
sis helps her success in design. She believes that we
shall learn from everything. She tries to form multi sour-
ce environments where products from world cultures
meet. She borrows from the values and styles of the
past and adds today’s needs and technology. 

Fad›l›o¤lu says: “My style was formed from where I was
born and was influenced from my life style. I have this
‹stanbul culture since I am from Bosphorus. It has civili-
zations such as; Byzantine, Seljuk and Ottoman. It is a
synthesis of all but not their direct applications. I can get
textures, views, textile and colors from them. We try to
create an infrastructure beyond the trends of time, com-
patible to its environment and the architecture, comfor-
table and consistent with future additions of the owner
of the location. It is something specific, from my feelings
and also reflected to my office. Over the years I worked
with many architects, artists and stage designers. I es-
pecially utilized working with artists. They can picture a
dream. With everybody’s contribution we create a Zey-
nep Fad›ll›o¤lu design. That is teamwork.”

Fad›ll›o¤lu attended to English High School in ‹stanbul,
then Brighton University in England. She became a
computer programmer and system analyst at Control
Data Institute. She completed her study at London
Ichbald School of Design. Then she married to Metin
Fad›ll›o¤lu. She started working designing the places
her husband was managing. She created interior de-
signs and decorations of swimming pools, night clubs
and discos. She specialized in restaurant management
and design. She managed places such as: fiamdan,
Plaza, Ulus and Çubuklu 29, Vaniköy and Taksim
Nightpark facilities. She started working in projects in
England, London, Kuwait, Berlin and India with her
company “Zeynep Fad›ll›o¤lu Design”. She worked on
house designs. She was among the most successful
designers in London Exhibition organized by House
and Garden magazine and Daily Telegraph. She recei-
ved “2002 International Interior Design Award” with the
decoration of Chintamani restaurant in London. Fad›l-
l›o¤lu says: “We are not interested in trends. We crea-
te trends. What we do becomes the trend soon after.”
According to her we must be able to use anything. We
must not stay put within boundaries, but create. A per-
son unaware of his/her culture cannot be successful. 
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