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01 sunufl

Y
ap›lan araflt›rmalar gösteriyor ki, baflar›l› flirketlerin en

önemli özelliklerinden biri, idealleri gerçe¤e dönüfl-

türmek. Yaflar Toplulu¤u gözlerini ‹zmir’de açt›. Tür-

kiye’yle birlikte büyüdü, geliflti... Bölgenin ve ülkenin sorunla-

r›n› yaflad›, yo¤ruldu, olgunlaflt›. Yaflar Türkiye’yi yaflad›. Ya-

flar, grup olarak bundan böyle dünyay› yaflayacak, dünyaya

aç›lacak, küresel ekonominin aktif bir oyuncusu olacak. 

Geleneksel yönetim stratejileri, kara, ciroya ve üretim rakam-

lar›na odaklan›rd›. Günümüzün yönetim stratejileri, ayn› za-

manda, insana, topluma, ülkeye ve küresel hedeflere odakla-

n›yor. Bir yandan üretiminizle, di¤er yandan insan kayna¤›n›z-

la iyi olacaks›n›z. Bir yandan mali bilançolar›n›z parlayacak,

di¤er yandan hayata katt›klar›n›z tüketicinizin yüre¤inde par-

layacak. Yarat›c›, rekabetçi, farkl›, insanc›l olacak, baflar›l›

olacaks›n›z. 

Biz art›k ifl kollar›m›zda yeterli büyüklü¤e ve deneyime ulaflt›k.

Öncelikle yapt›¤› ifli, çok iyi yapan ve bulundu¤u sektörlerde

bir ya da ikinci olmay› hedefleyen bir grup olarak karfl›n›zda-

y›z. Bu, asl›nda bizim de¤il, evrensel ekonominin bir kural›.

San›r›m, dün, dünya farkl› dönüyor deseler, güler geçerdik. Bu-

gün durup düflünme zaman›. Çünkü gerçekten daha h›z-

l› dönüyor. Yaflar Grubu ekonominin aktif bir üyesi oldu¤u gün-

den bu yana Türkiye’de pek çok ilk’e imza att›. Pek çok yenili¤i

ülkemize getirmekte öncü oldu. Yaflar’da idealler her zaman çok

önemli oldu. Biz ideallerimizi gerçeklefltirmek için çabalad›k. ‹de-

allerimizden taviz vermedik. Hep heyecanl›, hep dinamik ol-

duk, olmaya özen gösterdik. Çal›flmalar›m›zda, yaln›zca ifl

dünyas›na yönelik de¤il, topluma yönelik faaliyetlerde bulun-

maya özen gösterdik. Yaflar Grubu, toplumla iç içe oldu. Top-

lumun dinamiklerini destekledi. Sanat›, tarihi, arkeolojiyi, bize

ait de¤erler oldu¤u için bizden sonraki kuflaklara iletebilmek

ad›na, korumaya ve kollamaya çal›flt›k. Toplumsal çabalar›m›-

z› ça¤›n gereklerine uydurmaya özen gösterdik.

Biz ürünlerimizle Türk halk›n›n evine girdik. Sizinle mutfak

masas›na oturduk. Misafir odan›z›n duvarlar›na yans›d›k. Oto-

mobili kullan›rken birlikte olduk, oturdu¤unuz mobilyada ha-

yat bulduk. Spor yaparken yan›bafl›n›zdaki su olduk. Temel

ihtiyaç maddeleriyle birlikteli¤imizi perçinledik. Kad›na, erke-

¤e, çocu¤a ayr› ayr› ulaflmaya çal›flt›k. Genci ve yafll›y› ayr›

ayr› hedefledik. Sizlerle birlikteli¤imize bir halka daha ilave et-

mek istiyoruz. 

Daha yak›n olal›m, belli de¤erleri, al›flkanl›klar›, zevkleri; k›sa-

cas› bir yaflam fleklini birlikte paylaflal›m istedik. Elinizde tut-

tu¤unuz Yafla Dergisi, Yaflar Grubu’nun siz de¤erli dostlar›na

bir hediyesi. 

Birlikte daha nice güzel günlere. Güzel yafla’y›n.

Sayg›lar›mla,
Feyhan Kalpakl›o¤lu 
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Yaflad›kça...

Daha yak›n olal›m, belli de¤erleri, al›flkanl›klar›, zevkleri; 
k›sacas› bir yaflam fleklini birlikte paylaflal›m istedik.
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Ç ikolata, kimi zaman aflk›m›z› anlatman›n en tatl›

yolu, kimi zaman da üzüntülerden kurtulmam›-

z›n en keyifli çözümü oluyor. Çikolatan›n ilk sa-

hipleri olan Azteklerle Mayalar›n “tanr›lar›n içece¤i” ola-

rak adland›rd›klar› kakao, bu uygarl›klar›n en büyük mi-

raslar›ndan biri; çikolatan›n biny›llard›r bütün dünya için

vazgeçilmez bir lezzet olmas›, bunun kan›t› de¤il mi?

Kristof Kolomb’un Amerika k›tas›n› keflfetmesinden

önce dünya, bu tarifi imkans›z lezzeti bilmeden yaflad›.

Kolomb’un getirdi¤i hazinelerin aras›nda, o güne kadar

varl›¤› bilinmeyen kakao tohumlar› da vard›. ‹spanya

Kral› Ferdinand ile Kraliçe Isabella, fasulyeye benzeyen

bu kahverengi, tuhaf tohumlar›n de¤erini bilmeseler

de, ‹spanyol kaflif Hernando Cortez, Amerika k›tas›na

ayak bast›¤› anda büyük bir mücevherle karfl› karfl›ya

oldu¤unu anlad›. Meksika’y› keflfi s›ras›nda Cortez, Az-

tek K›z›lderilileri’nin kakao tohumlar›yla, “s›cak içecek”

anlam›na gelen “chocolatl” adl› bir içecek haz›rlay›p iç-

tiklerini görmüfltü. Kutsal bir içki olarak konuklara su-

nulan “chocolatl” ilahi konumuna ra¤men oldukça tat-

s›z bir içkiydi. Cortez “chocolatl”a fleker ekleyerek Av-

rupal›lar›n damak tad›na uygun hale getirdi. Cortez’in

‹spanya'ya götürdü¤ü “chocolatl” çok büyük ilgi gördü.

Ard›ndan içine tarç›n ve vanilya gibi birçok yeni madde

eklenerek, günümüzün bilinen çikolatas›na ad›m ad›m

yaklafl›lmaya baflland›. ‹spanyol aristokrat s›n›f› aras›n-

da s›cak çikolata içmek bir çeflit itibar göstergesi hali-

ne geldi. Kakao üretiminin s›rlar› ‹spanya d›fl›nda ö¤re-

nildi¤i andan itibaren tüm dünyada çikolatan›n saltana-

t› kuruldu. Yaln›zca çikolata üreten ve satan kafelerin

yan› s›ra, seri üretim yapan makineler de ortaya ç›kt›. O

ana kadar içecek olarak tüketilen çikolata, 1847'de bir

‹ngiliz firmas› taraf›ndan ilk kez yiyecek olarak piyasaya

sürüldü. Hemen ard›ndan 1876'da ‹sviçre'de Daniel

Peter çikolataya süt katman›n yöntemini keflfetti ve bu-

günkü sütlü çikolatan›n mucidi oldu.

Çikolata nedir?

Tanr›lar›n içece¤i çikolata, Güney Amerika’daki ilk ha-

linden epey uzaklaflsa da çekicili¤inden ve k›flk›rt›c›l›-

¤›ndan hiçbir fley kaybetmedi. Kakao ya¤›, fleker, süt-

tozu, lesitin ve vanilinin bir araya getirilmesiyle olufltu-

rulan çikolata, müthifl bir tat olman›n yan› s›ra ayn› za-

manda enerji, sa¤l›k ve mutluluk deposu olarak kabul

ediliyor. Bitter, sütlü ve beyaz olmak üzere bafll›ca üç tip

üretilen çikolata, krema, likör, badem, f›st›k, f›nd›k gibi

de¤iflik tatlar eklenerek birçok çeflide ulafl›yor. ‹çerdi¤i

kakao ya¤› sayesinde kalp ve damar sa¤l›¤›na olumlu et-

kileri bilimsel olarak kan›tlanan çikolata, ayn› zamanda

mutluluk hissi veren “serotonin” maddesiyle, stresi ve

depresyonu önleyerek, sakinlefltirici bir etkiye de neden

oluyor. Çikolatan›n lezzet, koku ve aromas›n› korumas›

için oda s›cakl›¤›nda, güneflten ve nemden uzak tut-

mak gerekiyor. Buzdolab›na konan çikolatalar k›sa bir

zaman içinde tadlar›n› kaybedebiliyor.

04 keyif: çikolata

Aflk›n kakaolu hali...
Kakao... Genç k›ta Güney Amerika’dan yola ç›kt›¤› andan itibaren,

yafll› k›tam›z› heyecana bo¤an, gençlefltiren mutluluk kayna¤›...
Çikolata... ‹nsanlar›n aflk› ve mutlulu¤u tarif edebilmelerine

yard›mc› olmak için kakaonun sundu¤u bafltanç›kar›c› lezzet...
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PINAR SWISS 
“Gerçek ‹sviçre Çikolatas›”

P ›nar, sa¤l›k, yenilik, lezzet misyonu do¤rultusunda

yeni ürünlerini tüketicilerin be¤enisine sunmaya

devam ediyor. Bu ürünlerden bir tanesi de yepyeni bir

ürün kategorisinde lansman› gerçeklefltiri-

len: PINAR Swiss Çikolata!

Dünyan›n dört bir yan›ndan derlenen

kakao çekirdeklerinin özel harman-

lanmas›yla haz›rlanan, formülasyonu s›r

gibi saklanan gerçek ‹sviçre çikolatalar›, flimdi P›nar

kalitesi ve lezzet onay›yla sizlerin be¤enisine sunuluyor

PINAR Swiss Çikolatalar, çikolatada dünyada bir nu-

mara olan ‹sviçre’de, ‹sviçre’nin en köklü firmalar›ndan

birisi taraf›ndan üretiliyor ve PINAR iflbirli¤iyle sizlerle

bulufluyor. Rengi ve kokusuyla özel, a¤›zda h›zla eriyen

ve geride kuvvetli bir çikolata aromas› b›rakan lezzetli

PINAR Swiss çikolatalar, BOL SÜTLÜ, FINDIKLI SÜT-

LÜ ve B‹TTER olmak üzere üç farkl› çeflidiyle keyifli an-

lar›n›za keyif katacak, yorgun anlar›n›zda enerji ve mut-

luluk kayna¤›n›z olacak. Çikolata keyfinizi art›rmak için

piyasadaki 80g çikolatalardan daha fazla, 100g amba-

lajlarda sizlerle buluflmas›, çikolatan›n kalitesini belirle-

yen en önemli unsurlardan birisi olan kakao kuru mad-

desi oranlar›n›n mecburi de¤erlerin ve pekçok rakibin

üzerinde olmas›, f›nd›kl› çeflidin içinde f›nd›k parçac›k-

lar›n›n de¤il bütün f›nd›klar›n yer almas›, sadece sütlü

de¤il, bol sütlü olmas› PINAR Swiss çikolatalar›n üstün

yönlerinden sadece birkaç›.  

Çikolata severler için yepyeni bir seçenek oluflturan PI-

NAR Swiss çikolatalar, gerçek çikolata lezzetini özledi-

¤iniz her an, her yerde PINAR güvencesi ve lezzet ona-

y›yla sizlerle birlikte... 

Çikolatadaki sa¤l›k s›rlar›
• Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, çikolatan›n sivil-

celere neden olmad›¤›n› ve var olan sivilceleri

art›rmad›¤›n› ispatlad›.

• Normal miktarlarda çikolata yiyen kiflilerin ald›¤›

kafein miktar›, kafeinsiz kahve içenlerle eflit.

• Bir kal›p sütlü çikolata vücudumuzun günlük pro-

tein, kalsiyum ve demir ihtiyac›n›n büyük bir

bölümünü karfl›l›yor.

• Çikolata, mutluluk hormonu ad› verilen “endorfin”

salg›lanmas›n› tetikleyerek stresi ve depresyonu

önlüyor.

• Sütlü çikolatalar, içerdikleri do¤al ya¤ bileflenleriyle

a¤z› temizliyorlar.

• Çikolatan›n içerdi¤i kakao ya¤›, kanda var olan

kolesterol düzeyini yükseltmiyor.

• Bir kal›p çikolatadaki kalori miktar› yaln›zca 210.

• Kakao çekirde¤inin içerdi¤i antioksidanlar,

hücrelerin yafllanmas›n› ve y›pranmas›n› geciktiriyor.

• Bilimsel araflt›rmalarda çikolatan›n damar

t›kan›kl›¤›n› önledi¤i ve k›lcal damarlardaki kan ak›fl›n›

h›zland›rd›¤› saptand›.

Çikolatan›n az bilinenleri
• Çikolatan›n hammaddesi kakao çekirde¤i,

“Theobroma cacao” a¤ac›n›n meyvesi.

• Kakao a¤ac› Orta ve Güney Amerika’n›n yerel

a¤ac›. Günümüzde Afrika, Ekvator ve Karayipler’de

de yetifliyor.

• Kakao a¤ac› y›l boyunca 50 bin ile 100 bin

aras›nda çiçekle kaplan›yor.

• Kakao a¤ac›n›n çiçekleri kokusuz ve tats›z.

• Kakao a¤ac› 4–5 y›ldan önce meyve vermiyor.

• Bir tek kakao a¤ac›nda elli meyve yetiflebiliyor.

• Kakao meyvesi yaklafl›k iki yüz günde olgunlafl›yor.



0908 stil: Eren Talu
röportaj: fülay yafla foto¤raflar: u¤ur bektafl

Eren Talu hem kendisiyle, hem de mekanlarla u¤raflan bir mimar. Hedef hep ayn›; daha yal›na ulaflmak.
Tamamlad›¤› her projeden sonra, daha yal›n ne yapabilirim, diye düflünüyor. 

Ancak as›l amaç hiç de¤iflmiyor: Bu mekanlarda yaflayacak olanlar›n önceliklerini dikkate alarak insan-
lara göre mekanlar tasarlamak.

yal›n, yal›n, daha yal›n!

Y
aflam, insan, canl› çok önemli. Dekor ikinci

planda. Mobilya, mimari vs. afl›k olunmamas›

gereken fleyler. Mekan, içindekiler önemli oldu-

¤unda önemli.” Bu sözler mimar Eren Talu’ya ait. Talu,

hem kendisiyle, hem de mekanlar›yla s›k s›k u¤raflan

bir mimar. Her projesinde biraz daha yal›n olmaya çal›-

fl›yor ve her seferinde biraz daha yal›n olman›n müm-

kün oldu¤unu kabul ediyor. Mimarisi ve dekorasyonuy-

la dünyaca ünlü dergilere kapak olan Antalya Hillside

Su, son günlerin gözde restoran› G By Karaf ve Bod-

rum Göltürkbükü’nde yapt›¤› Ev Türkbükü devre tatil

sistemi, Talu’yu son dönemde gündeme tafl›yan proje-

leri. Talu ile G By Karaf’da bulufltuk. G By Karaf, Re-

ina’n›n üst kat›nda yeni aç›lan bir restoran. ‹çeriye gir-

di¤inizde mekan› saran fleffafl›k ve beyazl›k gözünüzü

al›yor. Mekan›n bir parças› olman›z, içinde kaybolman›z

ya da saklanman›z mümkün de¤il. Zaten Talu da me-

kan›n de¤il, insan›n önemli oldu¤unun alt›n› çiziyor. Bu

nedenle de hiçbir tasar›m›nda dekorasyon ya da mima-

rinin öne ç›kmas›n› istemiyor. Ona göre mekanlar sade-

lefltikçe ç›plaklaflm›yor, aksine içinde yaflayanlara, iste-

diklerini yaflama f›rsat› veriyor. ‹flte bu nedenle Hillside

Su’daki aynalar ve su, G By Karaf’daki fleffaf sandal-

yeler, onun bu çizgisi do¤rultusunda att›¤› imzalar de-

mek, san›r›m yanl›fl olmaz. Afla¤›da okuyaca¤›n›z rö-

portajda da Talu’nun mekanlar›ndaki tad› bulacaks›n›z,

çünkü ayn› fleffafl›kta gerçekleflti. ‹flte karfl›n›zda tüm

beyazl›¤› ve fleffafl›¤›yla mimar ve insan Eren Talu... 
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Stil, tasar›m kelimeleri size ne ifade ediyor?

Ne moda, ne stil tak›yorum, hiçbir fley takm›yorum. Ya-

ni hiçbir fley takip etmiyorum. En yal›na ulaflmak istiyo-

rum. “Ar›nmak” diye bir söz var. Biz de, mimaride ar›n-

maya çal›yoruz. Yal›n, yal›n, daha da yal›n... Bence me-

kanlar sadelefltikçe ç›plaklaflm›yor, içinde yaflayanlara

ne istiyorsa onu yaflama f›rsat›n› veriyor, insanlar› olum-

lu etkiliyor. Ben yal›nl›¤a ulaflmaya çal›fl›rken, ortaya be-

nimsedi¤im baz› fleyler ç›k›yor. Bu da mimarl›¤›ma, k›l›-

¤›ma k›yafetime, hayata bak›fl›ma yans›yor. Örne¤in

ben saat takm›yorum. Asl›nda tak›yordum, sonradan

kendimle u¤rafl›rken fark ettim ki cep telefonu tafl›yo-

rum ve saate oradan da bakabilirim. O gün saat takma-

y› b›rakt›m. Cep telefonum yaln›zca uçakta kapal›.

Uçakta saatin kaç oldu¤unu ö¤renmek istersem yan›m-

dakine soruyorum. Hiçbir zaman kravat takmam. Kra-

vat, bir süs aksesuar› oldu¤u için takm›yorum. Kendim-

le u¤raflt›¤›m gibi, mekanlarla da u¤rafl›yorum. Mekan-

lar›n sahibinin de yaflama hakk› var. Evde de, yaflayan

kiflinin önceli¤i vard›r. Bu nedenle ev yapm›yorum. Çün-

kü kabul ediyorum ki, onlar›n önceli¤i var.

Kendi evinizi kim yapt›?

Evimi kendim yapt›m. Kar›m, iki çocu¤um, bir kedimiz

ve bir köpe¤imizle yafl›youz. O evde yaflayanlar olarak

onlar›n da bir tak›m istekleri var. Elbette yine yal›nl›k var

ama, o yal›nl›¤›n içinde küçük k›z›m için bir mama san-

dalyesi, büyük k›z›m›n oyuncaklar›, kedi ve köpe¤imizin

küçük bir kulübesi ve minderine de yer var.

Sürekli siyah-beyaz giyinmenizin nedeni de yal›nl›k m›?

Renk de sevmiyorum. ‹nsanlar›n kendi renkleriyle, ken-

di kiflilikleriyle veya seçtikleri k›yafetlerle mekanlarda

çok daha çarp›c› durdu¤unu fark ettim. Dolay›s›yla, in-

sanlar› öyle görmeyi seviyorum. Güzel bir dekorda,

içinde bulunan insanlar› ön planda görüyorum. Deko-

rasyon yaln›zca bir fonksiyon. Ayr›ca beyaz› çok daha

farkl› yerlerde konumland›r›yorum. Beyaz denince be-

nim akl›ma hastane gelmiyor. Ayr›ca, hiç bembeyaz

hastane de görmedim. 

Bugüne kadar yapt›¤›n›z mekanlarda, sizi en fazla yan-

s›tt›¤›n› düflündü¤ünüz hangisi?

EvTürkbükü Projesi. Çünkü, her yeni proje yal›nl›k aç›-

s›ndan biraz daha geliflmifl oluyor. Her yeni eser, her

proje bizi en iyi yans›tan ve tan›tan olacak.

Projelerle aran›zda duygusal bir ba¤ oluyor mu?

Benim duygusal ba¤›m, hep yapmakta oldu¤um ifltir. Proje-

yi tamamlad›ktan sonra bir müddet devam ediyor ve bitiyor. 

Ama EvTürkbükü’nün fark› yok mu? Di¤erleri ald›¤›n›z

ifllerdi, oysa bu projede siz yat›r›m yapt›n›z... 

Kesinlikle do¤ru. EvTürkbükü Projesi bana önemli bir

fley ö¤retti. Baflkas›n›n paras›yla ifl yapmak çok kolay

bir fleymifl. Kendi paramla yapmaya bafllay›nca, müfl-

terileri daha iyi anlamaya bafllad›m. 

Çok farkl› insanlar›n tasarlad›¤› ortamlarda bulunmak

zorunda kal›yorsunuz. Tasar›m› hoflunuza gitmedi¤inde

ne hissediyorsunuz? ‹fliniz özel hayat›n›za yans›yor mu?

Kendi mesle¤imle ve yaflant›mla ilgili insan reaksiyonla-

r›m farkl›. Mekanlar› daha çok insanlar›na göre yarg›l›-

yorum. Tercihlerimi insanlara göre yap›yorum. Otel ko-

nusunda ise çok seçiciyim. Eski bir otelde kalmak içim-

den gelmez. 

Hillside Su’da kalanlar farkl› fleyler söylüyorlar. Sürekli

kendisini görmekten s›k›lanlar oldu¤unu biliyorum. Siz

tasarlamasayd›n›z, Hillside Su’ya gider miydiniz?

Giderdim. Çünkü bütün do¤rular› kendi do¤rular›mdan

al›yorum. 

Hillside Su’nun bu kadar yo¤un bir ilgi görece¤ini tah-

min ediyor muydunuz?

1983’ten beri kendi ofisim var, mimarl›k yap›yorum.

Dünya kadar ifl yapt›m. Hiçbir yabanc› dergide bir fley

ç›kmad›. Wall Paper, Architech Designer, hayal edeme-

yece¤imiz fleylerdi. Hiçbir fleyin kopyas› olmayan ve fel-

sefesi olan bir fley yapt›¤›n›z zaman, o felsefeden mem-

nun olan insanlar taraf›ndan be¤eniyle karfl›lan›yor.

Bir projeye bafllad›¤›n›z zaman ne yap›yorsunuz? Ön-

ce hayal mi ediyorsunuz?

Hep insan gibi düflünüyoruz. S›k s›k alt›n› çiziyorum,

benim için o mekanda yaflacak, oturacak, kalacak in-

sanlar önemli. ‹çinde yaflayan insanlar› düflünerek ta-

sarlamaya çal›fl›yorum. Sonuçta, içinde yaflayan insan-

lar için mimarl›k yap›yoruz. Foto¤raf› çekilsin diye ifl

yapm›yoruz. 

Geçti¤imiz y›l bombalanan HSBC binas›n›n iç tasar›m›-

n› sizin yapt›¤›n›z› biliyoruz. O gün ne hissetmifltiniz?

Binada eme¤i olan biri farkl› fleyler hisseder mi? 

O binay› DemirBank için ProArk firmas›yla beraber or-

tak yapt›k. Kötü olaylar oldu¤u zaman mala gelene

üzülmedik, cana üzüldük. Bizim binam›z da 100 metre

ileride oldu¤u için ciddi flekilde hissettik. Biz çok flans-

l›y›z ki, kurtulduk. Dekorasyona hiç ac›m›yorum. Deko-

rasyon bir daha yap›l›r ne olacak...

Türkiye’de mimar olman›n baflka bir ülkede mimar ol-

maktan zor ya da kolay bir yan›, farkl›l›¤› var m›?

Türkiye’de çok daha kolay. Yani mimar olup para kazan-

mak çok daha kolay. Çünkü Türkiye’de iyi mimar yok. Ör-

ne¤in, Paris’e gitti¤iniz zaman Eiffel Kulesi’ni, Louvre Mü-

zesi’nin önündeki piramiti gezebilirsiniz. Malezya’da dün-

yan›n en yüksek iki kulesini yapt›lar. Yelken Otel, Du-

bai’nin simgesi oldu. Türkiye’ye bak›n... Mimar Sinan’dan

sonra yap›lm›fl, tüm dünyada bilinen mimari eserimiz yok.

Tüm bunlar asl›nda özelefltiri. Mimar olarak hepimizin ay›-

b›. Geçmiflin taklit edilmesine de karfl›y›m. Eskiyi biraz ye-

nile, ortaya farkl› bir fleyler ç›ks›n mant›¤› da bana do¤ru

gelmiyor. Ça¤dafl eserler yapmal›y›z.

Bundan sonra yap›lamaz m›?

Neden olmas›n? Bu biraz da kültür ve görgü meselesi.

Jenerasyonlar›n de¤iflmesi laz›m. 

Belki de sizin çocuklar›n›zdan biri yapar...

Küçük k›z›m daha alt› ayl›k. Büyük k›z›m sekiz yafl›nda,

onun mimarl›¤a merak salmas›n› çok istiyorum. Annesi

de kendi mesle¤ini yapmas›n› istiyordur ama, mimar

olsun diye, her türlü hileyi yap›yorum. Hillside Su’yu

çok seviyor. Ev de bembeyaz. Do¤um günü partisi dü-

zenleyecektik. G By Karaf yeni aç›lm›flt› ve k›z›m gör-

memiflti. “Burada yapal›m” dedim. “Baba gene bem-

beyazd›r oras›. Orada yapmayal›m” dedi. K›z›m da ifli

çözmüfl vaziyette. 

10 stil: Eren Talu

Mimar Sinan’dan sonra yap›lm›fl, tüm dünyada bilinen mimari eserimiz yok. Tüm bunlar asl›nda
özelefltiri. Mimar olarak hepimizin ay›b›... Geçmiflin taklit edilmesine de karfl›y›m. Eskiyi biraz yenile,
ortaya farkl› bir fleyler ç›ks›n mant›¤› da bana do¤ru gelmiyor. Ça¤dafl eserler yapmal›y›z.



1312 bak›fl aç›s›
foto¤raflar: NASA

Sizce dünya uzaydan nas›l görünüyor? K›talar, okyanuslar, ormanlar,
buzullar... Hatta yerleflim alanlar›... Peki ya Türkiye? Örne¤in en yük-
sek da¤›m›z A¤r›, Bo¤azlar ya da GAP Bölgesi... Uluslararas› Uzay ‹s-
tasyonu NASA’n›n elde etti¤i görüntüler, Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Üstün Ay-
d›ngöz taraf›ndan bir kitapta topland› ve ‹fl Bankas› Yay›nlar› aras›n-
da ç›kt›.

Elinize ald›¤›n›zda sizi içine çeken bu foto¤raflar, bir yandan dünyay›
bu kadar yukardan görebiliyor olman›n keyfini yaflat›yor, bir yandan
da görünmeyecek kadar ufak oldu¤umuzu hat›rlat›yor. Biz yaln›zca
birkaç›n› seçtik, ama siz kitab›n bafl›nda saatler geçirebilirsiniz. 

Türkiye’yi 
böyle görmediniz!

Anadolu ve K›br›s’a bir bak›fl
Uzay meki¤i Columbia’dan sonbaharda izlenen bu görüntü Anadolu’yu, K›br›s’› ve Akdeniz’in do¤usunu gös-
teriyor. Anadolu’nun ve K›br›s’›n büyük bölümü bulutsuzken Akdeniz k›y›lar›m›z›n biraz ötesinde neredeyse
k›y›ya paralel seyreden bulutlar var. Tuz Gölü, Hirfanl› Barajgölü ve Göller Yöresi’ndeki göllerimiz ile Çukurova
(sa¤da altta) seçilebiliyor.



1514 bak›fl aç›s›

Büyük A¤r› ile Küçük A¤r› (solda)
Uzay meki¤i Endeavour A¤r› Da¤lar›’n›n üzerinde. Tepesi karl› Büyük A¤r›, son zamanlarda kar yememifl Küçük
A¤r›’ya tepeden bak›yor. Zirvesi deniz seviyesinden befl kilometreden fazla yüksekteki Büyük A¤r› ile 11 km
güneydo¤usundaki Küçük A¤r›’n›n zirveleri aras›nda 1241 metre yükseklik fark› var. Bu iki da¤›m›z Eylül
ö¤leden sonras›nda kardefl kardefl oturuyorlar. Bu iki muhteflem da¤›m›z volkanik özelliklerini bu resimde
bütünüyle gözler önüne seriyorlar. Çok eskiden püskürttükleri lavlar›n ortas›nda sanki bir zamanlar ortal›¤› bir-
birine katmam›fl gibi oturuyorlar. Biraz ötelerinde Aras nehri (görüntünün sa¤›nda) usul usul ak›yor. Verimli I¤d›r
Ovas› Aras’la A¤r›’lar aras›nda yat›yor. Aras’›n sa¤›nda ise Ermenistan var.

Nemrut Da¤› Krateri (altta)
Bitlis’te Van Gölü’nün bat› k›y›s›ndaki Tatvan ile Ahlat aras›ndaki Nemrut Da¤› ülkemizin en ilginç yüzey
oluflumlar›ndan biri. Uzay istasyonundan fiubat ortas›nda ö¤leden sonra bak›yorsunuz Nemrut Da¤›’n›n tepesin-
deki kratere ve içindeki göle... Çok so¤uklarda göl bazen buz tutuyor. Her ne kadar etraf karla kapl›ysa da, bu
kez kuzeyindeki küçük bir bölüm d›fl›nda göl buzsuz. Kraterin kuzey kenar›n›n üzerinde biraz bulut var. Eski bir
volkan olan Nemrut Da¤›’n›n Van Gölü’nün oluflumuna katk›da bulundu¤u düflünülüyor. Bu düflünceye göre, Van
Gölü’nün bulundu¤u kesimde çok eskiden bulunan çukurlu¤un bat› kesimi patlayan Nemrut’un püskürttü¤ü
lavlarla kapanm›fl ve oluflan çanakta ülkemizin en büyük gölü ortaya ç›km›fl. Nemrut Da¤› asl›nda eskiden daha
yüksekmifl. Güçlü bir patlama sonras›nda da¤›n tepe kesimi çevreye yay›lm›fl ve flimdi gördü¤ümüz genifl krater
oluflmufl. Kraterin içindeki çukur kesim de göl haline gelmifl.



1716 bak›fl aç›s›

Do¤u Karadeniz’e bak›fl (üstte)
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndan Do¤u Karadeniz’e bak›yorsunuz. En soldaki Fener Burnu’ndan sonra sa¤a do¤ru k›y›da
Akçaabat ve biraz sa¤›nda daha genifl Trabzon seçiliyor. Görüntünün ortalar›nda ise k›y›da Rize var. K›y›n›n sa¤da üstteki
kesiminde ise Pazar (solda) ve Ardeflen (sa¤da) görülebiliyor. Do¤u Karadeniz Da¤lar› yeflilin çeflitli tonlar›n› sergiliyor.
Da¤lar›n aras›ndan bir çok akarsu Karadeniz’e do¤ru iniyor. Görüntünün sa¤ alt bölümünü ise Çoruh Nehri Vadisi çapra-
zl›yor.

Kuzey Anadolu fay hatt› (sa¤da üstte)
Bir Eylül günü ö¤leye do¤ru uzay meki¤i Atlantis’ten Orta Karadeniz’in iç kesimlerine do¤ru kuzeydo¤udan bak›yorsunuz.
Ortada solda Kelkit Çay› üzerindeki K›l›çkaya Barajgölü, sa¤da üstte ise Yeflil›rmak üzerindeki Almus Barajgölü var. Bu iki
akarsu bir süre sonra resmin gösterdi¤i bölgenin daha da sa¤›nda birleflecek ve Karadeniz’e dökülecek. Kelkit Çay› boyun-
ca Kuzey Anadolu fay hatt› da uzan›yor. Kuzey Anadolu fay hatt› Avrasya ve Anadolu tektonik levhalar›n›n aras›ndaki s›n›r.
Türkiye’nin büyük bölümü Anadolu levhas›nda ve bu levhayla birlikte Karadeniz’e ve Avrasya’n›n geri kalan kesimine göre
bat›ya do¤ru kay›yor. Resmin alt›ndaki Giresun Da¤lar›’n›n denize bakan yüzlerinde yo¤un bulutlar var.

Marmara Bölgesi (sa¤da)
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nda Haziran sonunda bir perflembe ö¤leye do¤ru Marmara Denizi üstündesiniz. Yer yer küçük
bulut kümeleri izlenmekle birlikte Marmara Bölgesi’nin büyük bölümü aç›k. ‹stanbul Bo¤az› ile Haliç rahatl›kla seçilebiliyor.
‹stanbul’dan bat›ya (sola) do¤ru Küçükçekmece ve Büyükçekmece Gölleri izleniyor. ‹stanbul’un Anadolu yakas›n›n
güneyindeki Adalar da fark edilebiliyor. Daha do¤uda (sa¤da) ‹zmit Körfezi var. Do¤u Marmara çevresindeki yo¤un kentsel
yerleflim aç›k gri renkli alanlar olarak izleniyor. ‹zmit Körfezi’nin alt›nda ‹znik Gölü ve onun solunda Armutlu Yar›madas› ile
Gemlik Körfezi görülüyor. Gemlik Körfezi’nin güneyinde iç kesimde izlenen genifl aç›k renkli gri alan ise Bursa flehri.
Bursa’n›n güneydo¤usunda yatay bir hat gibi Uluda¤ izleniyor. Daha bat›da ise Ulubat ve k›smen izlenen Kufl (Manyas)
gölleri var. Marmara Denizi’nde Armutlu Yar›madas› ile ortada alttaki Kap›da¤ Yar›madas› aras›nda ‹mral› Adas› görülüyor.

Astronotlar›n gözüyle uzaydan Türkiye, Üstün Ayd›ngöz

Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, Aral›k 2003, ‹stanbul

3. bask›: Mart 2003

228 Sayfa, Büyük Boy, Ciltli fiömizli



1918 söylefli: Selçuk Yaflar
röportaj: yaprak özer foto¤raflar: u¤ur bektafl

Sivri mi sivri bir dili var. Zaten bunu herkes biliyor. Vehbi Koç’u rahmetle an›yor. Onun kendisini bu
konuda çok elefltirdi¤ini söylüyor. Asl›nda belki içi d›fl› bir demek daha do¤ru. Sohbeti çok keyifli. Zaten

canl› tarih. ‹çi içine s›¤m›yor, kendisini sürekli bir fleyler yaratmak zorunda hissediyor. 
Karfl›n›zda Selçuk Yaflar...ben fikir babas›y›m



Bir gününüz nas›l geçiyor? Neler yap›yorsunuz?

Sürekli ifl ç›k›yor. Her sabah 07:00’de kalkar›m. Mutla-

ka 45 dakika gazeteleri okurum. Be¤endi¤im yazarlar›

kaç›rmam. 08:30’da kahvalt›ya otururum. Hafif yerim.

Bir bardak çay, bir dilim k›zarm›fl ekmek, az peynir bir

domates... Her gün mutlaka 2 kilometre yürüyüfl yapa-

r›m. Bugün kaç›rd›m, ö¤leden sonra telafi edece¤im.

Saat 10:00’da holdinde oluyorum. Ö¤lenleri hafif yerim.

Bal›k ve salata. Son 5 y›ld›r her gün ö¤le yeme¤inden

sonra mutlaka 1 saat uyurum.  Sonra televizyon seyre-

diyorum biraz. Tavsiye ederim, ‘Kad›n›n Sesi’ türü prog-

ramlar seyretmeniz gerek. Bu kadar dayak, bu kadar

kötü muamele... ‹nan›l›r gibi de¤il. Türkiye orada. Bafl-

bakan›n bu programlar› seyretmesi laz›m. Bu Türk er-

kekleri ne çok dövüyorlar?...

Kendinize iyi bak›yor musunuz? Disiplinli yaflam›n

ötesinde sa¤l›¤›n›z› korumak için neler yapars›n›z?

Alt› ayda bir sa¤l›k merkezine gidip, genel kontrolden

geçerim. Ayn› tip bir sa¤l›k merkezini Alt›nYunus’a da

yapt›k. Kendime bak›yorum yoksa hap› yutar›m. Bu ka-

dar yo¤un bir çal›flma hayat›ndan sonra baflka türlü na-

s›l sa¤l›kl› kal›n›r...

Bundan sonra da yazmaya devam edecek misiniz?

Yazmaya devam edece¤im tabii. Özlemlerimi sözlü de-

¤il de, yaz›l› olarak verece¤im. Vehbi Bey’in tavsiyesi.

Özlemlerimi yazaca¤›m.

Kendinize tatil verdi¤iniz olur mu?

Çok nadir yapar›m. 

Nas›l hissediyorsunuz kendinizi?

Allah’a flükür sa¤l›¤›m yerinde, zaten baz› ifller beni

dinlendiriyor.

Gelecek için ne tür planlar›n›z var?

‹dealim, Dyo ve P›nar’›n benden sonra 100 y›l yaflama-

s›. Bu flemsiyeyi küresellefltirmek gerek. Biz bundan

sonra g›da ve boyaya konsantre olaca¤›z. Dyo’yu ve

P›nar’› çocuklar›mdan, Yönetim Kurulu’ndan ve üst yö-

netimden bir dünya markas› yapmalar›n› istiyorum.

Farkl› boyalar üretiyoruz. Portfoyümüz çok genifl.  

Bundan sonra sizi ne heyecanland›r›r?

Dyo ve P›nar’› zirvede görmek beni heyecanland›r›yor.

Holding’in ‹stanbul’a tafl›nd›¤›n› görmek beni mutlu

edecektir. 

Holding’in ‹stanbul’a gitmesi bu kadar önemli mi?

Siz neden tafl›mad›n›z?

Yan›ndaki tak›m önemli.

Tak›m› siz kurdunuz...

Hata bende. Demek ki iyi tak›m kuramam›fl›m. 

Bu Türkiye’de yaflaman›n bir faturas› m›?

Bu ‹zmir’de yaflamam›n avantajlar› oldu¤u kadar baz›

mahsurlar› da oldu. ‹stanbul’da devaml› olsayd›m ben

farkl› bir Selçuk Yaflar olurdum. 

Heyecan ve hayallerinize dönelim mi... Dyo ve P›nar

d›fl›nda da hayalleriniz vard›r mutlaka...

Hayvanc›l›¤› gelifltirme vakf› kuraca¤›m. Tema gibi bir

vak›f olacak. Haz›rl›klar› tamamland› say›l›r. Hayvanc›l›k

çok geriledi. Hiçbir iktidar ne yaz›k ki hayvanc›l›¤› öne

ç›karmad›. Vakf›n bünyesinde hindi ve bal›kç›l›k da yer

alacak. AB’de bu konuda neler yap›l›yorsa, vak›f da ça-

l›flmalar›nda bunlar› hedefleyecek. Biz hayvanc›l›¤› tan›-

tamad›k. Amac›m, vakf›  2004 y›l› içinde faaliyete geçir-

mek. 

Ayr›ca büyük bir çiftli¤im var. Bu çiftli¤i gelifltirece¤im.

En az 10 tane daha süt ve besi çiftli¤i kurmak istiyorum.

Hedefim P›nar’›n sütlerinin yüzde 10’unu kendi çiftli¤in-

den tedarik etmesi. Seferihisar, Bademli köyünde bulu-

nan 7 bin dönüm arazi üzerindeki çiftlik avlanmak için

ideal. Çiftli¤i ald›¤›mda k›raç araziydi, 4 bin dönümüne

a¤aç ektim, ormanl›k arazi yapt›m. Çiftli¤in yüzde

10’unu kapatarak av hayvanlar›n›n da bulundu¤u bir ta-

bi av sahas›na dönüfltürmek istiyorum. Orada Keklik,

sülün var. Karfl›yaka benim için  çok özel bir spor klü-

bü. Ben hep u¤raflt›m, 12 branfl› var. Yer verdi¤i branfl-

lar Galatasaray ve Fenerbahçe’den çeflit olarak daha

fazla. Desteklemeye devam edece¤im.
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eksenime geldim” diyor ama daha 79 yafl›nda.

Asansöre binmiyor, merdivenleri yürüyerek ç›k›-

yor. “‹nifller daha tehlikelidir” deyip, inerken

asansörü tercih ediyor. “Allah’a flükür yorgun de¤ilim”

diye ekliyor. Art›k, “Onursal Baflkan”. Böylece elini ete-

¤ini ifllerden çekece¤ini bekliyorsan›z yan›l›yorsunuz.

Görevini tarif etmesini istiyorum, “Uçaktan bak›yorum,

böylece her fleyi görüyorum” diyor. Yeni rolünü çok

sevmifl gibi duruyor. 

Sabahtan bulufltuk. Plan›m›z çok yo¤un. Önce Hol-

ding’de konuflaca¤›z sonra yemek yiyece¤iz, sonra es-

kiden ailesiyle oturdu¤u köflke gidece¤iz. Art›k buras›

vakf›n binas›... Ama üç durakl› bir plan uygulamak

mümkün de¤il, çünkü baflka kap›lar› da çalmaya karar

veriyoruz. Kaf Sin Kaf çok önemli. Hiç de¤ilse önünden

geçece¤iz. Biliyorsunuz buras› Karfl›yaka Spor Klübü...

Ama Yaflar Üniversitesi de planlara dahil oluveriyor.

Oraya da u¤ramak gerek, art›k kahveyi de orada içeriz.

Unutmadan ö¤le yeme¤inde Durmufl Yaflar Çarfl›s›’na

gidiyoruz. Esnaf lokantas›nda yiyece¤iz. 

Durmufl Yaflar’›n ilk dükkan›na u¤ruyoruz. Babas›n›n

yaz›hanesine kim bilir bu kaç›nc› girifli. ‹lk kez görüyor-

mufl gibi. Gözü kenarda duran kasaya ilifliyor. “Eskiden

gözüme büyük görünürdü, pek de küçük” diyor. Lo-

kantadan içeri ad›m at›yoruz. Herkes ilgi gösteriyor.

Mönüde hindi var. ‹çimden, “Hiç sevmem” diye geçiri-

yorum. Sonunda taba¤›mdakilerin hepsini silip süpürü-

yorum. Hindi çeflitlerinden en çok Dudu ve Nes’i be-

¤endim. Selçuk Yaflar usulü pilav da bir harikayd›. Ya-

n›mda Selçuk Yaflar oturmasa, tarifini vermeyecekler.

Sonunda ö¤rendim soya sosu ve portakal kabu¤uyla

terbiye edilmifl. 

Selçuk Beyin iyi yemek yapt›¤›n›  düflünerek , “Yemek

yapar m›s›n›z?” diye soruyorum, yan›t› net: “Hiç alakam

yok yemekle”. “Bu tarifi siz vermiflsiniz ama, nas›l ol-

du?” San›rs›n›z ki yönetim bilimi üzerine bir soru sor-

muflum, ald›¤›m yan›t flöyle; “Her fleyde farkl›laflmak

gerek. Eminim bir yerde görmüfl ve be¤enmiflimdir, he-

men tarifini al›p getirmiflimdir. Nerede olursam olay›m

çevreme ilgiyle bakar›m, gördüklerimi fotokopi çeke-

rim.“ Ben pilav›n tarifini almaya çabalarken Selçuk Ya-

flar dükkan iflletmecisine soruyor; “Ciron ne? Günde

ne kadar kazan›yorsun? Kaç kifli geliyor? Memnun mu-

sun?... Falanca geldi mi, filanca ürünü ald›n m›... gör-

dün mü... kulland›n m›... 

Efendim karfl›n›zda Selçuk Yaflar...

Yaflar Holding yönetiminde radikal bir de¤ifliklik yap-

t›n›z. Ne zamand›r düflünüyordunuz?

Yabanc› dan›flmanlara her zaman yer verdim. En son

McKinsey geldi. Day›mdan kalan teorik bir iflletme nos-

yonu oldu¤u için, dünyadaki geliflmeleri her zaman ta-

kip etmiflimdir. O nedenle, McKinsey’in tavsiyesiyle, ic-

ra ile yönetim kurulunu ay›rd›k. 

Ben onu kastetmedim. Yönetimi k›zlar›n›za b›rakt›n›z.

Bundan sonra sizin rolünüz ne olacak?

Vehbi Bey Antalya’da bayi toplant›s›nda öldü. Benim ifl

hayat›ndan veya holdingten tamamen çekilmem diye

bir fley yok. Dan›flman ve duayen olarak beni istiyorlar. 

Bu karar› neden daha önce almad›n›z?

O zaman kendimi güçlü zannediyordum. 

Hala çok güçlüsünüz...

Güçlü hissetmiyorum, içim yumuflak.

K›zlar›n›z›n size benziyor mu?

K›zlar›m› kendime çok benzetiyorum. ‹kisi de birbirini ta-

maml›yor. Baz› huylar›m Feyhan’da, baz› huylar›m da ‹dil’de.

‹dil, daha so¤ukkanl›, Feyhan ise ateflli, daha heyecanl›.

Yeni s›fat›n›z Onursal Baflkan. Ne demek?

Duayen demek. Makro aç›dan bakan demek. Uçaktan afla¤›y›

seyretmek gibi bir fley bu. Daha iyi foto¤raf çekersin. 

Kendinizi ne olarak gördünüz patron mu, lider mi?

Kendinizi nas›l tan›mlars›n›z?

Kendime “önder” diyorum. Ben fikir babas›y›m. Proak-

tif bir yap›m var.
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Bu tarihi bina bir zamanlar›n meflhur Ege Ekspres Gazetesi’ne ev sahipli¤i yapt›. Art›k gençleri
kucakl›yor. Selçuk Yaflar bundan sonra Yaflar Üniversitesi’ne daha çok zaman ay›raca¤›n› söylüyor:

“Bu y›l bin ö¤renci istiyoruz. G›da, hukuk ve tar›m bölümlerini aç›yoruz. Üç Amerikan üniversitesiyle
evlilik temaslar› içindeyiz.”



Sürekli insan sorununda söz ediyorsunuz ama siz de

s›radan bir patron de¤ilsiniz. Yarat›c› bir patronsu-

nuz. Bu, ayn› zamanda tuhaf bir durum. Peflinizden

koflmak, yan›n›zda çal›flanlar için  zordur herhalde... 

Yan›ndaki insanlarla insan güçlenir. 125 adet giriflim

yapm›fl›z. Eskiden beri yarat›c› taraf›m var. Öyle rek-

lamlar›m›z vard› ki markalar›m›z›n bugünkü gücünü ve

tan›nmas›n› sa¤lad›lar.  

Dönüp bakt›¤›n›zda sizin de hatalar›n›z yok mu?

Ben ç›rakl›¤›m› babam›n yan›nda yapt›m. Ticaretteki

baz› baflar› s›rlar›m›n kayna¤›, babamdan ald›¤›m ata-

sözleri gibi nasihatlerden geliyor. Bir de benim ailem-

de, Türkiye’nin ilk ifl idaresi profesörü, ‹smet Alkan var-

d›. Day›m. Genç yaflta öldü. 1947-48’de Sultanah-

met’te Yüksek Ticaret’te onun ö¤rencisi oldum. Çal›-

flanlar için flunu demiflti, hiç unutmam: “‹yi eleman, o

kadar önemli bir fleydir ki, kolsuz ceket olur mu? Ol-

maz. ‹yi elemanlar›n› tut.” Onun için ben, sosyal görüfl-

lü bir patron oldum. Mal mülk edinmek benim için

önemli de¤ildir. 

Hatalardan söz ediyorduk. Bunlar birer hata de¤il.

Bunu uygulayarak holdingi gelifltirdim. Elemanlar›m› iyi

tuttum. Baz›lar› bafllar, b›rak›r. Ben ›srarc›y›m, sonucu

al›r›m. Golü kaleye atmak önemlidir. Ben baz›lar›na “Siz

kalenin karfl›s›nda top paslafl›yorsunuz. Golü at›n kale-

ye” derim. 

Ama dobra dobra, “Kaleye gol atam›yorsunuz” de-

yince çok sevmiyorlard›r.

Gençlere ve yöneticilere tecrübelerimi aktarmak benim

görevim. Halen bile, “Bal›k bafltan kokar” derim. Benim

kusurum insanlar› hayalimdeki kifli olarak de¤erlendir-

mek. Karfl› tarafa inan›yorsun, seviyorsun ve sevince

de kusurunu hofl görüyorsun. 

Siz yapsayd›n›z...

Kendi bafl›n›za yapabildi¤iniz kadar yap›yorsunuz. Yan›-

n›zda ekibiniz olmay›nca olmuyor. Futbol 11 kifliyle oy-

nan›r. 

‹nsan faktörü önemli diyorsunuz, çal›flanlardan za-

man zaman dert yan›yorsunuz ama Yaflar’da sizin

ifle ald›¤›n›z, 20 y›ld›r çal›flan pek çok insan var de-

¤il mi?

Var, 30 y›ld›r çal›flanlar da var. Çal›flanlar›m› hep sev-

dim. Babam›n etkisi oldu. Biraz dolayl› anlatay›m, ba-

bamla bafl›m›zdan geçenler benim çal›flanlarla iliflkim-

de belirleyici oldu. 1943’te milli korunma kanunu ç›kt›.

Mevcut bir mala, yok dedi¤iniz zaman ya da  mal 10 li-

raysa 100 liraya satt›¤›n›zda hapis cezas› al›yordunuz...

Babam›n adamlar›ndan biri bu s›rada mutsuz bir flekil-

de iflten ayr›ld›. Ayr›ld›ktan sonra, babam›n aleyhinde

propaganda yapt›. Boyac›lar›, “Yaflar Bey’de her fley

var, ithal mal var.” diye tahrik etti. Bir gün tezgahtar›n,

kendisinden boya isteyen birine verdi¤i cevap yüzün-

den babam, ben, Hasan, tezgahtar›m›z kendimizi Ka-

rakolda bulduk. Ben bir hafta gözalt›nda kald›m. Y›l

1945... 20 yafl›ndayd›m. Bu da bana bir ders oldu. Da-

vay› kazand›k, beraat ettik.

Geçmifl deneyimler korkutmufl sizi...

Do¤ru, korkuttu beni. ‹nsanlara sert olmayacaks›n.

Ac›d›m, ç›kartamad›m de¤il. Ama vefal› kald›m. Baz› ki-

flileri iflten ç›kartm›fl›md›r ama, haklar›n› fazlas›yla ver-

miflimdir. 

Sizce Türkiye’nin en baflar›l› patronu kim?

Vehbi Koç. Hem siyasi, hem de idari konularda, çok

de¤erli görüflleri vard›r. Beni hep elefltirirdi. 

Nasihat ya da elefltirileri ne yöndeydi ?

“Selçuk amma sertsin. Çok aç›k konufluyorsun, hisleri-

ni belli etme” derdi. Ben öyle de¤ildim, ne düflünüyor-

sam söylerdim. Bunun da zarar›n› gördüm. Vehbi Bey

ölmeden 20 gün önce, ‘Parlamentoya sayg›larla’ diye,

bir mesaj yazd›m ve Vehbi Bey’e verdim. Bana yazd›¤›

cevapta: “Bunlar› yazarak çok vakit kaybediyorsun.

Yazd›¤›n mesajlar ne ifle yar›yor, bana yazar m›s›n?”

dedi. Ben ona cevap veremeden Vehbi Bey rahmetli

oldu. 

Bugün olsa bankac›l›¤a girer miydiniz?

Hay›r. Bankac›l›k farkl› bir meslek, sanayicili¤e benze-

mez. 

Bankay› kaybedince ne hissettiniz?

Üzüntü hissettim ve ayn› zamanda bir haks›zl›¤a u¤ra-

d›¤›m› hissettim.

Sormadan geçemeyece¤im, eminim ço¤u kifli de ne

düflündü¤ünüzü merak ediyordur. Bir zamanlar mo-

da olan bankac›l›k dönemi bir hata m›yd›?

Hay›r. Ancak do¤ru yöneticiyle çal›flmak çok önemli.

Gerçek bankac›l›k yapt›k. Çok kifliye kredi verdik. Dev-

let Tahvili almak laz›mm›fl. Banka’n›n iyi bir likiditesi

vard›.  Ama krizler geldi ve bu yönetimi zorlad›. Müflte-

rilerimiz zor duruma düfltü.
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Selçuk Yaflar, Durmufl Yaflar, Selman Yaflar Dönemin  D›fliflleri Bakan› Tuan Günefl Çeflme
Alt›nyunus’u  hizmete aç›yor

Yaflar ailesinin ‹zmir Karfl›yaka’daki evleri art›k Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’na ait. Gezerken, Selçuk Bey,
kardefliyle geç kald›klar› akflamlar, evin ön cephesine bakan odas›n›n cam›na merdiven dayay›p, nas›l gizli ve
sessizce girdiklerini ayr›nt›lar›yla anlat›yor. Söz gençlikten aç›l›nca; “Gençleri yaln›z e¤itmek yeterli de¤il,
onlara ekmek kap›s› da açmak gerekiyor.” diyor.
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‹
fl Bankas› Kültür Yay›nlar›’n›n Nehir Söylefli dizisinin

dokuzuncu kitab› “Güldü¤üme bakma”, ressam,

oyuncu, dekor ve kostüm tasar›mc›s›, e¤itmen, ga-

lerici Mehmet Güleryüz’ün yaflam öyküsünü anlat›yor. 

Kitab›n arka yüzünde Güleryüz için flöyle yaz›l›yor:

“…Her zaman ‘tav›r alm›fl’ ço¤ulun de¤il, bazen tekilin

sesi olmaktan çekinmemifl, sivri dilli, kurdu¤u her cüm-

lede parlak bir zekan›n k›vrakl›¤›n› görece¤iniz Mehmet

Güleryüz, hayat›n› anlat›rken asl›nda ‘sanatç› duru-

flu’nun bir özetini yap›yor: Karfl› durmak gerekiyordu!

‹flte, Türkiye’nin say›l› resim ustalar› aras›nda yerini al-

m›fl olan, dünyan›n önemli sanat çevrelerine göre yeni-

anlat›mc› resmin örneklerini veren, deseni resim flema-

s› olmaktan ç›karan Mehmet Güleryüz’ün, çocuklu¤un-

da bafllayan ve hala devam eden kavgas›n›n öyküsü…” 

Güleryüz’ün hayata karfl› duruflu oldukça net. Kendini

aksi, ayn› zamanda güleryüzlü ve esprili, zaman zaman

da naif olarak tan›ml›yor. Kitab› ise yaln›zca Güler-

yüz’ün hayat›n› de¤il, bir dönemin sanat tarihini anlat›-

yor. Güleryüz geçti¤imiz günlerde ‹zmir’de Selçuk Ya-

flar E¤itim ve Kültür Vakf›’nda bir sergi açt›. Bu sergi,

Güleryüz için ayr› bir önem tafl›yor, çünkü ‹zmir’deki

ikinci sergisi. ‹zmirliler için özenle seçti¤i yap›tlar› ara-

s›nda 1983’te New York’ta yapt›¤› üç portre ve 1998-

2001 y›llar› aras›nda yapt›¤› çal›flmalar var. Güleryüz ile

bu sergisi nedeniyle bir araya geldik, kitab›nda anlatt›-

¤› hayat hikayesinden yola ç›karak bilinmeyen yönlerini

konufltuk.

Okuyaca¤›n›z röportaj, zaman zaman sivri sözlerin

söylendi¤i, zaman zaman sesin yükseldi¤i ama hep

güleryüzlü ve keyifli bir ortamda gerçekleflti.

Buraya gelmeden once pek çok kifli beni sizin hakk›-

n›zda uyard›. “Biraz aksi olabilir” dediler ama gayet gü-

leryüzlüsünüz. Böyle bir imaj›n›z m› var, neden kaynak-

lan›yor bu? 

Asl›nda hiçbir aksi adam kendine aksi denmesini iste-

mez. Aksili¤ini de kabul etmez. Dolay›s›yla ben de ak-

sili¤imi kabul etmiyorum. Ama insan›n durup dururken

de ad› ç›kmaz. Aksili¤in tan›mlamas› çok önemli. Aksi-

lik bir anlaflmama meselesidir. Bir anlaflamamaya da-

yan›r. Yani durup dururken karfl›l›kl› iki taraf bir konuda

akla dayal› bir uzlaflmaya varam›yorlarsa bir aksi enerji

do¤ar. Biz geçinmeye merakl› bir toplumuz. “Geçinip

gidiyoruz”la bafllayan deyifllerimiz var. Bunlar tolerans›,

24 portre: Mehmet Güleryüz
röportaj: fülay yafla foto¤raflar: gökhan çelebi

Ben resimsiz yaflamad›m! Kimse pek söylemez ama çok iyi bilirler ki ciddi bir espiri anlay›fl›m vard›r. Bazen stand-up’lar›ma flahit
olanlar vard›r, bilirler. Gülmeyi bilen biriyim. Gülmeyi ve güldürmeyi çok seven biriyim. Bütün cid-

diyetime ra¤men kendimle dalga geçen biriyim ama bir o kadar da ciddiyim. 



kula¤›m gibiydi. Bafls›z yaflar m›s›n›z, belki yaflat›rlar

insan›. Ama bafls›z yaflamak nas›ld›r, yaflarsan›z ne

olacak? Oysa ne zaman resimsiz yaflan›r; o zaman ya

gözünüz gider ya akl›n›z... 

Resimlerinizde her zaman insan ve beden var. Ne an-

latmaya çal›fl›yorsunuz? 

Resimlerim insan eksenlidir. Ama insan resmi yap›yo-

rum anlam›na gelmez. Dönemler var, bu dönemlerin

sosyal yap›larla iliflkileri, tarihle iliflkileri, sizin psikoloji-

niz var. Bir de bunun düflünsel ve sosyal yönü var, po-

litik yan› var. Ayr›ca bu ciddi bir kompozisyon. Dolay›-

s›yla bunu anlama, bunu oluflturma ve çözmek için bü-

tün bu flartlardan bütün bu hallerden do¤ru bakmak ve

hangi süreçler içinde nelerin yan›nda, nelerle iliflkili ol-

du¤unu anlamak gerekiyor. Bunun için bir resme ba-

k›nca hiçkimse pek bir fley yerine koyamaz. Sadece

konusuna bakar, konuya bak›nca da oradan ç›kacak

fley son derece s›¤ olacakt›r. 

Tablolar›n›za isim koymay› da sevmezmiflsiniz…

O tabii ki tablolar› birbirinden ay›rmak için bir isim, nu-

mara. Bazen de çok iyi bir isim ç›kar. Ama o isime gö-

re yap›lmam›flt›r resim. Evvela o resim vard›r, resim

isimden de çok ötededir zaten. Sonra bir iliflki kurar›m.

Ama kavramlar meselesi. Resme hangi gözün bakt›¤›

çok önemli. fiiire yaklafl›m gibi. Hala manzumeden ile-

ri gidemeyen bir be¤eniyle fliir nas›l anlafl›l›r? Resme de

manzume bilgisiyle bakmamak laz›m. 

“Güldü¤üme bakma’ ayn› zamanda bir dönemi anlat›-

yor. Haf›zalar› zorlad›¤›n›z söylenebilir mi? 

Toplum haf›zay› kullanmaktan vazgeçmifl durumda.

Çünkü haf›za ço¤u zaman birbirimize karfl› sorumluluk-

lar yükler. Geçmiflle iliflkiyi kesmifl bir halde olmay› ter-

cih ettik. Maalesef politik nedenlerle de bu s›kça yap›l-

d›. Gerçekten çok önemli, herkesin bildi¤i fleyler bile

unutulabiliyor veya sorgulanmayabiliyor. Kimse bunun

hesab›n› sormuyor. O zaman da bir tarih oluflmuyor.

“Güldü¤üme Bakma” bir tarihtir, kabul etsinler ya da

etmesinler. Bunun sorumlulu¤u bana ait. Bu benim ah-

lak›mla ilgili bir fley. Tarihçiler de sonuçta bir tek fley

sürerler ortaya, ahlaklar›n›. Kiflisel tarihinizi koyuyorsa-

n›z o sizin kiflisel ahlak›n›zla da ilgilidir. E¤er bu toplu-

mu ilgilendiren, toplumun sesi olan sanatkardan da

bahis varsa yine sizin ahlak›n›zla ilgilidir. Ben ahlak›m›

koyuyorum ortaya. 

Baban›zla ölümünden k›sa bir süre önce iyi bir elektrik

yakalam›fls›n›z. Sizin o¤lunuzla iliflkiniz nas›l?

Gayet iyi bir iliflkimiz var. Yak›nl›¤›n da ötesinde, biz bir-

birimizi akl›m›zla severiz. Bence yak›nlar›n› akl›yla sevebil-

mek çok önemli. Yani onlara yabanc› olarak bak›p onlar›

sevebilmek çok mühim. Bu noktada birbirimizle iyi anla-

fl›r›z. Birbirimiz için kriti¤izdir, s›rdafl›zd›r, gerçekten arka-

dafl›zd›r. Baba-o¤ul iliflkisi tabii ki, ama kendi bahçeleri-

miz de vard›r. Bunlar çocukluktan itibaren kazan›ld›. ‹lifl-

kide adalet çok önemli. Hata yapt›¤›n›z zaman -ki mu-

hakkak baba da hata yapar- bu hatalar üzerine düflüne-

cek, konuflacak ve geri dönüp özür dileyecek. Ben ö¤-

rencilere de böyleyim.Ö¤rencilere daima böyle bir alan

b›rak›r›m. Bana dokunma alan› b›rak›r›m. Beni sevmeleri

için gayret sarfetmem. Ben oldu¤um gibiyimdir. ‹cab›n-

da, kasti olarak sert olurum hatta zorlaflt›r›r›m iflleri.
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iyi niyeti gösterir, bunun z›tt› da geçimsizlikdir. Benimle

ilgili geçimsiz, sert denir. Bunlar› ben de kabul ediyo-

rum. Geçinmeye gönlüm oldu¤u halde ço¤u zaman

“geçimsiz” s›fat›n› hak edecek sonuçlar oluflturmuflum-

dur. Ama e¤er inançlardan ya da do¤rulardan vazgeç-

mek pahas›na bir uzlaflmaysa, ben yokum. Hiçbir za-

man olmad›m. Bunlar›n sonuçlar›n› kabul ederek uzun

bir süreçte özellikle iliflkilere dayal› bir alanda çal›flmak

çok kolay de¤il. Sanat iliflkiler alan›d›r ama asl›nda bir

yaln›zl›k alan›d›r. Bunda bir ikilem var. Ben sanat›n yal-

n›zl›k alan›n›n flartlar›na uydum. Bir sanatç› kendine öz-

gü fikrini, bu fikrin biçime dönüflmesini sürdürebilmek

için, inand›¤› fleyleri belirlemeli, netlefltirmeli. 

Uzlaflt›¤›n›z zamanlar vard›r, anlaflt›¤›n›z zamanlar var-

d›r. Öyle zeminler oluflturmaya da gayret edersiniz.

Ben bunlar için çok zaman sarfederim, insana çok

emek veririm ve ümidimi kesmem. Naif bir yan›m da

vard›r. Gerçi naifli¤in ötesinde aptal bile bulabilirler.

Ben bunlar›n hepsini kabul ederim. Çünkü tüm mesele

içinde oldu¤unuz toplumun nelere gereksinim duydu-

¤unu bilmeniz ve kendinizi bunun içinde nereye koydu-

¤unuz önemlidir. Siz neleri üstleniyorsunuz? Bir misyon

meselesi var ki, çok fazla anlafl›lm›fl de¤il. Misyon ne

demek? Ben hala “o” jenerasyona aitim. Yani bir mis-

yonu olan, onunla yaflayan ve hatta yaflama nedeni

olan bir jenerasyona… Fakat o jenerasyon bile bunu

yerine getirmedi. Ve dolay›s›yla kendi çevremle de so-

nunda sürtüfltüm. Bu bir inanç meselesi. Yaflam›n›z›n

da, tercihlerinizin de buharlafl›p gidece¤ine inan›lan bir

ortamda yafl›yoruz. Bu nedenle büyük bir kesim itinal›

davranm›yor. Bu itina ve özene önem veriyorum.

‹nsana çok emek veririm, dediniz. Sizi hiç hayal k›r›kl›-

¤›na u¤ratt›lar m›? 

Aç›kças› hayal k›r›kl›klar› daha fazla. Ancak, bu hayal

k›r›kl›klar›n› esas almamak laz›m. Hayat›n›za yeni gire-

cekler, yeni projeler, yeni durumlar içindeki kiflilere bu

deneyimlerinizi örnek alarak davran›rsan›z haks›zl›k

edersiniz. Dolay›s›yla bunu unutmak laz›m. Naivite de

bir yerde budur. Aksi halde, bu bilgilerin faydas› yok. O

zaman yeni karfl›laflaca¤›n›z insanlar›n haklar›n› yemifl

olursunuz. Ben bafl›nda kredi veririm insanlara, onlar›n

kazanmas›n› beklemem. ‹nanarak bafllamak laz›m.

Sonras› onlara kalm›fl.

Sizin hayat hikayeniz kalabal›klar içinde ama yine de

yaln›z geçiyor. Aileniz çok kalabal›k, okulda arkadaflla-

r›n›z var fakat yine de bir yaln›zl›k söz konusu. Sanatta

da yaln›zl›¤› seçmenizin nedeni çocuklu¤unuz muydu?

Çocukken, hayata yaln›z kalay›m diye bafllam›yorsu-

nuz. Yaln›zl›¤› tercih eden çocuklar da vard›r. Ben içine

kapan›k bir çocuk de¤ildim. Sözünü etti¤imiz yaln›zl›k,

“beraberlikte dahi yaln›zl›k”t›r. Bu yap›sal farkl›l›klar›n›z-

dan, ilgi alanlar›n›zdan, de¤erlendirmelerinizden kay-

naklan›r. Bir de tabii fizik nedenlerle yaln›z kalma halle-

riniz vard›r. Ama bakt›¤›n›z zaman etraf›n›zda bir sürü

insan var. Bu yaln›zl›k meselesi birçok kifli için, içinde-

ki yaln›zl›kt›r. Çocuklu¤umdan beri hiç tek bafl›ma kal-

mad›m ama hep tek bafl›ma düflünmek durumunda

kald›m. Bir çocuk da bunu yapabilir. Büyüklerin anla-

mad›¤› birçok fleyi anlayabilir, bunlar›n ad›n› çok iyi ko-

yabilir; tan›mlamas›n› çok iyi yapabilir. Büyüklerin de-

¤erlendirmelerindeki taraf tutufllar›, basit ç›kar iliflkileri-

ni, kaypakl›klar›, yanl›fl de¤erlendirmeleri, korkakl›klar›

bir çocuk gayet iyi de¤erlendirebilir. Oradaki yaln›zl›k

da bir anlamda bu tür yaln›zl›k. Sanat da kendi kendi-

ne karar verme, kendi bafl›na olma, bir tek bafl›nal›k

meselesi. Bunu oluflturamayan kifli sanatç› olamaz.

Çünkü her yap›n›n özel kiflili¤i, karakteri var. Bir savafl-

ç› için olmas› gereken bir tip var, tipoloji var. Sanatç› da

öyle. Herkesin sanatç› oldu¤u bir ortamda yafl›yoruz.

Sanatç›y›m derken biraz tereddütlüyüm yani yak›fl›k al›r

m› diye de düflünüyorum. 

Ancak belli süreçler sonras›nda kifli üzerine karar veri-

lir, sanatç›d›r diye. Bence “sanatç›y›m” diye ç›k›ld›¤› za-

man sanatç› olunmuyor. Ancak o bir sürü s›nav›n son-

ras›nda, bir sürü durum karfl›s›nda üretilen, ç›kan dü-

flüncenin özelli¤iyle ilgili, onun biçimlenifli, onun diliyle,

söylemiyle ve filozofisiyle ilgili. Bu süreçteki yaln›zl›k da

zaten olmazsa olmaz. 

Çok farkl› ilgi alanlar› olan bir anneniz, küçük yafllarda

beraber Tolstoy okudu¤unuz bir baban›z, resim yapan

halan›z, ilginç day›lar›n›z var. Böyle bir aile içinde sizi

sanata kim yönlendirdi?

Genetik bir yan var. Genleri ciddiye alal›m m› almaya-

l›m, sizin ritminizi, karakterinizi, özelliklerinizi belirliyor.

Kan›n›zdan gelen bir fley var. DNA’n›zda var bu. ‹spat›

da ortada. Hayat hikayemde bu kiflilikler üzerinde du-

ruluyor. Bunlar herhangi sanat merakl›lar› ya da seven-

ler de¤il. Bunlar sanat alan›nda Türkiye’de en uçta ör-

nekler vermifl insanlar. Bu tabii çok özel bir olay. Bu

nokta üzerinde çok ciddi durulmas› gerekiyor. Fakat yi-

ne bunlar›n içinde sizin kendi de¤erlendirmeniz var.

Kimleri daha öne al›yorsunuz? Kimler ikinci planda

önemli? Üçüncü, dördüncü planlarda kimlerin nas›l etkile-

ri olmufl? ‹lk önce day›m geliyor, halam›n varl›¤›, büyükba-

bam, bir izleyici ve kat›l›mc› olarak annemin bak›fl› var. Do-

lay›s›yla herkesin ayr› bir rolü var. Bafll› bafl›na bir kifli yok.

Sonra dostlar, hocalar var… 

Bilirsiniz Einstein matematikten ikmale kalm›fl. Siz de

resimden ikmale kalm›fls›n›z…

O çok ayr› bir ö¤retidir. Ve yerini de bulmufl, etkili de

olmufltur. Kitapta da alt›n› çizerek söylüyorum, sadece

ressam olacak bir kifliye öyle bir ceza verilebilirdi. Ora-

da o kadar çocuk vard›, onlardan hiçbiri kalmad›. Bu

çok önemlidir asl›nda. Öyle flaka falan da de¤il. Ve bir

de tokad› var. Bunlar çok önemli. fiimdi daha iyi anla-

fl›l›yor ne kadar önemli oldu¤u. Ben, o gün biliyordum

onun önemini. Bunlar garip ve çok önemli yard›mlard›r. 

Ressaml›¤›n›z›n yan› s›ra aktörlü¤ünüz ve heykelt›rafll›¤›-

n›z var. Küçük yafllarda fliir de denemiflsiniz ama vazgeç-

miflsiniz. Belki sizi flair olarak da tan›yabilirdik…

Yok. fiiir olsayd› ç›kard›. Ama fliir yok. fiiir fikri, duygusu il-

le de fliir yazarak olmaz. Resim de bir duygu meselesidir.

Siz fliiri tuvale döküyorsunuz diyebilir miyiz? 

fiiirin çok yanl›fl anlafl›ld›¤›na inand›¤›m için ürperiyorum

fliir denince. Onun için çok sak›nd›m. Ama niye fliirden

uzak durdu¤umu da zaman içinde anlad›m. Bunlar as-

l›nda benim yapt›¤›m resmin içinde. Orada bunlar›n

hepsinin cevab› var. Tabii ki tevazu çok iyi bir fleydir

ama bir süre sonra yanl›flt›r. Hele böyle ortamlarda hiç

yeri yok. Çok özel bir durumdan söz ediyoruz. Bu hal;

benim halim çok özel.

Kitab›n›zda; “11 yafl›nda bir karar ald›m ve hayal kur-

may› b›rakt›m” diyorsunuz. Bu karar hala geçerli mi?

Evet, hayal kurmam. 

Neden?

Hayalperesttim, hayallerim vard›. Hayal asl›nda insan›

biraz realiteden uzaklaflt›r›yor. Hele ki çocukken benim

içinde oldu¤um ortamdan kaçmak içindi. Bir hapisha-

neden kaç›flt›. Mahkumlar da çok hayal kurarlar. O ha-

yal yaflat›r insan›. Ama realiteden de bir o kadar kopa-

r›z. Öyle bir tehlikesi var. Peki bir sanatç› olarak hayal-

le iliflkiyi kesmek nas›l olur? Bir kere gerçekleri yads›-

madan, gerçeklerle aran›zla bir hayal yast›¤› koyma-

dan, kompartmanlar›n›z oluflmas› laz›m. Hayallerinizi

çelik konteyn›rlar›n›zda tafl›man›z laz›m. Bunlar›n kendi-

nize bile ulaflamayacak bir noktada tutulmas› laz›m,

uranyum saklar gibi. O kadar tehlikeli ve o kadar gerek-

li ki… Enerji için veya bir dünya flekillendirmeniz için

gerekli. Ben sürekli insana ait fleyler anlatt›m. Benim

resmimin insanla, bedenle ilgili yan› var. Ve bunun psi-

flik tezahürü, ortaya ç›k›fl›, o insanlar›n farkl›laflmas›...

Ama tabii ki bu bir hayal, bir kurgu, bir fiksiyon. Hayal

kurmak ayr› bir fley. 

Hep güçlü görünmeyi de tercih etmiflsiniz...

Güçlü olmak ve güçlü görünmek. Güçlü olmal›s›n.

Güçlü görünmekse, bazen evet. Bazen içinizdeki gücü

bir aksiyonla, bir kararla göstermeniz gerekir. O zaten

ortaya ç›kar, bunu zaten saklayamazs›n›z. Bunun takli-

dini yapmaya kalkarsan›z olmaz. Güçlü görünme takli-

diyle yaflayamazs›n›z. ‹ki ad›m sonra oyun biter. 

Hepimizin zay›f oldu¤u anlar olur. Hiçkimse bunu gös-

termek istemez. Siz de göstermiyorsunuz bunu.

Kimse güçsüzlü¤ünü göstermek istemez. Mesela bir

anlaflma yap›yorsunuz biriyle ve o anlaflmaya güveni-

yorsunuz. Siz de gidip baflka bir anlaflma yap›yorsu-

nuz. O kifli böyle bir anlaflmaya girdi¤inizi ö¤rendi¤i an-

da sizi zor durumda b›rakmak için anlaflmadan cay›yor.

Orada hakikaten eliniz aya¤›n›z kesiliyor. Bunu göster-

mek halini tercih etmiyorsunuz ve kendinizin önüne ge-

çip güçlüyü oynuyorsunuz. Bu zaten benim için mühim

de¤il diyorsunuz. Bu kolay de¤ildir. Burada yalan söy-

lemiyorsunuz, kendinizi, en az›ndan onurunuzu koru-

yorsunuz. Bu nüanslar› hala anlatmaya çal›fl›yoruz biz

millete. Ben de buna k›z›yorum. Ben güçlü görünmeye

u¤raflmad›m. Öyle görünmekle olacak ifl de¤il o, ol-

maklad›r. Beni ço¤u zaman çok güçsüz gördüler. Çok

uzun bir süre sonra onun bir güç oldu¤u anlafl›ld›. Aka-

demiden ayr›ld›¤›m zaman hoca ve akademi titri uç

noktadayd›. Akademiden befl kuruflsuz, bir de borç

ödemek durumunda olarak ayr›ld›m. Ve hiç de güçlü

gözükmüyordum. 

Mehmet Güleryüz bir gün resim yapmamak, yapama-

mak durumunda olsayd› nas›l olurdu? Resim sizin için

ne ifade ediyor?

Tabii olabilir. Gözüm kör olursa yapamam. Bunu düflü-

nemek istemiyorum. Yapamazsam ne yapar›m, mu-

hakkak kendimi ifade ederim bir flekilde. Ama kader si-

zin önünüze geçerse, buna bir fley yapamay›z. Bu ne-

denle hiç düflünmedim. Ama resim nedir derseniz, re-

simsiz geçen zaman bilmiyorum. Ben resimsiz yafla-

mad›m. Kendimi bildi¤imden beri resim benim burnum,
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Resme hangi gözün bakt›¤› çok önemli. fiiire yaklafl›m gibi. Hala manzumeden ileri gidemeyen 
bir be¤eniyle fliir nas›l anlafl›l›r? Resme de manzume bilgisiyle bakmamak laz›m. 
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“Zamanla oynad›¤›m› 
hissediyorum!”

“Bütün foto¤raflar, birbirleriyle akrabad›r; konular›, teknikleri ve biçemleri ne olursa olsun, bir gün
sonsuzda kesifleceklerdir. Stüdyoda çekilmifl bir portre veya savaflta yerle bir olmufl bir flehir foto¤raf›,
filmin yüzeyini ayn› ‘fiziksel’ biçimde etkiler. Her yeniden okuma sürecinde, bugünün iki boyutundan,

dünün üç boyutuna göndermede bulunur. Buna ra¤men, tan›k olunan her an, özeldir; biriciktir ve
tekrarlanma flans› yoktur.” Merih Ako¤ul, bazen Anadolu’nun do¤usunda, bazen Avrupa’n›n ortas›nda,
farkl› co¤rafya ve zaman dilimlerinde çekilmifl (s›radan gibi görünen) anlar›n düflünsel boyutunu izleyi-
cileriyle paylafl›yor. Kendi yorumuyla sundu¤u “an”lar› hepimizin yorumuna b›rak›yor. Kimi o an› ya-

fl›yor, kimi kendi yorumunu kat›yor. Biz sayfalar›m›zda Ako¤ul’un soyut foto¤raflar›n› kulland›k. 
Onun yorumundan “an”lar› sizin yorumunuza b›rak›yoruz.



niz, elinizde belirli bir aflk flablonu vard›r. Gitti¤iniz yerlerde insanlar›n yüzüne, yafla-

m›n içindeki ak›fla kurarak gezdirirsiniz. Ya da siz aflk› kurars›n›z. ‹ki domatesi yan yana

getirerek, bir çifti öpüfltürerek, birilerini el ele tutuflturarak mesela... Yaflam›n da bir ko-

reografisi var, foto¤rafç›n›n da buna ayak uydurmas› gerekir. Yaflam, sanki iyi bir tango

hocas› gibi. Sizin kendi figürünüze de¤il de, onun figürüne ayak uydurmak laz›m. Stüd-

yoda ise; nesnelere, ›fl›klara istedi¤iniz hareketi yapt›rabiliyorsunuz. Ben ikisine de var›m. 

Anlar neden çok önemli?

Tan›k olunan her an, özeldir; tekrarlanma flans› yoktur. Ben anlarla oynad›¤›m› sa-

narken, anlar›n benimle oynamas› asl›nda hofluma gidiyor. Siz istedi¤iniz kadar spor

yap›n, giyiminize, yiyece¤inize dikkat edin, sonunda ölece¤iz. Bunlar ancak zaman›

aldatmaya yönelik. Zaman›n yapt›¤› y›pratmay› geriye alman›n imkan› yok. Zaman bi-

zimle oynuyor. Foto¤raf çekerken, ben de zamanla oynad›¤›m› san›yorum, biraz

kendimi biraz etraf› kand›r›yorum. 

Hayat› alg›lay›fl tarz›n›zla ifliniz aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› hissediliyor.

Herkesin hayattan bir kaç›fl› vard›r. Benimki de sanat. ben o kaç›fl› mümkün oldu-

¤unca soylu yapmak gerekti¤ine inan›yorum. Bazen kaçarken elinizde silahla atefl

eder bir fleyleri indirirsiniz.

Benim kaç›fl›m da üretmek

üzerine kurulu. Tanr›n›n ba-

na verdi¤i bir his var. Bu

hissin çal›flmayla sa¤lama-

s›n› yap›yorum. ‹yi sonuçlar

ald›¤›ma inan›yorum. Birey-

sel bir ifl yap›yor gibi görün-

sem de asl›nda topluma ya-

rad›¤›ma inan›yorum. Dü-

flünsenize, açt›¤›n›z bir ser-

giye birkaç bin kifli geliyor.

Birkaç bin kifliye, kim bilir

yeni ifller üretmek için nas›l

bir enerji veriyorsunuz. Bienallere, sergilere gitti¤imde kendi ad›ma doluyorum. Na-

s›l baflka sanatç›lar›n yap›tlar› bana ayakta durma, bu tuhaf hayata katlanma gücü

verdiyse, ben de baz›lar›na bu gücü verdi¤ime inan›yorum ve o zaman kendimi daha

iyi hissediyorum.
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Foto¤rafç›l›¤a ne zaman bafllad›n›z? 

Ben foto¤rafa 1977 y›l›nda 14 yafl›ndayken bafllad›m.

1981’de ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin

foto¤raf bölümüne gittim, flimdiki ad›yla Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi... Foto¤rafç›l›¤›m›n ilk dö-

nemini reklam foto¤rafç›s› olarak sürdürdüm. Sergile-

rim için asl›nda 35 yafl›m› bekledim. Bütün sergilerimi

1998 y›l›ndan sonra yapt›m. 

Neden foto¤rafç›l›k?

Anlara kar›flabilmek, hakim olabilme iste¤i... Ayr›ca o

geçen anlar› baflkalar›yla da paylaflabilmek... Bir foto¤-

raf makinesine sahip olmay› istememin iki nedeni vard›:

Birincisi, uçak foto¤raflar› çekmekti, çünkü uçaklara

çok merakl›yd›m. Bir makine sahibi olmak istememin

ikinci nedeni ise gün bat›mlar›yd›. Çok romantiktim ga-

liba o zamanlar... San›r›m yaflad›¤›m anlar›n belgeleri-

nin olmas›n› istiyordum.

Do¤a, insan, konsept... Acaba size ne foto¤rafç›s› de-

mek do¤ru olur?

Son zamanlarda yapt›¤›m ifller daha çok proje sergileri.

Bir fleye kafay› tak›p yap›yorum. Bazen bir satranç tak›-

m›ndan bronz askerler olabiliyor ya da engelli çocuklar-

la yapt›¤›m “Baflarmak” projesi... Asl›nda foto¤rafta ba-

flar›l› olabilmek için sevece¤iniz ve becerebilece¤iniz ifl-

leri yapman›z laz›m. Çok sevdi¤iniz bir konu olabilir. Ör-

ne¤in, çocuklar› çok seviyorsunuzdur ama olmuyordur

çocuk foto¤raf›, o zaman zorlamaya gerek yok. Bunu

yapabilmek için duyguyla mant›¤› do¤ru oranlarda ke-

sifltirmek gerekiyor. fiu an açt›¤›m Otuz Kufl sergisi,

konsept sergisi olarak adland›r›labilir. Daha soyut anlar

var içinde. Önümüzdeki günlerde bir Viyana sergisi aça-

ca¤›m, bu bir belgesel sergi olacak. Üç ay boyunca Vi-

yana’da kald›m. Orada çekti¤im siyah-beyaz foto¤raf-

larla bir flehri yaflamak ve onun bana görünen aç›lar›n›

belirli bir mant›k içinde saptamak istedim.

En fazla çekmeyi sevdi¤iniz konu nedir?

Bir gün hala uçaklar› çekebilirim. Foto¤rafç›l›¤›m›n er-

ken dönemlerinde acemi olarak çekmifltim. Ünlü bir fo-

to¤rafç›n›n son albümü Concorde ismini tafl›yor. Her

yerde Concorde uçaklar›n› çekmifl. Bazen havada mi-

nicik bir nokta olarak gözüküyor, bazen kendi üzerin-

den inerken ya da gölgesini görüntülemifl. Ancak bir

konuya özel bir ilginiz oldu¤u zaman foto¤rafç›l›k olu-

yor. Da¤lara, çocuklara, giyime merakl›s›n›zd›r, bunlar-

la birlefltirince foto¤raf çok güzel bir fley olur. Yoksa

al›n makineyi elinize, ç›k›n soka¤a, neyi çekece¤inizi bi-

lemezsiniz. 

Baz› fleyleri yorumumuza b›rak›yorsunuz ama bu foto¤raf-

larda kendi farkl› yorumunuz var. Neden soyut foto¤raf?

Genelde foto¤raf çekerken anlardan, olaylardan, du-

rumlardan ya da bir konseptten, fikir, duygudan yola

ç›kars›n›z. Örne¤in ben aflk foto¤raf› çekece¤im dersi-
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Zaman h›zla ak›p geçiyor. Hiçbirimiz geçen zaman› kontrol edemiyoruz ama hemen hepimiz onu 
kand›rmaya çal›fl›yoruz; izlerini biraz daha geciktirmek için... Merih Ako¤ul “an”larla oynarken, anlar›n
kendisiyle oynamas›ndan da hofllan›yor. Foto¤raf çekerken zamanla doya doya oynad›¤›n› hissediyor.



Farkl› görmek...

Yaflama ait olan her fley, ayn› zamanda foto¤raf›n da konusudur. Zaman denen son-

suz deniz, varolufla dair bütün verileri içinde bulundurur. Suyun alt›ndaki balç›¤› bil-

memizi sa¤layan bir olta ya da üzerinde seyreden bir tekneyi gösteren bir dürbün

görevi görür, foto¤raf. Zaman›, mevcut bilgiler ve estetik ilmiyle do¤ru olarak har-

manlamak foto¤raf sanat›ndaki gerçek ustal›kt›r. Foto¤rafç›n›n bir “an”›n karfl›s›nda

bir ressam gibi saatlerce durma lüksü yoktur. Att›¤› ok, bir kerede i¤ne deli¤inden

geçmek zorundad›r. Tek avantaj›, ayn› oktan k›sa süre içinde onlarca atabiliyor ol-

mas›d›r. Zaman görecelidir. Kimi insanlar zaman›n geçmek bilmedi¤inden, kimileri

de durdurulamazl›¤›ndan yak›n›rlar. Foto¤rafç› kendisini kand›rmay› beceren, arada

s›rada da zaman› durdurdu¤unu sanan kiflinin ad›d›r. Çünkü izleyiciler, foto¤rafç›lar›

kendilerinden farkl› gördüklerine dair ikna etmifllerdir. 

Fark› görmek...

Tüm organizmalar›n ve nesnelerin kendilerine biçilmifl

olan ömürleri vard›r. Foto¤rafç›, de¤iflimleri saptamay›

kendisine görev edinen kiflidir. De¤iflim anlar› ve fiziksel

anlamdaki yok olufl da foto¤raflar› de¤erli k›lar. Fark›

görmek için, farkl› bakmak gerekir; zaman›n geçti¤ini ve

nesnelerin de¤iflti¤ini fark etmek; do¤adaki, hatta ev-

rendeki kimli¤inin fark›na varmak, foto¤rafç›n›n en

önemli özelliklerinden biridir. Foto¤rafç›, elindeki foto¤-

raf makinesi ve foto¤raf sanat›n›n sundu¤u tüm veriler-

le dünyay› kavramaya çal›flan ve oraya izleyicilerini de

götürmeyi baflaran kiflidir. Foto¤raf bireysel bir sanatt›r

ve ama yine de foto¤rafç›, her foto¤raf›n› en az bir çift

farkl› göz için yapar. Fark› görmek ve bunu potansiyel

izleyici kitlesiyle paylaflmak, onda bir tutkuya dönüfl-

müfltür. 

Farkl› görünmek...

Alg›lar›m›z bizim için gerekli olan› seçer; bunun nedeni,

beynimize yükledi¤imiz verilerdir. Y›llar boyunca okudu-

¤umuz kitaplar, izledi¤imiz filmler, gezip gördü¤ümüz

yerlerin bizde b›rakt›¤› an›lar, travmalar›m›z, kazançlar›-

m›z, kay›plar›m›z, egomuz ve libidomuz, bizim varl›¤›m›-

z›n üzerinde fleffaf bir pelerin gibi durur. ‹flte bu peleri-

nin kendine özgü dokusu, bakt›¤›m›z her noktada belir-

leyici olur. Aflkla bakarsak aflk, öfkeyle bakarsak öfke

görürüz. Nesnelerin ruhuna inananlar ve bunu dile geti-

rebilenler, di¤erlerinden daima bir ad›m daha önde ol-

mufllard›r. Nesnelerin de ömrü vard›r, belki yafllanmay›p

eskirler, belki hastalanmay›p bozulurlar, belki de ölme-

yip kaybolurlar. Ama flöyle bir çevremize bakt›¤›m›zda,

cebimizden ç›kar›p masaya koymad›¤›m›z çakmaklar,

baflkalar›n›n eline vermedi¤imiz dolmakalemler, evimizden CD veya kitap al›nmas›na

s›cak bakmay›fl›m›z, yetiflkin çocuklar oldu¤umuz halde hala oyuncaklar›n baflucu-

muzu süslüyor olmas›, atamad›klar›m›z, antika hastal›¤›m›z, bizlere baz› nesnelerle -

di¤erlerinden- nas›l daha yak›n iliflki kurdu¤umuzu göstermektedir. Moda giyinmeyi,

dekorasyon bar›nmay›, gastronomi kar›n doyurmay› çoktan aflm›fl, farkl› yap›lanmala-

r›n ad› olmufltur. Tasar›mc›lar, ustalar, iflçiler belki de ifllerini yaparken, bu nesnelere

ruhlar›ndan bir parça eklemifller ve bu da bizim arzular›m›zla kesiflmifltir. Ama sonuç-

ta, yaln›zca bizim be¤enilerimiz de¤il, bize kendilerini farkl› göstererek, nesnenin biz-

leri talep etmesi de söz konusu olabiliyor. (Kendi ad›ma buna inanmak, hofluma gi-

diyor.) Sonuçta, tan›k oldu¤um anlar›n ve durumlar›n, karfl›mda belirmifl nesne ve in-

sanlar›n r›zalar›yla oluflturulmufl bir serginin ad›d›r, “Otuz Kufl”. Ve binlerce kare

aras›ndan titizlikle seçilmifltir.
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Sakl› anlar...
Foto¤rafç›, kendisinden gizlenen anlar›, elindeki foto¤raf makinesiyle bulmaya çal›flan kiflinin ad›d›r.
Bu anlar, özellikle ilginç ›fl›klar›n, farkl› kompozisyonlar›n ve çarp›c› olaylar›n oldu¤u yerlerde filmin
duyarl› yüzeyiyle buluflmay› bekler. Bazen büyük bir savafl›n ortas›nda, bazen bir yüzün gizinde, bazen
de bir orman›n sessizli¤inde foto¤rafç›ya görünmeyi seçerler. Foto¤rafç›, saklambaç oyunundaki
“ebe”dir adeta. 
Merih Ako¤ul



T
iyatro denince ilk akla gelen isimlerden biri, Hal-

dun Dormen. Çocukken damdan atlay›p sakat-

lad›¤› baca¤›na inat tiyatro yapm›fl, Türk tiyatro

tarihine damgas›n› vurmufl bir duayen. ‹rili ufakl› yüz

yirmi rolde ve yüz altm›fl›n üzerinde oyunda sahneye

ç›kt›. Amerika’dan döner dönmez aya¤›n›n tozuyla kur-

du¤u Dormen Tiyatrosu, Türk tiyatro tarihinin simgele-

rinden biri oldu. Birkaç nesil, “Dormenler”in oyunlar›n›n

tad›yla büyüdü, sahnesinden gelip geçen ustalardan

feyz ald›. Ancak bir gün Dormen Tiyatrosu perdelerini

açmamak üzere kapatmaya karar verdi, üstelik bunu

ikinci kez yap›yordu. Herkes çok üzüldü ve bir kere da-

ha aç›lmas› için umutla beklemeye bafllad›. Bir kifli ha-

riç; Haldun Dormen... 

O, “Dünyan›n paras›n› kazansam, bir daha açmam.” di-

yecek kadar kararl›. Tiyatro patronlu¤undan uzak bir

yaflam, onu mutlu ediyor. Zaten ilk kazand›¤› üç yüz li-

ra gibi, flimdilerde kazand›¤› binlerce dolar›n da hesa-

b›n› beceremedi¤ini aç›kça belirtiyor. ‹fl adam› olan o¤-

lunun baflar›lar›yla gurur duyan Haldun Dormen, “Sa-

nat dünyas›nda ‘Ömer Dormen’in babas›’ olarak an›l-

mak çok zor olurdu.” diyerek o¤lunun alçakgönüllü

yaklafl›m›n› takdir ediyor.

Sanat alan›nda Dormenler’in ilk ve son temsilcisi ol-

mak nas›l bir duygu?

O¤lum bir ara merak sald›, sonra vazgeçti. Ama üzül-

medim. Çünkü ben, kendi istedi¤imi yapt›m, kimse en-

gel olmad›. Onlar da kendi istediklerini yap›yorlar. Ben-

den sonra ille de birileri olsun diye bir kayg›m yok. To-

runum Yasemin ilgi duyuyor, ileride baflar›l› olursa

memnun olurum. Elimden geldi¤ince yard›m ederim,

ama oyuncu olmas› yönünde bir zorlamam olmaz.

Tiyatrodan para kazanabildiniz mi?

Tiyatrodan hiç para kazanmad›m. Tam tersine, ba-

bamdan kalanlar›n ço¤unu tiyatroya harcad›m.

1973’ten beri televizyona programlar yap›yorum. Geçi-

mimi televizyondan sa¤lad›m diyebilirim. Türkiye’nin ilk

“talk show”unu bile yapt›m.

Tiyatronuzu kapat›rken neler hissettiniz?

Birincisini kapatt›¤›mda epey üzüldüm. Hiçbir zaman

kapanmayaca¤›n› düflünüyordum. Mali zorluklar nede-

niyle kapatt›k. ‹kincisini kapat›rken ise hiç üzülmedim.

Patronluk yap›p ayn› s›k›nt›lar› çekmek ve bir tak›m kül-

fetler alt›na girmek istemiyordum. Yapmam gereken o

kadar çok ifl vard› ki; ikinci kez kapatmak rahatl›k verdi.

Dünyan›n en büyük paras›n› kazanaca¤›m› bilsem, bir

kere daha açmam.

‹kincisinin kapanmas›nda ters giden neydi?

‹kinci kez açmad›m asl›nda. Bir gün Egemen Bostanc›,

“Her fleyi sen yap›yorsun, niye benim ismim var?” de-

di. Böylelikle ismi Dormen Tiyatrosu oldu. Ayr›ca ikinci-

sini açt›¤›m için mutsuz de¤ilim. ‹yi oldu, güzel fleyler

yapt›k. ‹nsanlara komediyi anlatt›k. ‹lk Dormen Tiyatro-

su’ndan, Metin Serezli, Erol Keskin, Altan Erbulak gibi

Türk tiyatrosunun önemli isimleri yetiflti. ‹kincisinden de

pek çok genç y›ld›z yetiflti. fiu anda ‹stanbul Üniversi-

tesi Devlet Konservatuar›’nda verdi¤im e¤itimle genç-

leri yetifltirmeye devam ediyorum. 

Konservatuvar e¤itimi önemli mi sizce?

Adile Naflit gibi, alayl› olup da sayg› duyulmas› gereken

çok büyük sanatç›lar var. Ayr›ca Metin Serezli, Nevra

Serezli gibi isimler, konservatuvar e¤itimi almam›fl ol-

salar da Dormen Tiyatrosu’nda e¤itim görmüfl kifliler.

Usta-ç›rak iliflkisinden yetiflmifl, e¤itimli insanlar, onlar›

alayl› sayamay›z. Konservatuvar da tiyatro e¤itimini bir

hap olarak veriyor. Kafan›z› kullan›rsan›z, konservatu-

var e¤itiminin çok büyük faydas› var. Fark›nda olmad›-

¤›n›z yetene¤inizi ortaya ç›karabilir.

Dormen Tiyatrosu kapan›rken, BKM’nin kapal› gifle

oynamas›n› nas›l yorumluyorsunuz?

Halk›n sevdi¤i fleyleri yaparsan›z, büyük olas›l›kla kapa-

l› gifle oynars›n›z. Bizim de kapal› gifle oynad›¤›m›z

oyunlar oldu. Ancak her oyun kapal› gifle oynayacak

diye bir fley yok. ‹ki oyun oynad›lar, ikisi de tuttu. Üçün-

cü oyun tutar, diye bir garanti yok.

Tiyatronuzun kapanmas›ndan Türkstar projesine

uzanan süreçte neler yapt›n›z?

“Dad›” ve “Yeflil Yol” projeleri d›fl›nda, üniversitede

oyunlar sahneye koydum. Her y›l iki oyun sahneye ko-

yuyorum. Geçen y›l ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi

için “Folklorama”y› yapt›m. Y›lbafl›ndan önce de Eski-

flehir’de fiehir Tiyatrolar›’nda “Nerede Kalm›flt›k-Amp-

hitryon 2000” adl› bir müzikal sahneledim.

Dad› dizisinde ekonomik kayg›lar var m›yd›?

Her fleyde ekonomik kayg› var. Ancak sokakta kalma-

yaca¤›ma göre, ekonomik kayg›lar da bir yere kadar.

Bu yafltan sonra keyif vermeyen iflleri yapacak halim,

vaktim ya da iste¤im yok. Dad› dizisinden büyük keyif

ald›m.

Tiyatronun yaflam›n›zdaki önceli¤i nedir?

Yaln›zca televizyonla u¤raflsam büyük bir rahats›zl›k

hissederim. Ama Türkstar devam ederken bir oyunda

sahneye ç›kmam mümkün de¤il, saatleri çak›fl›yor. Za-

ten oynamay› istemiyorum, oyun yönetmek istiyorum.

Tiyatroda kendimi aktör olarak görmedim, yönetmen

olarak gördüm. Antalya’da sahneleyece¤imiz “Folklo-

rama” üzerinde çal›fl›yorum. Üniversitede de çeflitli

oyunlar sahneliyorum. Sahnede ölmek gibi romantik

arzular›m yoktur. Sahnede ölerek herkesin bafl›na bela

olmak istemem.

Sunuculuk teklifi nas›l geldi size?

Dad› dizisi dolay›s›yla Med Yap›m’la ba¤lant›m vard›.

Fatih Aksoy da çok yak›n dostumdur. Sunuculuk yap-

mam konusunda teklifte bulundu. “Canl› yay›nlanan bir
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“Sahnede ölmek gibi 
romantik arzular›m yok!” 

Y›llar›n› adad›¤› tiyatroda kazand›¤› flöhret, yaflam›n›n ikinci perde-
sinde yerini Popstar sunucusu olarak edindi¤i üne b›rakt›. Ço¤umuz

için ça¤dafl Türk tiyatrosunun vazgeçilmez bir ismi, 
genç nesil içinse Türkstar sunucusu Haldun Dormen...



¤ime inanmam› sa¤lad›. Hayat›m›n dönüm noktas› oldu.

Aya¤›ma ra¤men tiyatro star› olabildim.

Ömer Dormen, “Haldun Dormen’in o¤lu” olarak an›l-

maktan rahats›z olmad›¤›n› söylüyor. Onun yerinde

olsan›z siz nas›l davran›rd›n›z?

Ömer kiflili¤i olan, kendini ispatlam›fl bir adam. Haldun

Dormen’in o¤lu olarak tan›mlanmas›na gerek yok. Ama

zaman zaman “Haldun Dormen’in o¤lu” dendi¤inde

onun da hofluna gidiyor. Sanatç› olsa çok zor olurdu,

ifl adam› oldu¤u için rahats›z olmuyor. Sanatç› olsayd›

ve ben ayn› durumda kalsayd›m, kabullenemezdim.

Çünkü bu, egoist bir meslek. fiu anda Ömer’in baflar›-

s›yla gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Sanat-

ç› olmay›p ifl adam› olmas› onun tercihi, beni rahats›z

etmiyor. Beni yaln›zca Ayfle Arman’›n yaz›lar› rahats›z

ediyor. Ayfle Arman, eksik olmas›n, o kadar çok söz

ediyor ki; bana fazla geliyor. Ayfle’yi çok sevmeme ra¤-

men, sürekli aflk›ndan söz etmesi, yaz›lar›ndan eksik

etmemesi, benim tarz›ma uymuyor. Buna bir müdaha-

lem olamaz tabii. Yaln›zca fikrimi söylüyorum, kar›fla-

mam. Ancak rahats›z oldu¤umu belirtebilirim.

Hayat›n›zda aflk›n yeri nedir? Betül Mardin’den ayr›l-

d›ktan sonra bir daha âfl›k oldunuz mu?

Aflk defterini çoktan kapatt›m. Bu yafltan sonra aflkla

u¤raflacak halim yok. Zaman içinde bir sürü aflk›m ol-

du hayat›mda, ama hiçbir zaman ortaya ç›karmad›m.

Ortaya ç›kmas›ndan da hofllanm›yorum. Televole kül-

türünden çok rahats›z oluyorum. ‹nsanlara haks›zl›k

ediyorlar. P›nar Altu¤ gayet aç›kça aflk›n› söylüyor,

“Vaktiyle söylememifltin, ay›p ettin. Önce flunlar› söyle-

mifltin!” diye üstüne gidiyorlar. Kad›n, “Afl›¤›m, berabe-

rim” diyor. Bu saatten sonra ne kar›flt›r›yorsun ki? in-

sanlar›n iliflkilerini de rezil ediyorlar. Bunlar çok çirkin

fleyler. P›nar Altu¤’la bir ahbapl›¤›m yok, aç›k bir flekil-

de bayrak açm›fl olmas›n› takdir ediyorum.

Her zaman fl›k olman›z›n bir s›rr› var m›?

Kendi zevkim var ve o zevki uygulamaya çal›fl›yorum.

Renk uyumuna çok dikkat ediyorum. Renk uyumu ol-

mad›¤›nda gözümü rahats›z ediyor. K›yafetlerimi sat›n

alman›n yan› s›ra diktiriyorum da. Türkstar’daki kos-

tümlerim Sarar’›n, çok da iyi fleyler sunuyorlar. Ama

onlara bir fleyler ekletiyorum.

Kötü adam rollerinde oynamaman›z›n bir nedeni var m›?

Gaddar Bizans imparatoru rolü oynamak istiyorum,

ama bana öyle bir rol vermiyorlar. Yoksa i¤renç adam

rollerinde oynamayay›m gibi özel bir çabam olmad›. An-

cak Dad›’daki Pertev gibi rolleri de tercih ediyorum. Bel-

li etmeden komedi oynayabilece¤im rolleri seviyorum.
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pop müzik program›, benim ne alakam var, yapamam.”

dedim. Fatih de “Ben sunucu istemiyorum, Haldun

Dormen’i istiyorum.” dedi. Biraz düflündüm ve cazip

buldum. Paras› da iyiydi. Sonra da çok mutlu oldum.

Bir yandan para kazan›yorum, bir yandan e¤leniyorum,

müthifl bir fley.

Türkstar’dan sonra sokakta neler de¤iflti?

Dad›’dan sonra müthifl bir sevgi ve ilgiyle karfl›laflmaya

bafllam›flt›m. ‹stanbul’un d›fl›nda insanlar, ünlü birini

gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Türkstar da herkesi

çok ünlü yapt›. Hani “ününe ün katt›” derler ya, aynen

öyle. Türkstar sayesinde tan›mayan kalmad›. Bence

sosyolojik bir olay oldu. A-B s›n›f› dedikleri izleyici kitle-

si bu tür programlar› seyretmez, ama Türkstar’› izliyor-

lar ve meraklan›yorlar. Baz›lar› “seyretmiyorum” diyor,

ama biraz konufluyorum ve anl›yorum ki seyretmifller.

Zaman zaman davetlerde, kokteyllerde karfl›laflt›¤›mda

görüyorum ki; Vitali Hakko’sundan Ömer ‹nönü’süne

kadar herkes seyretmifl. “O ne oldu, bu ne olacak, kim

kazanacak?” diye soruyorlard›. Bayhan’› be¤enmiyo-

ruz, flunu seviyoruz diye, anlat›yorlar.

Gençler sizi Türkstar sunucusu olarak tan›yorlar...

Bu sayede tan›yorlar en az›ndan. Bundan hiç rahats›z-

l›k duymuyorum. Bir de ilgileniyorlar, kimdir, nedir, diye

merak ediyorlar. Geçenlerde Antalya’dayd›m, gençler

ve çocuklar etraf›m› sar›p öptüler, imza ald›lar, foto¤raf

çektirdiler. Büyük bir sevgi gösterisinde bulundular.

Ama yaln›zca sevgi de¤il, büyük bir sayg› da vard›, o

sayg›y› hissediyorum. Sokakta polisten, temizlik iflçisi-

ne kadar herkes büyük bir sevgi ve sayg› gösteriyor.

Türkstar’la tam olarak halka inmifl olmaktan çok mutlu

oluyorum.

Türkstar’›n tiyatro versiyonu düzenlenecek olsa jüri-

de yer al›r m›yd›n›z?

Jüride hiçbir zaman yer almam. Sevmiyorum o ifli, be-

ceremem. Herkesi be¤enirim, ac›r›m, yaz›k oluyor falan

derim.

Tiyatro versiyonunda birinci olan kifli aktör say›labilir mi?

O tarz bir yar›flmay› kazanabilecek kifli, tiyatro e¤itimi

alan biri olacakt›r. Konservatuvar mezunu olan kazana-

cakt›r. Sokaktan kat›lan›n hiçbir flans› olamaz, elenir.

Çünkü tiyatro, flark› söylemek gibi de¤ildir. Diksiyonu

düzgün olmal›, konuflmas›n› bilmeli, hal ve hareketleri

düzgün olmal›... fiark›c›l›kta da tecrübe ve e¤itim laz›m

tabii ki. Star seçilmekle ifl bitmiyor.

Türkstar yar›flmas›nda herkesi be¤enmeniz elefltirili-

yor. Oysa ki k›l› k›rk yard›¤›n›z söylenir...

Tam tersi, k›l› k›rk yarmam. Bu kadar çok be¤enme-

sem, ac›y›p da her fleye “evet” demesem, insanlar›

reddebilsem, dünya çap›nda çok meflhur olurdum. “O

da olsun, bu da olsun, yapar nas›l olsa!” dedi¤im için,

kimseyi k›ramad¤›m için çok fley kaybediyorum. Ben

jüride yer alsayd›m herkesi be¤enirdim. O anlamda hiç

titiz de¤ilim. Estetik olarak her fleyin do¤ru olmas›n› is-

terim, ama ille de titizli¤im yoktur.

‹steyip de yapamad›¤›n›z herhangi bir proje var m›?

Hayat›m boyunca istedi¤im her fleye kavufltum. Ancak

istedi¤im gibi bir tiyatro binas›nda, Dormen Tiyatrosu

olarak oynayamad›m. Sinemadan bozma binalarda oy-

nad›k. Çok flükür onlar da iyiydi, ama teknik olanaklar›

çok iyi olan, döner sahnesi, inen-ç›kan platformlar› bulu-

nan bir sahnede dormen Tiyatrosu olarak oynayamad›k.

Sahnede ne gibi aksilikler yaflad›n›z?

Yaklafl›k on y›l önce Metin Serezli’yle oynad›¤›m›z bir

oyunda laflar›m›z› unuttuk. Suflörümüz de yoktu. Suflö-

rü tiyatrodan biz kald›rm›flt›k zaten. Sahnede Metin’le

karfl› karfl›ya kald›k; dehflet verici bir fleydi. Saniyeler y›l

gibi geldi. Bir laf söylüyoruz olmuyor, bambaflka bir laf

söylüyoruz iyice kar›fl›yordu. En sonunda perdeyi ka-

patt›k, gidip tekste bakt›k ve toparlay›p devam ettik. 

Paul Newman’la tan›flman›z nas›l geçekleflti?

Amerika’da ikinci s›n›fta okurken Paul Newman birinci

s›n›ftayd›. O s›rada baya¤› iyi dost olduk. Bir tiyatro

kurmufltuk, oynamas› için davet ettik. Ama para vermi-

yorduk. Yeme, içme ve yatmay› karfl›layabiliyorduk. O

evliydi, çolu¤u çocu¤u vard›. “Benim paraya ihtiyac›m

var. Ailemi geçindirmek zorunday›m. New York’a gide-

ce¤im, gerekirse garsonluk yap›p para kazanmaya ça-

l›flaca¤›m.” dedi ve gitti. Tesadüfen de New York’ta bir

oyunda ufak bir rol ald› ve Allah “Yürü ya kulum!” dedi.

Yaklafl›k yirmi y›ld›r görüflmüyoruz.

Çocukken baca¤›n›zda oluflan sorun aktörlük yaflan-

t›n›z› nas›l etkiledi?

Büyük bir insan gücü bu, bana çok yararl› oldu. Baca-

¤›mdaki sorun nedeniyle “Ben de herkes gibiyim, her

fleyi yapabilirim.” diyerek, kendimi kan›tlamaya çal›flt›m.

Tiyatrocu olmaya karar verdi¤imde, “Aktör olamam, yö-

netmen olaca¤›m.” diye yola ç›kt›m. Amerika’da okur-

ken bir dram, bir de komedi sahnesi haz›rlamam›z is-

tendi. Bombofl sahnede ç›k›p oynad›m. Amerikal› ho-

cam, “Dram oynuyorsun, ama aya¤›nla komik bir fley

yap›yorsun. Böyle bir fleye gerek yoktu.” dedi. Hiç far-

k›nda olmadan “Aya¤›m sakat” dedim, kad›n k›pk›rm›z›

oldu, özür dilemeye bafllad›. “Özür dilemeyin, flu ana

kadar fark etmediyseniz, demek ki fark edilmeyebiliyor.”

dedim. Bu olay büyük bir güç verdi ve aktör olabilece-
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“A-B s›n›f› dedikleri izleyici kitlesi bu tür programlar› seyretmez, ama Türkstar’› izliyorlar ve 
meraklan›yorlar. Vitali Hakko’sundan Ömer ‹nönü’süne kadar herkes seyretmifl. ‘O ne oldu, bu ne ola-

cak, kim kazanacak?’ diye soruyorlar. ‘Bayhan’› be¤enmiyoruz, flunu seviyoruz’ diye anlat›yorlar.”
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Y
emek yapmay› kimden ö¤rendiniz? Annenizden

mi, yoksa anneannenizden mi? Hala annenizin

tariflerinden yararlan›yor musunuz, yoksa mut-

fakta yarat›c›l›¤›n›z› kullan›p kendi tariflerinizi mi oluflturu-

yorsunuz? Engin Ak›n, 15 y›l›n› yemek kültürü üzerine

çal›flmalar yapmaya adam›fl bir mutfak araflt›rmac›s›.

Oysa evlendi¤inde yemek yapmay› bile bilmiyormufl.

Annesinden telefonda talimatlar al›p yemek yapmaya

çal›fl›yormufl. Yemek zamanlar›n›n herkesi bir araya

toplayan havas› onu mutfa¤a yönlendirmifl. Çocuklu-

¤unuz deyince, akl›na tüm ailenin bir araya topland›¤›

akflam yemekleri, bayram flölenleri geliyor. Ancak onun

bir fark› var; o bir mutfak araflt›rmac›s›. Geleneksel ye-

mek tariflerine kendi yorumunu kat›yor. Eski tarifleri

özünden ay›rmadan onlara farkl› nüanslar kazand›r›yor.

Bazen bir baharat, bazense bir defne yapra¤›yla bildi-

¤imiz tatlara farkl› bir renk kat›yor. Ak›n ile bir ö¤le vak-

ti evinde bulufltuk. Keyifli bir sohbetin yan› s›ra bize le-

ziz bir tatl› yapt›: Sütlü Kaday›f Tatl›s›. Fatih Sultan

Mehmet’in favori tarifleri aras›nda yer alan bu tatl›y› Ya-

fla okurlar› için haz›rlad›. Küçük bir s›r; karabiber ve

defne yapra¤› Ak›n’›n bu geleneksel tatl›ya getirdi¤i ye-

ni bir yorum.

Tüm dünyay› saran de¤iflim rüzgarlar›, annelerimiz-

den, anneannelerimizden ö¤rendi¤imiz, al›flt›¤›m›z

tatlar› da etkiliyor mu? Bildi¤imiz tatlar de¤ifliyor mu? 

Ev mutfaklar›nda de¤iflmesi gerekmiyor. Çünkü insan›n

bir aile mutfa¤› oluyor. Özellikle çocuklar, mutfa¤› de-

netliyor. Çocu¤unuza al›flt›¤› bir yeme¤i baflka türlü

sundu¤unuz zaman istemiyor. Mutlu olmak ve bildi¤i

flekilde tatmin olmak, doymak için yemek yiyor. Dolay›-

s›yla aile mutfaklar›n›n e¤er belirli lezzetleri varsa, an-

cak misafir geldi¤i zaman ya da de¤iflik bir fley yemek

istedi¤imiz zaman bir fantezi olarak yap›labiliyor. 

Niye lezzetlerle oynamak gerekiyor?

Mutfaklar ve yemek konusu her zaman canl›. Niye her

zaman canl›? ‹nsanlar seyahat ediyorlar. Dolay›s›yla

lezzetlerle, an›larla seyahat ediyorlar. Globalleflme ça¤›

dedi¤imiz bu ça¤da her ürün, her yerde bulunabiliyor.

Eskiden büyük çabalarla Do¤u’dan baharatlar getirili-

yordu, Bat›’dan yeni ürünler geliyordu. ‹nsanlar önce

bunlara tepki gösterebiliyor. Örne¤in, domatesin zehir-

li olabilece¤i düflünülümüfl, çünkü tan›mad›¤› bir ürün-

müfl. Bazen de lezzet olarak be¤eniliyor, zaman zaman

da ilaç olarak hayat›m›za giriyorlar. Dolay›s›yla hiçbir

fley oldu¤u yerde kalm›yor. Nas›l bir ayakkab›, bir tak›

gördü¤ünüzde heves ediyorsunuz, kullanmay› arzulu-

yorsunuz, mutfakta da böyle fleyler insana cazip gele-

biliyor. 

Ama lezzet, elbise kadar kolay bir fley de¤il. Kendine

has bir kimyas›, fizyolojisi var. Tatt›¤›n›z zaman damak-

ta bambaflka olaylar oluyor. Geleneksel mutfaklar ayn›

aile mutfaklar› gibi, as›rlar boyu denenmifl ve lezzeti ke-

sinleflmifl, bir ülkenin dama¤›na uyarlanm›fl tatlard›r.

Bunlar kesindir, üzerinden as›rlar geçmifltir. Ama de¤i-

flemez de¤illerdir. Ancak yap›lan de¤iflikli¤in özlerine

dokunmadan yap›lmas› gerekir.

Peki özüne dokunmadan nas›l de¤ifltirebiliriz?

Bir matematik problemi yaparken formüllere göre hare-

ket edilir. Geleneksel mutfaklar da bir nevi formüldür.

Biz bunlar›n üzerine de¤iflik yorumlar getirebiliriz.

Özünden sapmamak gerekir. Yani yedi¤imiz fleyin ne

oldu¤unu bilmeliyiz. Örne¤in, kaday›f yaparken içine

aroma katabiliriz. Türk pilav› çok iyi örnek olabilir. Her

ülke pirinci kendine göre yorumlam›flt›r. Türk pilav›n›n

bir k›vam› vard›r, tane tane ve tereya¤l› olmal›d›r. Eski

yazmalarda ‘dane’ diye geçer. Bu özelliklerini yitirme-

den yapmak gerekir. Biraz daha sulu yapay›m derse-

niz, bitmifltir. Türk pilav› k›vam›nda dane dane, tereya-

¤›yla, üzerine kay›s›, badem, portakal, nohut koyabilir-

siniz. Her zaman gelenekselin üzerine de¤ifliklik yap›l›r.

Çünkü onlar art›k formüldür. 

Türk mutfa¤› kavram›n› nas›l anlamam›z gerekiyor?

Türk mutfa¤› zengin bir mutfak m›?

Önyarg›l› olmayan uluslar Osmanl›-Türk mutfa¤›ndan

çok etkilendiklerini, bu ak›m›n tesiri alt›nda kald›klar›n›

söylüyorlar. Barselona’dan yeni geldim. Orada, flefler

ve lokanta sahipleri, ‹talya, Macar ve Türk mutfa¤›ndan

etkilendiklerini söylüyorlar. Bu kadar genifl s›n›rlarda

hüküm sürmüfl bir imparatorlu¤un, bir fleyleri etkileme-

mesi ve kendisinin de bir fley almamas› mümkün de¤il.

Bu çok do¤al bir süreç. Siz komflunuzdan bile tarif al›r-

s›n›z. Böyle geliflir zaten. Bütün mutfaklar birbirlerinden

etkilenerek gelifliyorlar. fiimdi mutfaklar da globallefli-

yor. Seyahatlerde herkes herkesin yeme¤ini tadabili-

yor. Türk mutfa¤›n›n zenginli¤i, bu kadar ulusu kendi

içinde bar›nd›rm›fl olmas›ndan ve bunlarla etkileflim ya-

flamas›ndan do¤uyor. 

Türk mutfa¤› denince akl›m›za gelmesi gerekenler neler?

Göçebe bir toplumuz, dolay›s›yla tafl›n›labilir ve hemen

piflirilebilir ürünlerimiz var. Türk mutfa¤›na has ürünler

dedi¤imiz zaman, benim akl›ma pirinç geliyor. Bizde

“yolluk” kavram› vard›r. Pirinç her zaman yolluk olarak

veriliyor. Eskiden atla veya yürüyerek uzun yolculuklar

yap›l›rd›. Yolda aç kal›rsa kolay piflirilen bir ürün. Pirin-

ci bilen bir ülkeyiz. Pilav, çorba yap›yoruz, tatl›ya, dol-

maya koyuyoruz. Dolmay› yapmam›z›n nedeni pirinçtir.

Pirinç olmasa, dolma da olmaz. Bunun d›fl›nda etnik

olarak kulland›¤›m›z yufka çok önemli bir ürün. Tatl›lar›-

m›z›, tuzlular›m›z›, böreklerimizi yufkayla yap›yoruz.

Anadolu halk› yufkay› ekmek olarak kullan›yor. Onunla

dürüm yap›yor. Süt ürünleri önemli. Hayvanc›l›kla geçi-

nen bir toplum. Öyle olunca hayvan›n bütün ürünlerini

kullan›yor. Yo¤urt, muazzam bir ürün; ayran oluyor,

çorbaya konuluyor, kurutuluyor, kurut deniliyor, tekrar

yap›l›yor. Anadolu halk›, bulguru kurutla lezzetlendiri-

yor. Bulgur, kurut ve tereya¤›yla muazzam bir yemek

yap›yorlar. Bulgur, ürünlerimizden biri. 

fiimdi bu ifllerle u¤rafl›yorsunuz ama küçükken mutfa-

¤a girmemiflsiniz. Mutfa¤a ilginiz nas›l bafllad›? Anne-
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röportaj: fülay yafla foto¤raflar: u¤ur bektafl

Gelenekten gelece¤e 
mutfak

Bildi¤iniz tadlardan flaflmayanlardan m›s›n›z? Yoksa mutfa¤a girince kendi tarz›n›z› m› yarat›yorsunuz?
Geleneksel yemek tariflerine kendi yorumunuzu katman›z yanl›fl de¤il, ancak özünü de koruman›z

gerekiyor. Geleneksel Türk mutfa¤›n›n tarifleri art›k birer matematik formülü. Bu formülleri kullanarak
farkl› tatlar yaratman›z da mümkün.



hazlar›yla kar›flarak, yerel kültürüyle yo¤rulmufl yemekler

var. Art›k lezzetler seyahat ediyor. Be¤eniyorsunuz, ürünü

bulursan›z pifliriyorsunuz. Örne¤in, börekler vakitsizlikten

ve açma güçlü¤ünden dolay›, kentlerde börekçilere terk

ediliyor. Düflünsenize bizim börek çeflitlerimizi. Bunlar›n

hepsini evde yapabilmifl olsayd›k, daha çok börek yiyor

olabilirdik. Tabii ki, kaybolan tatlar var. Örne¤in, yaln›zca

yumurta ak›yla yap›lan krepler vard›. Ya da kubuni pilav›...

Bu pilav› yaflatmaya çal›fl›yorum. ‹çinde üç türlü üzüm var.

Bir kere Anadolu, üzüm bölgesi. Kubuni pilava konulan

üzümlerden biri ekfli, biri tatl›, biri çekirdekli. Orada doku

ve lezzet nüans› yafl›yorsunuz. Bunu pilav yapan herkes

yapabilir. Kubuninin içinde ne var? ‹zmir’in, Malatya’n›n

üzümleri var. Bunlar›n olmas› da flart de¤il. Pazarda ne

bulursan›z koyabilirsiniz. Do¤u Anadolu üzümü, Sultaniye,

kufl üzümü var. Bunlar›n hepsinin tatlar› farkl›. Kubuni’nin

içine, lezzet versin diye, et veya tavuk koyuyorum. Sak›z,

karabiber ve Çin tarç›n› ekliyorum.
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nizin, anneannenizin etkisi var m›?

Mutfa¤› seviyor olmam, yemek ortam›n› sevmemle ilgi-

li diye düflünüyorum. Mutfak, her zaman bizi bir araya

getiren bir mekand›. Bütün hat›rlad›¤›m yemekler çok

lezzetliydi. Her yedi¤im yeme¤in tad› dama¤›mda. Ço-

cukken yedi¤im, müthifl bamya yeme¤ini hat›rl›yorum.

Annem de anneannem de güzel yap›yordu. Özellikle

kurban bayramlar›n›n flölensel ortam›. Yeme¤i bir kifli

piflirmezdi. Bütün aile dahil olurdu. Bunlar› unutmak

mümkün de¤il. O iliflkiler beni mutfa¤a ba¤lad›. Art›k ai-

leler, evler küçüldü. Ve ben mutfakta tek kald›m. Tek

bafl›n›za bu flöleni yaflamak mümkün de¤il. Ama ço-

cuklar›ma bunu iletmek istedim. Bunlar› almalar› gerek.

En s›cak an›lar›m bunlar. Kalabal›kla de¤il belki ama,

aromalarla, lezzetlerle yaflataca¤›m. 

Yemek yapmay› annenizden mi ö¤rendiniz?

Annemden ö¤rendim diyemem. Evlendi¤imde yemek

yapmay› bilmiyordum. Telefonla tarif al›yordum. ‹lk pila-

v›m lapa olmufltu. Fakat, sonra annem “su, pilav› bir

parmak geçecek” deyince, hiçbir pilav› yanl›fl piflirme-

dim. Hala göz karar› pifliririm ve güzel olur. Kendim ça-

l›flt›m, çünkü annem ve anneannem, çok güzel yemek

yapan teyzem hayatta de¤il. Ama bazen, aile yak›nlar›-

m›zla bir araya geliyoruz ve baz› yemekleri yap›yoruz.

Akl›mda kalan yemekleri onlardan yapmalar›n› rica edi-

yorum. Geçenlerde, Sultan Abla’y› Ula’dan ça¤›rd›m,

sak›zl› ekme¤i beraber yapt›k. Kitap için de baz› tarifler

gerekiyordu. 

Yani haz›rlad›¤›n›z tatlar› tarife dönüfltürdünüz...

O tatlar› tarif haline getirdim. Çünkü göz karar› yap›l›-

yordu. Annemden un helvas› tarifini alamam›flt›m. Tad›-

n› biliyordum. Bir yard›mc› han›m benzer tadda yapabi-

liyordu. Onunla birlikte defalarca yaparak tarifini olufl-

turduk. Ben de kitaba bak›yorum. Çünkü unutuyorum. 

K›z›n›z da yemek yap›yor mu?

O da yap›yor. Bu duyguyu benden ald›. Yemek yapma-

y› seviyor ama, çal›flt›¤› için her zaman yapam›yor. Bir

de o¤lum var ama o yapm›yor. 

“Kalabal›kl›¤› yaflatam›yorum” diyorsunuz, ama k›z›n›-

za bu duyguyu vermiflsiniz. O da kendi çocuklar›na ve-

recektir, demek ki zincir k›r›lm›yor.

Evet, zinciri k›rmamak için, özellikle buna dikkat ediyo-

rum. Bu boynumuzun borcu. Ülkemize, kültürümüze

olan borcumuz. Bunu yaflatmam›z laz›m. Kültür, al›nan

sat›lan bir fley de¤il. Yaflayarak elde edilen ve yaflana-

rak size geçmifl bir fley. Bence, al›nan, sat›lan her fley

ucuzdur. Ama kültürü isteseniz de alamazs›n›z. Yafla-

yarak ve yaflatarak elde edebilirsiziniz.

Bizim flehirde unuttu¤umuz tatlar var m›? 

Bir ulusal mutfak var. Bir de, co¤rafi imkanlarla, oran›n
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“‹liflkiler beni mutfa¤a ba¤lad›. Art›k aileler, evler küçüldü. Ve ben mutfakta tek kald›m. Tek bafl›n›za bu
flöleni yaflamak mümkün de¤il; bunu çocuklar›ma da iletmek istedim, çünkü en s›cak an›lar›m bunlar.
Kalabal›kla de¤il belki ama, aromalarla, lezzetlerle yaflataca¤›m.”

SÜTLÜ KADAYIF TATLISI

Malzemeler
300 gram kaday›f, 100 gram ceviz, 50 gram tereya¤›,

biraz karabiber, 1-2 defne yapra¤›, nar 

fierbeti için
1 kg süt, 300 gram kadar fleker 

‹kisi birlikte kaynay›nca, ancak 1 dakika daha kayna-

t›p hemen alt›n› kapat›n. 

Haz›rlan›fl›
Taze olarak temin edilen kaday›f›, hafifçe eritilmifl te-

reya¤›yla elinizle tiftin; bu kaday›f›n k›zarmas› için ge-

reklidir. 

Bu ifllem bittikten sonra, içli köfte yapar gibi, bir iri tu-

tam kaday›f› avucunuzun içine al›p içine bolca ceviz

koyduktan sonra üstünü kaday›fla kapatacak flekilde

yuvarlay›n. (300 gram kaday›ftan afla¤› yukar› 10 kada-

y›f topu yap›l›r.) 

Kaday›f›n aç›lmamas› için bir folyo içine yerlefltirip top

halinde kapat›n. Bunlar› buzdolab›na koyun. Tereya¤l›

oldu¤u için buzdolab›nda birbirine yap›fl›r ve flekil al›r.

Daha sonra ka¤›tlar› açarak toplar› bir tepsiye yerleflti-

rin. E¤er birbirine fazla yap›flm›flsa, elinizle gevfletin

ki, kaday›f›n güzel dokusu görünsün. 

180 dereceye ›s›t›lm›fl f›r›nda 20 dakika piflirin. En ide-

ali önce 15 dakika kadar piflirdikten sonra f›r›n›n yu-

kardan gelen ›s›s› varsa bunu aç›p kaday›f›n üzerinin

k›zartmas›n› sa¤lamakt›r.  

Bu arada flerbeti haz›rlay›n; sütle flekeri kar›flt›r›n. Ben

bunun içine aroma vermesi için, irice parçalad›¤›m

defne yapra¤› koydum. Ancak 1 kg süte sadece 2

defne yapra¤›. Karabiber ve defne yapra¤› benim ge-

tirdi¤im bir yorum oldu. 

fierbeti yapt›ktan sonra, s›cakken so¤uk kaday›fa en

tepeden bafllayarak dökün ancak süt kaynar olmamal›

yoksa kaday›f çok yumuflar. S›ca¤a yak›n ›s›daki fler-

beti döktükten sonra yavaflca yumuflamas› için üzeri-

ne örtün. Bu aflamada biraz aroma vermesi ve sütün

flekerini hafifletmesi için iri çekilmifl karabiberden sütlü

k›sma elinizle serpifltirin. 

Bir süre beklettikten sonra da buzdolab›na koyun.

So¤uk yenmesi daha uygundur. Servis etmeden önce

nar taneleri ile süslenmesi hofl olur.



G
ünümüzden tam üç bin y›l sonraki ‹stanbul’u

hayal edebiliyor musunuz? Bo¤az’›, Ortaköy’ü,

‹stiklal Caddesi’ni, Suadiye’yi, hatta kendi evi-

nizi... Peki ya üç bin y›l sonra ‹stanbul sokaklar›nda gez-

me ya da evinizi görme flans›n›z olsa heyecanlanmaz

m›yd›n›z? Kendi evinizin ve flehrinizin binlerce y›l sonra-

ki halini görmek, hayal. Ama baflkalar›n›n üç bin y›l ön-

ce yaflad›klar› yerleri, eflyalar› görmek, arkeoloji bilimi

sayesinde mümkün.

Ayd›n’a ba¤l› Sultanhisar ilçesinin s›n›rlar› içinde yer

alan Nysa antik kenti, size bu flans› sunuyor. Binlerce

y›l önceki al›flverifl merkezleri, caddeler, evler, kütüp-

haneler ve gündelik kullan›m eflyalar›, büyük bir özenle

yavafl yavafl gün ›fl›¤›na ç›kar›l›yor. Yaflar E¤itim ve Kül-

tür Vakf›’n›n deste¤iyle Prof. Dr. Vedat ‹dil’in yürüttü¤ü

kaz› çal›flmalar›, bir zamanlar insanlar›n sokaklar›nda

dolaflt›¤›, aflklar›n ve kavgalar›n yafland›¤› Nysa’y›, an›-

lar›yla birlikte topra¤›n alt›ndan ç›kar›yor.

Nysa

Nysa, Antik Karia bölgesinin önemli bir kentidir. Ay-

d›n’›n Sultanhisar ilçesinin 3 kilometre kuzeybat›s›nda

yer al›r. Eski Ça¤’da Messogis olarak adland›r›lan bü-

günkü Ayd›n Da¤lar›’n›n güneye bakan yamac›nda, k›-

fl›n su taflmalar›na neden olan, yaz›n kuruyan Tekke-

cikdere akarsuyunun çevresinde, çok dik bir bo¤az›n

oluflturdu¤u alan›n iki yan›nda kurulmufltur. Kentin ku-

zeyi Messogis Da¤› ile çok iyi bir biçimde s›n›rland›r›l-

m›flt›r. Güneyde ise Büyük Menderes Nehri’nin vadisi-

ne do¤ru aç›kt›r ve bugünkü Sultanhisar’›n kuzeyinde-

ki yerleflmelere s›n›r oluflturur. Kurulufl tarihi tam olarak

bilinmeyen Nysa, Eski Ça¤’da özellikle e¤itim alan›nda

çok büyük bir üne sahiptir. Agustus devrinin ünlü gez-
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Nysa uyan›yor! Kendi flehrinizi binlerce y›l sonra görmek flu an için hayal olabilir. Ama baflkalar›n›n üç bin y›l önceki
flehirlerini, evlerini, hatta eflyalar›n› görmek, dokunmak hiç de imkans›z de¤il. Ayd›n’a ba¤l› Sultanhisar
ilçesinin s›n›rlar› içinde yer alan Nysa antik kenti, size bu flans› sunan say›s›z Anadolu kentinden biri. 

Solda: Agora’dan bir görünüfl. Sa¤da: Nysa kütüphanesinin bat› k›sm›.
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gini ve co¤rafyac›s› olan Amasyal› Strabon da bu kent-

te e¤itim görenler aras›nda yer al›r. Nysa’n›n tarihçesi-

ne yönelik bilgilermizin kayna¤› Strabon ve Byzantionlu

tarihçi Stephanus’tur. Nysa ad› özellikle Helenistik de-

virde, krall›k ailesi kad›nlar› aras›nda oldukça s›k rastla-

nan bir add›. Byzantion’lu Stephanus, Ethnica adl› ese-

rinde, Nysa’n›n Suriye kral› Seleukos’un o¤lu I. Antioc-

hos Soter taraf›ndan efli ad›na kuruldu¤unu belirtir.

Strabon’a göre Nysa, Poleponnes’teki (Mora yar›ma-

das›) Sparta’dan gelen Athymbros, Athymbrados ve

Hydrelos adl› üç kardefl taraf›ndan kurulan üç ayr› kü-

çük yerleflmenin sonradan büyük bir kent halinde bir-

leflmesiyle oluflur. Athymbros da bu yeni kentin kuru-

cusu olarak an›l›r ve kent bafllang›çta Athymbra olarak

adland›r›l›r. Kentin ad›n›n M.Ö. 2. yüzy›l›n bafllar›nda

Nysa oldu¤u biliniyor.

Strabon, kentin iki bölümden olufltu¤unu anlat›r. fiehri

ikiye bölen sel yata¤›n›n bat›s›nda gymnasion yer al›r.

Kuzeyde Bizans yap› kal›nt›s› ve kütüphane, kütüpha-

nenin kuzeyinde ise sahne binas›nda görülen kabart-

malar›yla ayr› bir öneme sahip olan tiyatro bulunur. Sel

yata¤›n›n do¤usunda odeon ve bouleuterion yer al›r.

fiehrin nekropolü, bat›da ufak bir yerleflme yeri olan

Akharaka yolu üzerinde bulunur.

Gymnasium

Yunanl›larda gençlerin düflünsel ve bedensel e¤itim

gördükleri büyük spor okulu gymnasium, antik kentin

bat›s›nda yer al›r. 165 metre uzunlu¤unda ve 70 metre

geniflli¤inde dikdörtgen fleklindedir. Bu büyük yap› ka-

l›nt›s› Strabon zaman›nda büyük olas›l›kla daha küçük-

tü. Ancak günümüze ulaflan kal›nt›lar Geç Roma ‹mpa-

ratorlu¤u dönemine aittir. Gymnasiumun kuzeyinde sü-

tunlu salonun arkas›ndaki bugün yok olmufl olan du-

varlar›n devam›nda üç kemerli büyük bir yap› kal›nt›s›

bulunur. Bu yap›n›n ortadaki kemeri sa¤lam olarak gü-

nümüze kadar ulaflm›flt›r. Tafl iflçili¤i oldukça güzeldir.

Gymnasium’un do¤u taraf›n›n ortas›nda ise dikdörtgen

fleklinde, iri tafllardan yap›lm›fl bir yap›n›n izleri görülür.

Büyük olas›l›kla burada Gymnasium’un do¤udaki girifli

bulunuyordu.

Amfitiyatro (Stadyum)

Nysa’daki antik kentin üzerinde yer ald›¤› kayal›k plato-

yu derin vadiler halinde kuzeyden güneye do¤ru bölen

dere yataklar›ndan en geniflinin üzerinde, Strabon’un

amfitiyatro olarak tan›mlad›¤› ve bugün sel sular› nede-

ni ile oldukça tahrip görmüfl olan stadyum yer al›r. Yak-

lafl›k 192 metre uzunlu¤unda ve 44 metre geniflli¤inde

olan stadyumun bat›daki oturma s›ralar›, yamac›n az

e¤imli olmas› nedeniyle do¤rudan do¤ruya do¤al arazi-

nin üzerine yerlefltirilmifltir. Do¤udaki oturma s›ralar›ysa

birbirine paralel ve e¤imli olarak yükselen tonoz kemer-

lerden oluflturulan, mükemmel bir alt yap›n›n üzerine

oturtulmufltur. Nysa stadyumu yaklafl›k 30 bin kifli ala-

bilecek kapasitededir.

Tiyatro

Tiyatro oldukça iyi korunmufl durumdad›r. Tiyatronun

yan girifllerinin bulundu¤u duvarlar büyük dikdörtgen

tafllardan, biri uzun biri k›sa olarak özenle döflenmifltir.

Oturma s›ralar› bir geçitle ikiye ayr›lm›fl olup, üst bölüm-

de yirmi alt›, alt bölümde yirmi üç s›radan oluflur. Bu

oturma s›ralar› bugün k›smen iyi korunmufl durumdad›r.

Tiyatro yaklafl›k 12 bin kiflilik bir oturma kapasitesine

sahiptir. Nysa’da 2000 y›l›nda yap›lan kaz›larda sahne

tonozlar›, sahneye ç›kan bir merdiven ve tonozlar içinde

bir heykel ortaya ç›kar›ld›. Nysa’daki Roma ‹mparatorluk

ça¤›na ait olan bu tiyatroda, sahne yap›s›n›n podyumla-

r›nda bulunan ba¤c›l›k ve flarapç›l›k tanr›s› Dionysos’un

yaflam›na ait kabartma heykeltrafll›k frizleri oldukça

önemlidir. Çünkü bu frizler, Türkiye’deki di¤er kabartma

frizli üç antik tiyatrodan (Hierapolis [Pamukkale], Perge

ve Side) en iyi korunmufl olanlar›d›r. 

Roma Köprüleri ve Tünel

‹ki Roma köprüsü antik kentin stadyumunun hem ku-

zeyinde hem de güneyinde kentin iki yakas›n› birlefltiri-

yordu. Bunlar›n kal›nt›lar› halen oldukça tahrip olmufl

durumdad›r. Strabon, Nysa’da, akan sular›n içerisin-

den geçti¤i gizli bir yeralt› geçidinden söz eder. Stra-

bon’un söz etti¤i geçidin, Messogis Da¤›’ndan h›zla

akan sular için bir kanal ifllevi gören yaklafl›k 100 met-

re uzunlu¤undaki tünel fleklindeki yap› olma ihtimali

yüksektir. Bu yap› büyük bir olas›l›kla basit ve do¤al bir

yeralt› geçidinin, Geç Roma döneminde tonoz kemer-

lerle desteklenen büyük bir su geçifli olarak, oldukça

özenli ve ince bir mühendislik bilgisiyle yeniden infla

edilmifl flekli olmal›d›r.

Su Deposu-Pazar Bazilikas›-Dükkanlar

Nysa’daki görkemli tiyatronun kuzeyindeki tepede eski

ça¤da antik kentin su gereksinmesini sa¤layan su de-

posunun kal›nt›lar› bulunur. Tiyatronun güneydo¤u k›s-

m›nda bouleuterion ile agoraya giden yolun kenar›nda

büyük kemerli bir yap› mevcuttur. Bunlar›n aras›nda, yu-

nus bal›¤›n›n üzerine binmifl Eros tasviri ve bal›klar gibi

süsler içeren, alt k›sm› bir s›ra akanthus yapraklar› ile

süslü bafll›k çok önemlidir. Yaklafl›k 3 buçuk ton a¤›rl›-

¤›ndaki bu parka, M.S. 2. yüzy›l›n ikinci yar›s›na iflaret

eder. Nysa’da s›ra halinde yan yana dizilmifl olan ve to-

noz kemer fleklinde infla edilmifl dükkanlardan dokuz

tanesi günümüze kadar çok iyi korunmufl durumdad›r.

Bouleuterion

Nysa antik kentinin en iyi korumufl yap›lar›ndan biridir.

Strabon bu yap›y› gerontikon (yafll›lar meclisi) olarak ta-

n›mlar. Tiyatronun güney do¤usunda yer al›r. Bouleute-

rion dikdörtgen planl› infla edilmifl olup, iç k›sm›nda ya-

r›m daire fleklinde theatron k›sm› bulunur. Yap›n›n otur-

ma s›ralar› on iki adettir ve alt› yüz ile sekiz yüz kifliyi ala-

bilecek kapasitededir. Yap›n›n kuzey k›sm›nda kemerli

bir galeri bulunur. Güneyindeki salonun döflemesinde

çeflitli renklerdeki geometrik motifler ile süslü bir moza-

ik göze çarpar. Yap›ya geç bir tarihte eklendi¤i düflünü-

len güneydeki bu k›s›mda bir havuz ile bir dizi halinde s›-

ralanm›fl olan çeflitli heykel kaidelerinin bulunur.

Agora

Bouleuterionun do¤usunda antik kentin agoras› yer

al›r. Buras› yaklafl›k 89x105 metre ölçüsünde ve dört

yan› sütun s›ralar› ile çevrili salonlardan oluflan dikdört-

gen biçimli bir pazar yeridir. Agoran›n do¤usunda ve

kuzeyinde ‹yon düzeninde çift s›ra sütunlar bulunur.

Esas girifli büyük olas›l›kla güney salonunun ortas›nda

bulunuyordu. Bir baflka girifli de do¤udaki salonun or-

ta eksenindedir. Ayr›ca Agora’n›n kuzey bat›s›ndaki

baflka bir girifl de bouleuterionla ba¤lant›y› sa¤lar.

1995 y›l›nda yap›lan kaz›larda beyaz mermerden yap›l-

m›fl bir kad›n heykeli bafl› ç›kar›lm›flt›r. Kaz›larda çeflitli

heykel parçalar›yla Geç Roma ve Bizans dönemine ait

seramik kaplar, kandiller bulunmufltur. Kuzey do¤u

alan›nda sunak oldu¤u düflünülen 3.60 x 3.80 ölçüle-

rindeki yap›n›n üst parçalar›nda bukranion frizleri bulu-

nur. Kuzeydo¤u kaz› alan›nda ç›kar›lan üç adet yaz›tl›

mimari bloktan bir tanesi kentin flans tanr›ças›

Tykhe’ye de¤inir. Agora’ya do¤udan girifli sa¤layan

dokuz basamakl› merdivenin önündeki alanda bir adet

küçük tanr›ça Hekate heykeli parças› ve beyaz mer-

merden yap›lm›fl bir Herme bafl› bulunmufltur. Ço¤un-

lukla bir büst fleklinde yap›lan ve bir kaide üzerinde bu-

lunan Herme heykellerinin kökeni haberci tanr› Her-

mes’i simgeler. Bunlar özellikle agoralarda bulunurlar.

Agora’n›n kuzeyindeki alan›n büyük bir k›sm› renkli mo-

zaik ile kapl›d›r. Bu çok renkli mozaik (beyaz, k›rm›z›,

mavi, sar›) d›flta içiçe geçmifl dairelerden oluflan bir

bordür, arada örgü motifi ile halat motiflerinden oluflan

bir çerçeveyle ondan sonra gelen merkezi motif k›s›m-

lardan oluflur. 

Roma Hamamlar›-Kütüphane

Nysa’da Strabon’un de¤inmedi¤i büyük bir yap› kal›n-

t›s› da vard›r. Bu yap› genifl mekanlar›, oldukça hacim-

li dikdörtgen biçimli duvarlar› ve do¤u k›sm›nda yer

alan havuzuyla Roma hamamlar›d›r. Gymnasiumun

yaklafl›k yüz elli metre kuzeyinde yer alan kütüphane

de Strabon’un de¤imedi¤i yap›lardand›r. Nysa’daki

e¤itim tesislerinden en önemlisi olan bu yap› kal›nt›s›,

yaklafl›k 14,80x13,40 metre ölçütlerindeki dikdörtgen

biçimli plan› ile Efes’teki Celsus Kütüphanesi’nden

sonra Anadolu’da en iyi korunmufl durumda bulunan

ikinci antik ça¤ kütüphanesidir. Kütüphane iki ya da

büyük olas›l›kla üç kattan oluflur. En üst kat tamamen

yok olmufl durumdad›r. Zemin kat yar›s›na kadar top-

rak içindedir. Kütüphanenin ›fl›kland›r›lmas› pencereler-

den sa¤lan›r. Okuma salonunun d›fl duvarlar› ile iç

duvarlar aras›nda oluflturulan bir boflluk sayesinde

rulolar ya da yazmalardan oluflan ciltlerin nemden

korunmas› sa¤lanm›flt›r. Ayn› yöntem Efes’teki Celsus

Kütüphanesi’nde de uygulanm›flt›r.

Kiliseler-Konutlar ve Nekropol

1800’lü y›llarda Almanlar›n Nysa’da yapt›¤› ilk kaz›larda

büyük bir olas›l›kla eski tap›naklar›n üzerinde infla edil-

mifl olan iki Bizans kilisesine ait kal›nt›lara rastlanm›flt›r.

Ancak, bugün bu kal›nt›lara ait izler kaybolmufl durum-

dad›r. Nysa halk›n›n oturdu¤u evlerin, büyük olas›l›kla

kentin Gymnasium’unun bat›s›ndaki alanda ve güney-

de, bugünkü Sultanhisar ilçesinin kuzey k›s›mlar›ndaki

e¤imli arazide oldu¤u tahmin ediliyor. Nysa antik ken-

tinin nekropolü, kentin bat› taraf›nda Akharaka’ya

(bugünkü Salavatl›) do¤ru giden kutsal yolun üzerinde

bulunur. Nekropol, yanyana dizilmifl çift katl› tonoz

kemerli yap›lardan oluflur. Böylece Nysa nekropolü iki

katl› kemerlerden oluflan bir cephe görünümünü ortaya

koyar. Bu mezarlar›n içlerinde ise genellikle lahitler

bulunur. Baz› lahitlerde çeflitli bronz sikkelerle piflmifl

topraktan yap›lm›fl kandiller gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r.

Romal› zenginlerin kenti olarak bilinen Nysa, ilk co¤raf-

ya kitab›n›n da yaz›ld›¤› bir e¤itim merkeziydi. 1998

y›l›ndan itibaren Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n kat-

k›lar›yla toprak alt›ndan gün yüzüne ç›kar›lmas›na çaba

gösterilen kent, üzerinden at›lan her toprak parças›yla

adeta yeniden diriliyor. 12 bin kiflilik tiyatrosunu ve 30

bin kiflilik stadyumunu dolduran Nysal›lar›n ç›¤l›klar› her

geçen gün daha net bir biçimde duyuluyor.  

Nysa kütüphanesinin do¤u bölümündeki k›smi restorasyonu.Solda üstte: Nysa’da stadyum, Sol altta: Nysa köprü karfl›s›ndan bir görünüfl (2003) Sa¤da: Nysa tiyatro.
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Topkap› Saray› Müzesi, geçen y›l›n aral›k ay›ndan beri Hazine Ko¤uflu’ndaki sergi salonunda iki ustay›
a¤›rl›yor: Biri Hollandal› ressam Vanmour, di¤eri de Osmanl› nakkafl› Levni. ‹kisi de Lale Devri’ni
yaflam›fl ve kendi bak›fl aç›lar›n› eserlerine aktarm›fl. Gözümüz, ev sahibi nakkafl›n üslubuna al›fl›k;

Hollandal› misafirin Osmanl› saray›n› ve sarayl›lar›n›, halk›n› betimleyifl biçimine biraz daha yak›ndan
bakmaya ne dersiniz? O, bu diyarlar› terk etmeden...

Lale Devri’nin görgü tan›klar›



Lale Devri, flüphesiz ki Osmanl› tarihinin en ilginç
dönemlerinden biri. Kimine göre bir safahat dev-
ri, kimine göre sanat›n her fleyin önüne geçti¤i

ola¤anüstü bir dönem. Lale ç›lg›nl›¤›n›n son haddine
vard›¤› y›llar... Sultan III. Ahmed’in, sadrazam Nevfle-
hirli Damat ‹brahim Pafla’n›n, Patrona Halil’in baflrolü-
nü oynad›¤›, inan›lmaz güzelliklerle ve görkemli sahne-

lerle dolu ama sonu ac›kl› biten bir devir... Levni, bu
dönemin önemli bir görgü tan›¤›; olup bitenleri, yafla-
nanlar›, saray ve çevresini, insanlar›n giyinifllerini, tö-
renlerini, sünnet dü¤ünü flenliklerini, geleneklerini, mü-
zi¤ini, her fleyi onun resimlerinden izliyoruz. Onun min-
yatürlerini her inceleyiflimizde de¤iflik bir ayr›nt›n›n far-
k›na var›yoruz, yeni bir fley keflfediyoruz. Bu ilginç dö-
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Vanmour, ‹stanbul’un gündelik yaflam›ndan sahneler de
resmetmifl. Bunlar›n aras›nda, anlat›lanlarla gördüklerini
hayal gücüyle birlefltirip yaratt›¤› sahneler de yer al›yor. 
“Bir Türk kad›n›na lo¤usa ziyareti” (solda) ve “Okulun ilk
günü” (üstte) resimleri, bunlara örnek gösterilebilir. 
(Önceki sayfada solda) Nakkafl Levni’nin resimledi¤i
Surname-i Vehbi kitab›n›n 23a yapra¤›ndan ayr›nt›. 
(Önceki  sayfada sa¤da) Vanmour’un resminden ayr›nt›.
Her iki sanatç› da yeniçerileri, Topkap› Saray›’n›n ikinci
avlusundaki “çanak ya¤mas›” s›ras›nda resmetmifl.
Vanmour, bu olaya Hollanda büyükelçisi Cornelis
Calcoen ve maiyetindekilerle birlikte flahit olmufl. Elçinin
ve ekibinin huzura kabul edildikleri tarih, 14 Eylül 1727.
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nemin bir de yabanc› görgü tan›¤› var; Hollandal› ressam Vanmour. ‹stanbul’a 1699
y›l›nda gelmifl ve hayat›n›n ço¤unu burada geçirmifl olan Jean-Baptiste Vanmour, o
zaman›n Frans›z elçisi Marquis de Ferriol’ün maiyetindeymifl, onun yan›nda çal›flm›fl.
Yine o dönemde Hollanda Büyükelçisi olan Cornelis Calcoen da ona çeflitli siparifl-
ler vermifl, ayn› baflka ülkelerin elçileri gibi. Ressam›n çal›flmalar› giderek baflka bir-
çok Türk ve yabanc› ressam için esin kayna¤› oluflturmufl, hatta ayr›ca ‹stanbul’da
bir Vanmour okulu oluflmas›n› sa¤lam›fl. 

Ressam›n padiflah›n huzuruna kabul sahneleri, o devrin resmi saray törenlerinin can-
l› birer belgesi niteli¤ini tafl›yor. Eldeki belgeler, elçiler huzura kabul edildikleri zaman,
kendisinin de saraya girmesine izin verildi¤ini gösteriyor. Bunu ayn›, bugünkü foto¤-
rafç›lar gibi düflünmek yerinde olur herhalde; cumhurbaflkan›n› ziyaret eden bir elçi-
nin maiyetindeki özel foto¤rafç›lar gibi, mesela. Vanmour, resimlerinde bu törenleri
son derece ayr›nt›l› bir biçimde tan›ml›yor. Vanmour, törenlerin d›fl›nda bir portre res-
sam› olarak da tan›n›yor. Halktan kiflileri yerel k›yafetleri içinde resmeden sanatç›, o
kiflilerin ayn› zamanda portrelerini de yapm›fl oluyordu. Ayr›ca sultan III. Ahmed ile
sadrazam›n›n da portrelerini yapm›fl oldu¤u görülüyor. 

Vanmour, özellikle kad›nlar›n a¤›rl›kl› oldu¤u, lo¤usa odas› ya da dü¤ün sonras› ev
sahnelerinde hayal gücünü anlat›lanlar ve d›flarda gördükleriyle birlefltirmifl olmal›.
Birbirinden renkli bu tablolarda, Osmanl› imparatorlu¤unda gündelik yaflamdan il-
ginç ayr›nt›lar yakalanabiliyor. Vanmour’un tarihsel belge niteli¤i tafl›yan en önemli
tablolar›ndan biri, Patrona Halil’i resmetti¤i eseri. Bu, imzas›n›n görüldü¤ü tek resim.

Bilindi¤i gibi Patrona Halil isyan› sonunda padiflah III. Ahmed tahttan indirilmifl, sad-
razam Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla’yla birlikte birkaç vezir de idam edilmifl. Van-
mour da o dönemde ‹stanbul’da oldu¤u için bu olay› yaflam›fl, hem Patrona Halil’in,
hem de baflka asilerin resimlerini yapm›fl. Bununla da kalmam›fl, Patrona Halil’in da-
ha sonra tahta geçen I. Mahmud zaman›nda saraya ça¤›r›l›p orada halledilmesi ola-
y›n› da resmetmifl.

Ancak, gerçekte Topkap› Saray›’n›n dördüncü yer diye geçen bölümünde cereyan
etmifl bu olay›, ikinci avludaki Divan’›n önünde gerçekleflmifl gibi yapm›fl. Kimbilir,
neden... 

Prof. Günsal Renda’n›n “Osmanl› baflkentinde hem saray çevrelerinin, hem de bat›-
l›laflan Osmanl› seçkinlerinin izleyece¤i yeni bir sanat ortam›n›n oluflmas›nda büyük
rol oynam›fl” oldu¤unu düflündü¤ü Vanmour, saray çevresinden resmi törenlere,
günlük yaflam sahnelerinden manzaralara y›llar boyunca ‹stanbul’un resmini yapm›fl
bir sanatç› olarak bu kentten ayr›lm›fl. Çok sevdi¤i ‹stanbul’a çok istedi¤i halde bir
daha dönmek f›rsat›n› hiç bulamam›fl. 

(“Lale Devri ‹stanbuluna ‹ki Özgün bak›fl: Rijksmuseum ve Topkap› Saray› Müzesi’ndeki Yap›tlar›yla Vanmour
ve Levni” sergisi 19 Aral›k 2003-15 Nisan 2004 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir. Sergi Rijksmuseum
Amsterdam, Hollanda D›fliflleri ve E¤itim, Kültür ve Bilim Bakanl›klar› taraf›ndan kurulmufl olan HGIS
Hollanda Kültür Fonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Topkap› Saray› Müzesi Müdürlü¤ü ve Koçbank
iflbirli¤iyle düzenlenmifltir. )
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(Üstte solda) Sultan III. Ahmed’in Topkap› saray› Arz Odas›’nda büyükelçi Calcoen’u ve maiyetini kabulü. Büyükelçiye ve
beraberindekilere “hilat” denilen kaftan giydirilmifl. Çünkü kendi giysileriyle padiflah›n huzuruna ç›kmalar› mümkün de¤il. (Üstte sa¤da)

Patrona Halil isyan›ndan sonra, saray için giderek sorun olmaya bafllayan isyanc›lar›n I. Mahmud devrinde saraya davet edilip,
öldürülmeleri. Bu olay gerçekte Topkap› Saray›’n›n dördüncü yer denilen bölümünde gerçekleflmifl. ‹lginç olan konu, Vanmour’un bu

sahneyi resminde ikinci avludaki Divan’›n önüne tafl›m›fl olmas›. (Sa¤da) isyanc›lar›n lideri Patrona Halil. Bu tablo, Vanmour’un imzas›n›
att›¤› tek resim olma özelli¤i tafl›yor. Soldaki tafl›n üzerinde resmin konusu ve resmi kimin yapt›¤› yaz›l›: J. B. Vanmour pixit.



H
epimiz farkl› aray›fllar içindeyiz. Kimimiz daha

mutlu olmak, kimimiz huzur bulmak için çeflitli

yöntemler deniyoruz. Reiki, yoga, meditasyon

vb. pek çok ö¤retinin son zamanlarda h›zla yay›lmas›,

bunun önemli belirtilerinden. Ancak bu uygulamalar

daha çok kendi beden ve ruh huzurumuz için denedi-

¤imiz yöntemler. Bu yöntemlerin mekanlar için olan›ysa

Feng Shui.

Baz›lar›n›za saçma gelebilir ama eflyalar›n da bir enerji-

si var. Hiç düflündünüz mü günefl neden do¤udan do-

¤uyor ve bat›dan bat›yor? Ya da evinizde, ofisinizde efl-

yalar›n yerini de¤ifltirdi¤inizde farkl› bir huzur duyuyor-

sunuz? Her gün giydi¤iniz renkler, o günkü psikolojini-

ze dair ne tür sinyaller veriyor? Örne¤in k›rm›z› giydi¤i-

nizde kendinizi neden daha enerjik hissediyorsunuz?

‹flte Feng Shui, mekanlar›n›zdaki enerjileri do¤ru yön-

lendirmeniz için çeflitli yöntemler sunuyor. 

Ferda Ünsal, 17 y›l yaflad›¤› Malezya’da tan›flm›fl Feng

Shui’yle. Yaflad›¤› deneyimler bu felsefeyi yaflam tarz›

olarak benimsemesini sa¤lam›fl. H›div Kasr› yak›n›nda-

ki evini bu felsefeye göre döflemifl, her eflyan›n yeri, yö-

nü, kulland›¤› aksesuarlar›n bir anlam› var.Evden içeri-

ye girdi¤inizde farkl› bir huzur hissediyorsunuz. Bu hu-

zur, evdeki atmosferden mi, yoksa Ünsal’›n yüzündeki

gülümseme ve s›cakl›ktan m› kaynaklan›yor bilemiyo-

rum ama, bu huzur ve s›cakl›k sizi de sar›yor. 

Ünsal bize hem evini gezdirdi, hem de 17 y›ld›r benim-

sedi¤i bu yaflam felsefesinin ayr›nt›lar›n› paylaflt›. 

Feng Shui felsefesiyle nas›l tan›flt›n›z?

Feng Shui konusuyla tan›flmam 17 y›l yaflad›¤›m Ma-

lezya’da oldu. Uzakdo¤u’da al›flverifl merkezleri, otel-

ler, evler, ofisler, her fley bu felsefeye göre düzenleni-

yor. Bugün Türkiye’de de öyle insanlarla karfl›lafl›yorum

ki herkes bir alternatif ar›yor. Mutlu olman›n yöntemle-

rini araflt›r›yor. Ben de bu ifle öyle bafllad›m. Eflim Sa-

vafl’›n Malezya’da iflinde baz› olumsuzluklar›n oldu¤u

bir dönemdi. Denize düflen y›lana sar›l›r ya... Feng

Shui’yi hep duyuyordum. “Ben de bakay›m, belki bana

yard›mc› olacak bir fleyler vard›r.” dedim. ‹lk iflim de,

bugün salonumda duran k›rm›z› dolab› al›p eve koymak

oldu. Bu nedenle bu k›rm›z› dolap benim için çok k›y-

metlidir. Ben bu ifllere çok isteyerek bafllad›m. Düflün-

cenin enerjisi de hakikaten bir fleyleri de¤ifltirebiliyor.

Malezya’da insanlar›n yapt›klar›n› görünce, “bu bir ya-

flam tarz› ve ben de bu yaflam tarz›n› hayat›ma adapte

edece¤im” dedim. 

Bu iflin e¤itimini de ald›n›z, de¤il mi?

Önce “Nedir bu...” diye, birkaç kitap al›p okudum. Bu

iflin e¤itimi almaya ve Feng Shui felsefesini baflka in-

sanlara da ö¤retmeye karar verdim. Dünyadaki en

önemli Feng Shui uzmanlar›ndan biri olan Yap Cheng

Hai’den e¤itim ald›m. 12 y›ldan sonra art›k benim de

ö¤retebilece¤imi söyledi. Yaklafl›k befl y›l önce Türki-

ye’ye döndüm ve konuyla ilgili çal›flmalara burada bafl-

lad›m. 
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Ferda Ünsal, 17 y›l önce Feng Shui’yi kendine yaflam felsefesi olarak seçmifl. H›div Kasr› yak›nlar›ndaki
H›div Evleri’nde efli ve çocuklar›yla yaflad›¤› evi, bu felsefenin ›fl›¤›nda döflemifl. 

Evde bulunan her eflyan›n bir anlam› var, nereye konduklar›n›n da… Enerjilerin do¤ru yönlendirildi¤i bu
evde farkl› bir huzur hüküm sürüyor.

Evdeki enerjiyle dans...
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‹lk zamanlar tepkiyle karfl›laflt›n›z m›?

Konuyu kimse bilmiyordu. Baz›s› “sen deli misin” der-

ken, baz›lar› ifle yarad›¤›na inan›p bunu insanlara anlat

diye teflvik ediyordu. Sonra yavafl yavafl baz› yaz›lar

ç›kmaya bafllad›. Ben de bir web sayfas› haz›rlad›m.

Seminerler falan derken, profesyonel olarak bu ifli yap-

maya bafllad›m. Çok da keyif al›yorum. 

Peki, Feng Shui tam olarak nedir?

Bir yaflam tarz›, bir yaflam felsefesi. Yaklafl›k 5 bin y›l

önce Uzakdo¤u’da, Çin’de bafllayan bir felsefe. Çince

Feng “rüzgar”, Shui “su” anlam›na geliyor. Rüzgar ve

su yeryüzünün ve evrenin dengesini de¤ifltiren iki tane

ak›c› güç. Bu iki ak›c› güç önemli enerjiler tafl›yarak bi-

zi etkileyebiliyor. Bu enerjilerin geliflini önleyemezsek

bize zarar da verebiliyor. Ama bu enerjileri yönlendire-

bilirsek, bize uyacak flekilde olumlu, pozitif etkileri de

oluyor. Feng Shui’nin ana felsefesi “Evrende, do¤ada

olan bir tak›m güçleri bizim kontrol edebilme fleklimiz,

yöntemimiz nedir?” sorusunun yan›t›n› aramak. Bu

kontrol edebilme gücünü ve yöntemlerini Feng Shui bi-

ze gösteriyor. 

Bu felsefeyi bilmeyen pek çok kifli var. Mekan insan

hayat›n› bu kadar etkiliyor mu?

Etkiliyor. Baz› insanlar fark›na varm›yor. Baz› mekanlar

var ki hakikaten yaflayan insanlara uygun de¤il. Hare-

kette bereket var. Enerji hayat›n her yerinde. Bunu

kontrol edebiliyorsak, mekansal, ruhsal, fiziksel çok

büyük bir alternatif. ‹liflkinize, ifl hayat›n›za, ailenize

yans›yor. Bu enerjiyi kontrol edebilme alternatifi. Reiki,

akapunktur, meditasyon bedensel olarak uygulad›¤›-

m›z ö¤retiler, bu da mekansal olarak yapt›¤›m›z bir fley. 

Efliniz de bu konuda sizin kadar yetkin mi?

Savafl ilk zamanlar, di¤er erkekler gibi hiç yetkin de¤il-

di. Gitti¤im yerlerde de çok karfl›lafl›yorum; her erkek

önce ‘Durun bakal›m’ diyor. Oturup anlat›nca mant›kl›

geliyor, çünkü bu do¤ayla ilgili bir fley. Savafl gördü ki

bir tak›m fleyler yapt›k ve ifle yarad›. Kadere çok inanan

biri de¤il. Herkes kendi kaderini kendi yaratacak. Zor-

lamak laz›m. Bize verilen alternatifleri denemek laz›m.

O da gördü ki bu ifller çal›fl›yor, ama hala da anlam›fl

de¤ildir. Bence ço¤u erkek anlam›fl de¤ildir. Fakat hiç

peflimi b›rakm›yor, her fleyi soruyor. 

Peki çocuklar›n›z?

K›z›m 15 yafl›nda ve çok merakl›. Çocuklar için kitap

yazmak istiyorum diyor, ama derslerinden vakit bula-

m›yor. O¤lum ise 12 yafl›nda. Bak›yorum flimdi, “ren-

gim flöyle, kristalimizi fluraya koyal›m, e¤itimim için flu-

nu koyal›m” diyor. Bu bizim hayat tarz›m›z. 

Gerçekten ifle yaramas› için hayat tarz› haline getirmek

gerekiyor mu? 

Gerekiyor. Uygulamalarda çok farkl› yöntemler var. Be-

nim ö¤rendi¤im yöntem pusula okulu ö¤retisi. Ele-

mentlerin de belli yönlerden getirdi¤i enerjiler var. Bun-

lar çok mant›kl› geliyor. Günefl do¤udan do¤uyor. Ne-

den? Bunlar›n hep sebebi var. Do¤u yeni bir bafllang›-

c›, büyümeyi geliflmeyi gösteriyor. Pusulayla yönleri

bulup do¤ru enerjileri yönlendirince oluyor. Kendim ya-

flay›p denedi¤im için paylaflabiliyorum. Baz›lar›na saç-

ma geliyor ama denemenin bir zarar› yok. 

Bu felsefeyi yaflam tarz›n›z haline getirince, sizin haya-

t›n›zda neler oldu?

Savafl Türkiye’ye dönmek istiyordu. Yurtd›fl›nda 17 y›l

yaflad›k. Çocuklarla ben pek istemiyordum. Oralara

çok al›flt›k, huzurluyduk. Ama biraz da onun mutlu ol-

mas›, beni de baflka bir taraflara yönlendirdi. Türki-

ye’ye dönmemizle ilgili bir tak›m fleyler yapt›k. ‹nsanlar-

dan destek görmek için metal elementini, toprak ele-

mentini güçlendirdim, sonra gecenin bir yar›s› bir tele-

fon geldi, “Bir teklif var ne dersin” dediler. Topland›k

geldik. Kariyerimizle ilgili bal›¤›m›z her yerde köflesini

bulur. Çocuklar›n e¤itimiyle ilgili olarak da, yatma po-

zisyonlar›n› belirledik, çal›flma masalar›n› do¤ru yerlere

koyduk. Bazen “senin çocuklar›n niye farkl›” diyorlar.

Ben farkl› bir anne de de¤ilim. Gerçekten çok mutlu

çocuklar, bunu da yapt›¤›m›z fleylere yoruyoruz. Bu ifl-

leri do¤ru uygulay›nca getirisini görüyorsunuz. 

Sizin hayat›n›za çok olumlu etkileri olmufl...

Hayat› karfl›ma al›p çat›flmak istemiyorum, yan›ma al›p el

ele gitmek istiyorum. O zaten eflyalar›ma da, çiçe¤ime de,

çocu¤uma da yans›yor. Bir çiçek ald›¤›m zaman bunu ne-

reye koyay›m ki mutlu olsun, annem gelince nereye otur-

tay›m ki rahat etsin diye düflünüyorum. Eflyaya da insan

gibi davran›yorum. Canl›n›n enerjisi varsa cans›z›n da var.

Onlarla hep dost gibi yaflamak istiyorum. Onlar da bana

mutluluk, baflar›, sa¤l›k getiriyorlar. 

Evinizin dekorasyonunda kulland›¤›n›z tüm bu malze-

meleri nereden ald›n›z?

Ço¤unu Malezya’dan getirdim. Koltuk, masa vb. eflya-

lar› Türkiye’den ald›m. 

Salonda televizyon göremiyoruz, bunun bir nedeni var m›?

Salonda televizyon yok, çünkü buras› bizim konuklar›-

m›z› a¤›rlad›¤›m›z mekan. Televizyon oldu¤unda kimse

birbiriyle konuflmuyor. Yatak odalar›m›zda da televiz-

yon yoktur. Bir tek o¤lumun odas›nda var, o da izlen-

medi¤i zaman kapal›d›r. 

Her yerde taze çiçekler var. Sürekli canl› çiçek bulun-

durur musunuz? 

Her zaman. Bunlar soldu¤u zaman da yenisi gelir.

Canl› olan fleyler enerjinin en hareketli ve kuvvetli oldu-

¤u nesnelerdir. Cans›z ve kurumufl fleylerde hayat bit-

mifltir ve enerjisi negatiftir, bu nedenle mümkün oldu-

¤unca uzak tutacaks›n›z. 

Feng Shui’de sivri köfleler pek sevilmez, neden?

Sivri, keskin olan fleylere karfl› oturmak, yatmak, çal›fl-

mak, negatif enerji geliyor. Bunlar› bir flekilde bloke et-

meniz gerekiyor ki enerji size olumlu gelsin. Köfleyi yu-

varlat›yorsunuz, kamufle ediyorsunuz. Hiç sivrisiz mi

yaflayacaks›n›z? Hay›r, ama yuvarlakla birlikte kullana-

caks›n›z. Benim salonun bir yan›nda nas›l yuvarlak kö-

flelerim varsa, di¤er yan›nda da sivri köflelerim var. 

Evde s›k s›k de¤ifliklik yap›yor musunuz? 

Evin dekorasyonunda her fleye dikkat ettik. Huzurumuz

yerinde, büyük s›k›nt›lar›m›z olmuyor. Uzakdo¤u felsefe-

lerinde dönemler vard›. Dönem de¤iflikliklerinde bazen

ufak tefek eklemeler yap›yorum. Tüm bunlarla kendimi

hep korumaya alm›fl, bir fley olmayacakm›fl gibi hisse-

diyorum. Nazarm›fl falan, hiç umurumda olmuyor.

Eflyaya da insan gibi davran›yorum. Canl›n›n enerjisi varsa cans›z›n
da var. Onlarla hep dost gibi yaflamak istiyorum. 

Çift olan fleyler birlikteli¤i simgeliyor. Aflk› sembolize

etmek için aflk köflesi olan güneybat›da flöminenin

üzerine birbirine bakan iki ku¤u koydum.

Yemek masas›n›n oldu¤u yere genelde ayna konur ama odan›n di¤er taraf›nda ayna kulland›m, karfl›l›kl› iki ayna negatif

enerji verece¤inden, bereketi-yeme¤i yiyece¤i sembolize eden bir resim koydum. Malezyal› bir ressam›n tablosu. 

Kuzey; kariyerin, ifl hayat›n›n yönüdür. Kuzeyin say›s› ise “1”dir. Bu nedenle salonumuzun kuzey yönünde turuncu melek bal›¤›m›z var.

Bal›k bereketin sembolüdür. ‹fl hayat›m›zda, kariyerimizde bolluk ve bereket olmas› için bal›k evimizin vazgeçilmezlerinden. .
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56 mekan: Markiz
derleyen: umut bavl› foto¤raflar: u¤ur bektafl

Eski dost Markiz’le yeniden...

Y
ak›n zamana kadar Markiz, genç yafltakilerin

büyüklerinden dinledi¤i bir masal gibiydi; fl›k

han›mlar›n, fl›k beylerin kahraman› oldu¤u bir

‹stanbul masal›... Bir dönem ‹stanbul’un kültür ve sanat

yaflam›na tan›kl›k etmifl olan Markiz, ans›z›n kap›lar›n›

kapatm›fl ve tarihin sessiz sayfalar›na gizlenmiflti. Uzun

y›llar boyunca tarihin derinliklerinde ‹stanbullular›n onu

hat›rlayaca¤› an› sab›rla bekledi. Yirmi üç y›l süren bir

bekleyiflin ard›ndan sonunda ‹stanbullularla bulufltu. ‹s-

tanbul’un ünlü Beyo¤lusunun efsane mekân› Markiz

Pastanesi ve hemen arkas›ndaki fiark Aynal› Çarfl›,

“Passage Markiz” ad›yla yeniden do¤du.

21 Ocak 1980 tarihinde kap›lar›n› kapatmas›n›n ard›n-

dan, pastanenin müdavimlerinden Haldun Taner’in

“Saat bafllar›n› sayg›l› sayg›l› vuran duvar saatinin sesi-

ni nas›l özlemle ar›yorum. Burada her masa küçük bi-

rer ada gibiydi. Kalabal›k içinde yaln›z olabilmek imtiya-

z›na yaln›z burada sahiptiniz. ‹nsan›n böyle manevi ba-

r›naklara ihtiyac› büyük...” sözleriyle özlemini anlatt›¤›

Markiz Pastanesi, o “küçük ada”lar›n› uzun y›llar yaflat-

m›flt›. 1940 y›l›nda aç›ld›¤› ilk günden itibaren nice ev-

lenme tekliflerine sahne olan, kravats›z, flapkas›z giril-

meyen Markiz Pastanesi, o dönemin sanatç› ve yazar-

lar›n›n u¤rak mekân› olarak epeyce flöhrete sahipti.

Yahya Kemal Beyatl›, Ahmet Haflim, Faruk Nafiz Çam-

l›bel, Yaflar Kemal gibi pek çok ünlü yazar ve sanatç›y›

a¤›rlayan Markiz Pastanesi, süslemeleri, vitraylar› ve

duvarlar›ndaki fayans panolarla Beyo¤lu’nun sembolle-

rinden biri.

Lebon’dan Markiz’e...
Bolflevik ‹htilali’nden kaçan Beyaz Ruslar, ‹stanbul’da

Galatasaray civar›nda pastac›l›k gelene¤ini bafllatt›lar.

Eduard Lebon taraf›ndan fiark Aynal› Çarfl› 362 numa-

rada aç›lan Lebon Pastanesi de bu gelene¤in temsilci-

lerinden biriydi. Paris’ten getirilmifl özel f›r›n›ndan ç›kan

flahane pastalar›yla k›sa zamanda çok ünlü oldu. Le-

bon, Nam›k Kemal, fiinasi, Ziya Pafla, Mehmet Rauf,

Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit, Ahmet Haflim, Yakup

Kadri Karaosmano¤lu gibi sanat, edebiyat ve siyaset

dünyas›ndan önemli kifliliklerin buluflma noktas›yd› ve

varl›¤›n› 1800’lü y›llar›n sonlar›ndan 1940’a kadar sür-

dürdü. 1940’ta Lebon’un b›rakt›¤› pastane, Avedis

Ohanyan Çak›r taraf›ndan yenilenerek “Markiz” ad›yla

tekrar aç›ld›. Müflterileriyle kurdu¤u s›cak ilgi sayesinde

Çak›r, Lebon’un flöhretini aflan Markiz markas›n› yarat-

t›. 1980 y›l›na kadar Beyo¤lu’nun tarihine tan›kl›k eden

Markiz, mal sahibinin oto yedek parçac›s› yapmak için

tahliye karar› ç›karmas› sonucunda kap›lar›n› kapatt›.

Avedis Ohanyan Çak›r da, hayat›nda Markiz olmadan

en fazla üç y›l yaflayabildi.

Markiz, kapand›¤› 1980’den itibaren uzun yaln›zl›k dö-

nemine girdi. 1993 y›l›nda Aksoy Grubu taraf›ndan sa-

t›n al›nan Markiz, mimarisinden kutular›na ve mönüleri-

ne kadar her fleyde orijinal haline sad›k kal›narak yeni-

den restore edilmiflti. Lebon’dan kalan mevsim pano-

lar› ve Çak›r’›n sonradan ekletti¤i vitraylar tüm ih-

tiflam›yla yeni misafirlerine gülümsemeye bafllad›lar. 

1997 y›l›ndan itibaren sürdürülen yo¤un restorasyon

çal›flmalar› sonucunda, 2003 y›l›nda, kiflili¤inden

neredeyse hiçbir fley kaybetmeden kap›lar›n› yeniden

açt›. Onunla birlikte pasaj da, bu kez modern bir biçim-

le yeniden hayat buldu. Pasaj›n eski konuklar› Terzi

Mulieri, Kürkçü Lukresi, Kuaför Kristich, ‹plikçi Kalagas

ve Foto¤rafç› Abdullah’›n yerini yepyeni dükkanlar ald›.
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Y›llar boyu Türkiye’nin kültür ve sanat yaflam›na tan›kl›k eden Markiz Pastanesi, yorgun arg›n insanlar›
bekledi¤i köflesinden dinlenmifl olarak kalkt› ve ‹stanbul’un renkli yaflam›na yeniden kat›ld›. Uzun
zaman tozlu vitrin camlar›n›n ard›ndan görmeye çal›flt›¤›m›z ünlü “L’automne” ve “Le Printemps”

seramiklerini art›k yak›ndan seyredebilme flans›m›z var. 
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Y
asemin Bradley... 9 Eylül Üniversitesi T›p Fa-

kültesi mezunu. Efli Anthony Bradley ile birlikte

haz›rlad›¤› “Gelecek Yiyeceklerde” isimli kita-

b›yla ad›ndan söz ettiren Bradley, bir ara her gün tele-

vizyonlardan evlerimize konuk oluyordu.Kimi zaman

nefleli, kimi zaman can s›kan haberleri iletti¤i günlerde

17 A¤ustos depremi yafland›, onun da yaflam› de¤iflti. 

Yaflanan tüm s›k›nt›lar› Türkiye’de b›rak›p gitti¤i ‹ngilte-

re’de, beslenme ve diyet üzerine ITEC diplomas› ald› ve

Türkiye’ye dönüp yaflam›na doktor olarak devam etmeye

karar verdi. Gelenlere dengeli ve sa¤l›kl› beslenmenin s›r-

lar›n› aktar›yor. Çünkü gelece¤in yiyeceklerde oldu¤una

inan›yor.

Diyet ve dengeli beslenme aras›ndaki fark nedir?

Londra’da beslenme ve diyet üzerine e¤itim gördü¤üm

y›llarda, derse giren hocalar›m›z›n söyledi¤i ilk söz; “Di-

yetler ifle yaramaz!” olmufltu. Gerçekten de diyetler ifle

yaram›yor. Çünkü bir anda normal beslenme biçiminiz-

den ç›k›p yiyecekleri afl›r› derecede k›st›¤›n›z zaman,

vücut bunu bir k›tl›k tehlikesi olarak alg›l›yor. Metaboliz-

man›z› birden bire düflürmeye bafll›yor. ‹ki, üç ay diye-

te devam ettikten sonra -diyet yapan insanlar ancak bu

kadar devam edebilir- normal beslenme biçiminize ge-

ri döndü¤ünüzde, art›k azalan metabolizman›z ö¤üt-

mekte güçlük çekiyor ve daha çok kilo almaya bafll›-

yorsunuz. Onun için yiyece¤i afl›r› k›san, çabuk kilo ver-

diren diyetler do¤ru de¤il. Moda diyetlerin ço¤u yanl›fl

bilgilerle doludur. Önemli olan kiflinin do¤ru beslenme-

si ve egzersiz yapmas›. Zaten do¤ru beslenen kifli kilo

vermeye bafll›yor. Esas olan diyete bafllamak de¤il, bir

yaflam stiline bafllamak olmal›. 

Açl›k vücutta ne gibi hasarlara yol aç›yor?

Kendinizi aç b›rakarak diyete soktu¤unuzda vücut bu-

nu tehlike olarak alg›lad›¤›ndan metabolizman›z düflü-

yor. Bir de kaslar›n›zdan ve kemik yo¤unlu¤unuzdan

da kaybetmeye bafll›yorsunuz. ‹nsanlar ya¤ yakacakla-

r›na daha çok kas kaybetmeye bafll›yorlar. Vücudumu-

za dirilik veren kas dokusu kaybolmaya bafll›yor. Ayr›-

ca vitamin ve mineralden yana zay›f beslenildi¤i için,

kavray›fllarda ve konsantrasyonda bozukluklar, iflte

baflar›l› olamamak, uyku hali gibi sorunlar meydana ge-

lebiliyor. Hastal›klara karfl› direnç düflüyor. Bu nedenle

mümkün oldu¤unca, afl›r› derecede k›sarak de¤il, sa¤-

l›kl› bir beslenme program› ve egzersizle kilo vermeye

çal›flmak laz›m. Ancak her fleyi dengeli yersek baflar›l›

olabiliriz. Çünkü vücudun tümüne ihtiyac› var.

Tüm dünyay› saran diyet modas›n›n nedeni nedir ?

Günümüzde görüntü en önemli güçlerden biri haline

geldi. ‹maj çok önem kazand›. Bir de insanlar eskisine

oranla daha uzun yafl›yor. Avrupa Birli¤i ülkelerinde ka-

d›nlarda ölüm yafl› ortalama 80-85’e kadar ç›kt›. Erkek-

lerde 75 – 80 olabiliyor. O yüzden insanlar mümkün ol-

du¤unca genç ve dinç kalabilmek, iyi görünebilmek is-

tiyorlar. Ayr›ca insanlar uzun yafllara kadar çal›flabili-

yorlar. Birçok kifli altm›fl yafl›nda ifli b›rakm›yor. Bu ne-

denlerden ötürü insanlar diyetlere daha çok ilgi göster

58 sa¤l›kl› yaflam: Dr.Yasemin Bradley
röportaj: umut bavl› foto¤raflar: u¤ur bektafl

Mucize diyet yok! “Gelecek Yiyeceklerde” isimli kitab›n yazar› Dr. Yasemin Bradley’i ço¤umuz, Kanal D ana haber bülteni-
ni sundu¤u y›llarda tan›d›k. Bradley, 17 A¤ustos Depremi’nin ard›ndan gitti¤i ‹ngiltere’de, beslenme ve

diyet üzerine ITEC diplomas› ald› ve Türkiye’ye döndü; flimdi t›p alan›nda kald›¤› yerden devam ediyor.
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meye bafllad›lar. Bir moda, bir ç›lg›nl›k ald› yürüdü, diyebi-

lirim. Türkiye’de ise ölüm yafl› daha düflük. Erkeklerde 67,

kad›nlarda 70’lerde dolafl›yor. Bu, yanl›fl beslenen, egzer-

siz yapmayan bir toplum olmam›zdan kaynaklan›yor. Ta-

bii çevre koflullar›na yeterince özen gösterilmemesi de

söz konusu. Çok kirli flehirlerde yafl›yoruz. ‹stanbul’da

kanserojen bir çevre var. Buradaki insanlar›n 90’›na kadar

sa¤l›kl› yaflamas›n› bekleyemezsiniz.

Diyet modas›na ra¤men tüm dünya gittikçe fliflmanl›yor...

Bunun nedeni paket yiyecekler ve tabii ki makineler.

Makineler nedeniyle çok fazla hareket etmiyoruz. Oysa

ki en küçük hareketimizde, kafam›z› kald›r›p indirme-

mizde bile kalori harc›yoruz. ‹nsanlar eskiden bedenle-

rini daha çok kullan›yorlard›. fiu an en yak›n yere ara-

balarla gidiliyor. Bulafl›¤›ndan tutun, çamafl›r›na kadar

her fleyi makineler yap›yor. Tüm dünyada fliflmanl›¤›n

artmas›n›n di¤er bir nedeni de paket yiyecekler. Paket

yiyeceklerde çok kullan›lan rafine flekerler ve unlar da-

ha çok kilo al›nmas›na neden oluyor. Atalar›m›z, dede-

lerimiz gibi tam undan yap›lan ekmekler yemiyoruz. Ye-

di¤imiz pek çok fley hormonlu ve ilaçl›. Bütün bunlar›n

metabolizmam›z üzerinde kötü etkileri olabiliyor.

Kilo veremeyenlerin yan› s›ra kilo alamayanlar da var...

Kilo almak isteyenlerin sorunu genetik olabilir. Babas›,

annesi ya da onlar›n ailesinden birileri genetik olarak in-

cedir. Bu nedenle o kiflide genetik olarak ince olmaya

programlan›yor. Böyle bir durumda ne kadar zorlasan›z

da kifliye en fazla bir parça kilo ald›rabilirsiniz. Kilo al-

d›ktan bir süre sonra genetik kodlamas› gere¤i eski ha-

line dönecektir. Yaln›zca sa¤l›ks›z görünen zay›fl›¤›n

üstesinden gelebiliyoruz. Özellikle gençler bunu çok

sorun ediyorlar, ama yafllar› ilerledikçe zaten kilo alma-

ya bafll›yorlar. Kilo alamama problemi olan hastalarda,

sorun hormonal bir nedense, bunun üstesinden gel-

mek kolayd›r. Hangi hormon eksikse ya da fazlaysa bir

hormon bilimci eflli¤inde belgelenir ve kifli kilo almaya

bafllar. Bazen alt›nda yatan bir tak›m hastal›klar olabili-

yor, o hastal›klar tespit edilip ona göre tedavi edilir.

Kad›n ve erkek aç›s›ndan beslenme biçimleri de¤ifliyor mu?

Tabii. Erkeklerde kas yo¤unlu¤u daha fazla oldu¤u için,

erkekler kad›nlara göre çok daha çabuk yakarlar. Kilo

verme programlar›nda kad›nlarla ayn› program› bile uy-

gulasalar çok daha h›zl› giderler. Nedeni kas hücreleri-

nin fazla olmas›d›r. Kas hücreleri ne kadar fazla ise o

kadar h›zl› yak›l›r. Erkeklerde ortalama bir eriflkin için

günlük ihtiyaç iki bin kalori kadard›r. Kad›nlarda orta

yafl grubunda, ortalama bir yetiflkinde günde 1800 ka-

lori kadard›r.

Bir yetiflkinin gün içinde almas› gerekenler nelerdir?

Bir do¤ru beslenme taba¤› bir yetiflkinde flöyle olmal›:

Yediklerinin yüzde 50 – 60 kadar›n› karbonhidrat grubu

dedi¤imiz sebze, meyve, tah›l, baklagil unlu mamuller

oluflturmal›. Yüzde 15 – 20’sini et, süt, peynir, yo¤urt,

yumurta gibi proteinler oluflturmal›. Yüzde 30’dan az›n›

da ya¤lar oluflturmal›. Günde 5 porsiyon sebze ve

meyve yememiz gerekiyor. Örne¤in iki tane elma yediy-

seniz, üç kat› kadar sebze yemeniz gerekiyor. En az›n-

dan elimizin ayas› büyüklü¤ünde protein almam›z gere-

kiyor. Küçük bir et parças› olabilir, bal›k olabilir. Bir ve-

ya iki bardak süt ya da iki küçük kase ya¤s›z yo¤urt gi-

bi süt ürünü tüketmek laz›m. Süt ürünlerini eksik etme-

meliyiz. Günde en az›ndan bir g›d›m ekmek yemek la-

z›m. Ortalama bir yetiflkinin günde 2 – 2.5 litre su içme-

si gerekir. Su, insan metabolizmas›n› h›zland›r›r. Ya¤› da-

ha çabuk yakman›z› sa¤lar. Haftada en az üç kere kuru

fasulye, mercimek gibi baklagil ve tah›l tüketmek gerekir.

Doymufl ve doymam›fl ya¤ ayr›m› neye göre yap›l›yor?

Ya¤lar› bafll›ca iki ana gruba ay›r›yoruz; doymufl ya¤lar

ve doymam›fl ya¤lar. Doymufl ya¤lar, oda s›cakl›¤›nda

kat› olan ya¤lar. Bunlara örnek olarak etin, sakatat›n,

hindistancevizinin, süt ve süt ürünlerinin içindeki ya¤lar›

sayabiliriz. Bunlar sa¤l›¤a zararl› ya¤lar. Kalp ve damar

hastal›klar› riskini art›r›yorlar, metabolizman›z› yavafllat›-

yorlar. Kifli bunlar› çok tüketiyorsa, daha zor kilo verme-

ye bafllar. Doymam›fl ya¤lar› da iki ana gruba ay›r›yoruz.

Tekli doymam›fl ve çoklu doymam›fl ya¤lar. Tekli doy-

mam›fl ya¤lara zeytinya¤›, avokado, f›st›k üzüm çekir-

de¤i ya¤› gibi ya¤lar› örnek verebiliriz. Çoklu doymam›fl

ya¤lara da sebze ya¤lar›n› örnek verebiliriz. Ayçiçek ya-

¤›, m›s›r özü, badem, f›nd›k, keten tohumu ya¤›, bal›k

ya¤› gibi. Tekli doymam›fl ve çoklu doymam›fl ya¤lara iyi

ya¤lar diyoruz. Bunlar vücutta, metabolizmam›z› h›zlan-

d›rmak, cildimizi güzellefltirmek, kavray›fl›m›z› art›rmak

gibi ifller için kullan›l›yor. Ötekilerse metabolizmay› dü-

flürür ve kilo ald›r›r. Ancak hangi ya¤ olursa olsun hep-

sinin 1 gram› 9 kalori verir. Yani iyi ya¤lar› da afl›r› mik-

tarda tüketirseniz, kilo alma olas›l›¤›n›z ortaya ç›kar. Ki-

lo vermenin basit bir matemati¤i var asl›nda.Yiyecekler-

le ald›¤›n›z potansiyel kalori, harcad›¤›n›za eflitse, kilo-

nuzu korursunuz. Ald›¤›n›z kalori, harcad›¤›n›zdan çok

fazlaysa kilo almaya bafllars›n›z. Ald›¤›n›z kaloriden faz-

las›n› harc›yorsan›z, kilo verirsiniz. Yani ortada mucize

bir diyet formülü, herhangi bir s›r yok.

Mucizevi yiyecek olarak sayabilece¤iniz besinler var m›?

Sar›msak ve keten tohumu. Keten tohumu mucizevi bir

bitkidir ve Türkiye’de çok ucuzdur. Omega 3 ya¤ asit-

leri içerir. Kendisi ya¤l› bir tohum, ancak vücuttaki ya¤-

lar› düflürmeye, cildi güzellefltirmeye yar›yor. Kab›zl›¤›

önlüyor, yafllanmaya ve kansere karfl› da önleyici bir

etkisi var.

Alkolün kilo almaya nas›l bir etkisi var?

Alkolün 1 gram› insan vücuduna 7 kalori veriyor. Kar-

bonhidratlar›n 1 gram› 4 kalori, proteinin 1 gram› 4 ka-

lori, ya¤›n 1 gram› 9 kalori veriyor. Yani alkol de çok

önemli bir kilo alma arac› diyebilirim. Alkolün içinde ba-

sit fleker var. Vücut bunu çok çabuk emiyor ve kan fle-

kerini yükseltiyor. Kan flekeri çabuk yükseldi¤i zaman

beyin, pankreasa “insülin salg›la” diyor. Bu defa pank-

reas gere¤inden fazla çal›fl›p gere¤inden fazla insülin

salg›l›yor. Kan flekeri bir anda düflüyor ve kifli kendini aç

hissediyor. O yüzden yurt d›fl›nda publar›n yan›nda dö-

nerciler vard›r. Yani alkol yedirir ve daha çok kilo al›n-

mas›n› sa¤lar. Bir de tabii çok önemli, karaci¤erde ya¤-

lanmaya neden olur. Vücudumuzun çamafl›r makinesi

karaci¤eri bozuyor. Önerim, kilo vermek isteyenlerin

haftada üç – dört kadehi geçmemeleri. Sa¤l›kl› beslen-

mek isteyenlerin de haftada yedi kadehi geçmemeleri

gerekir. Ayr›ca k›rm›z› flarap a¤›rl›kl› olmal›. Çünkü k›r-

m›z› flarapta, vücudu kansere karfl› koruyan antioksi-

danlar var. Ama antioksidan içeriyor diye k›rm›z› flarap

içmek do¤ru de¤il. Çünkü sebze ve meyvelerde k›rm›-

z› flaraptan çok daha fazla antioksidan var.

“Su içsem yar›yor!” sözünün do¤ruluk pay› nedir?

Baz› hastalar›n hormonal problemleri olabilir. Gerçek-

ten h›zl› ya¤lan›p, h›zl› kilo alan insanlar var. Genelde

hormonal bir problemdir. Ancak yemeden kilo almak

kolay kolay mümkün de¤il. Bana gelen hastalar›n yüz-

de 95’i fazla yemekten kilo al›yor. 

Erkeklerin diyete ilgisizli¤ini nas›l yorumluyorsunuz?

Erkeklerin yemek piflirmeyi ö¤renmesi laz›m. Kad›n

hangi ya¤› kullan›yor, acaba k›zartmay› ayn› ya¤da m›

yapt›, sebzeyi nas›l piflirdi, zeytinya¤›n› fokur fokur kay-

natt› m›, bunlar› bilmeleri gerekiyor. Ancak Türkiye’de

erkekler hiçbir fley bilmiyor. Yaflamlar› önce annelerine

sonra efllerine veya k›z arkadafllar›na ba¤›ml› oluyor.

Küçük çocuklar› olanlar›n, ille de k›zartma yapmalar›

gerekiyorsa, tereya¤›nda k›zartmalar› daha do¤ru. As-

l›nda hiçbir ya¤›n yap›s› k›zd›r›lmaya uygun de¤il. Ya¤-

lar k›zd›r›ld›klar›nda yap›lar› bozuluyor ve kanserojen

hale geliyorlar. Ancak tereya¤›n› kötünün iyisi sayabili-

riz. Tereya¤› k›zart›l›nca, zeytinya¤›na göre daha az

kanserojen hale geliyor. 

Kendi sa¤l›¤›n›z› nas›l koruyorsunuz?

Bir yürüyüfl band› ald›m, haftada 5 gün yürüyorum. Ki-

lomu korumak için haftada yaklafl›k 1000 kalori kadar

yak›yorum. Kilo ald›¤›m› hissetti¤im dönemlerde, yakt›-

¤›m kalori miktar›n› art›r›yorum. Haftan›n befl günü, as-

ker gibi kendime çok dikkat ediyorum. Hafta sonlar›n-

da iki ö¤ün, iki gün de¤il ama, istedi¤im gibi yiyorum.

Mutfa¤›mda yo¤urt, bal›k, yeflil sebze ve meyve eksik

olmaz. K›zartma ise kesinlikle yoktur. Ayda y›lda bir d›-

flar›da yeriz. Çok sevdi¤im zararl› yiyecekler var tabii.

Ama onlar› ayda bir yiyorum. Zaten önerim, sevdi¤iniz

yiyeceklerden tamamen vazgeçmeniz de¤il. Ancak

mümkün oldu¤unca az yemeye çal›flmak gerekiyor.

Patates k›zartmas›n›n kanserojen oldu¤unu herkes bili-

yor. Kanserojen olan bir yiyece¤i, haftada birkaç kere

yemenin bir alemi yok. 

Haber spikerli¤inin stresinden ne flekilde korudunuz?

Stresten korunabildi¤imi söyleyemeyece¤im. Gece ça-

l›flt›¤›m dönemler çok geç gidiyordum, sürekli kahve

içiyordum, uyumakta zorluk çekiyordum. Cildim bozu-

luyordu. Doktor oldu¤um halde, o dönemde çok sa¤-

l›kl› beslendi¤imi söyleyemeyece¤im. Londra’daki e¤iti-

mimden sonra rota de¤ifltirdim. Eflimin yönlendirmeleri

de çok etkili oldu. Eflim kendine çok dikkat eder. Tenis

oynar, yüzer, cildi çok temizdir. Bir gün “Niçin ‹ngilizler

dikkat ediyor da bizim böyle bir al›flkanl›¤›m›z yok?” di-

ye düflündüm. Böyle bir bilinç do¤du ve e¤itim almaya

karar verdim. E¤itimden sonra yaflant›m› de¤ifltirdim.

Eskiden yaflad›¤›m sorunlar›n hepsi ortadan kalkt›. Ta-

mamen do¤ru beslenmeyle ve sporla iliflkili.

‹ngiliz mutfa¤›yla Türk mutfa¤› aras›nda beslenme bi-

çimleri bak›m›ndan ne tür farklar bulunuyor?

‹ngiltere’de dört y›la yak›n yaflad›m. ‹ngiliz mutfa¤›n›

sevmedim. Zengin bir mutfak de¤il. Ancak sömürgele-

rinin mutfa¤›yla, kendi mutfaklar›n› birlefltirip zenginlefl-

tirmifller. Bu tarz füzyon mutfaklar› seviyorum. Ancak

Türkiye’de tek tip besleniyoruz. Yenili¤e çok aç›k bir

mutfak de¤il. Tatl›lar›m›z›, yemeklerimizi Avrupa dama-

¤›na göre gelifltirme gibi olumlu e¤ilimler yavafl yavafl

restoranlar›m›zda uygulanmaya bafllad›. 

60 sa¤l›kl› yaflam: Dr.Yasemin Bradley

“Yiyece¤i afl›r› k›san, çabuk kilo verdiren diyetler do¤ru de¤il. Moda diyetlerin ço¤u yanl›fl bilgilerle
doludur. Önemli olan kiflinin do¤ru beslenmesi ve egzersiz yapmas›. Esas olan diyete bafllamak de¤il, bir

yaflam stiline bafllamak olmal›.”
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Pratik ipuçlar›

Asla ifle yaramaz diye düflündü¤ümüz pek çok fleyi

de¤erlendirerek günlük yaflamdaki baz› problemle-

ri beklenmedik h›zla çözebilece¤imizi biliyor musunuz?

‹flte hayat› kolaylaflt›ran baz› ipuçlar›...

• Buzdolab›n›z bozuldu ya da art›k bofl yer yok. Temiz

bir kovay› musluk suyuyla doldurun. ‹çine bir çorba ka-

fl›¤› sofra tuzu at›n. fiifleleri içine doldurun. Yeterince

so¤utacakt›r.

• Limon kabuklar›n› güneflli bir yere koyup kurutun;

özellikle isli ve ya¤l› mutfak eflyalar›n›z› bunlarla ovar-

ken flafl›rt›c› sonuçlar alabilirsiniz. 

• Çileklerinizi ›slak bir muslin kumafla sar›p birkaç kere

h›zla sallarsan›z, çileklere bulaflan kum ve topra¤›n, ku-

mafla yap›flmas›n› sa¤layabilirsiniz. 

• Gravyer peynirinin kurumamas› için, daha evvel tuzlu

suya bat›r›lm›fl nemli bir beze sararak muhafaza edin. 

• Ekmek içiyle haz›rlanm›fl sandviçleri üst üste koyup

iyice s›k›lm›fl nemli bir peçeteye sararsan›z, uzun za-

man taze olarak muhafaza edebilirsiniz. 

• Kufl üzümlerini ay›klamak için, onlar› bir avuç unla ovuflturun

ve kal›n delikli bir süzgece at›n, çöpler unla beraber düfler.

Pek çok insan çeflitli nedenlerle uykusundan fedakar-
l›k ediyor. Oysa, uyumak vücudumuzun en temel ih-

tiyaçlar›ndan biri. Yeterli uyumak do¤ru beslenmek ve
egzersiz yapmak kadar önemli ve sa¤l›kl› bir vücut için
flart kofluluyor. Araflt›rmalara göre k›sa kesilen uykular,
vücudun sinir sistemini harap ediyor ve hastal›klarla sa-
vaflan hücrelere zarar veriyor. Uykusuzluk; diyabet, yük-
sek kan bas›nc›, hatta obeziteye bile neden olabiliyor,
kalp krizi riskini de art›r›yor. Uyku-ö¤renme iliflkisini arafl-
t›ran bilim adamlar›; ö¤renme sürecinden sonra iyi bir
uykunun, uyumayanlara göre hat›rlama üzerinde daha
etkili oldu¤unu savunuyor. Hat›rlama, beyin hücrelerinin
birbirleriyle olan ba¤lant›s› sayesinde gerçeklefliyor.
Uyumak bu ba¤lant›y› sa¤lam tutman›n en iyi yolu. Uya-
n›k kal›nan her anda beyne binlerce ileti gidiyor. Bu ileti-
lerin iyi saklanmas› ve zaman› geldi¤inde hat›rlanmas›n›
sa¤lamak için beynin uykuyla dinlendirilip, ba¤lant›lar›n
güçlendirilmesi öneriliyor. Araflt›rmalar ideal uyku süresi-
nin sekiz saat oldu¤unu gösteriyor. 

‹yi bir uyku çekmek için yata¤›n›z› yaln›zca uyudu¤unuz
yer olmal›. Yatakta kitap okumay›n ya da TV izlemeyin.
Ö¤leden sonra kafeinli g›dalar ve içecekler tüketmeyin.

Yararl› web siteleri

Yemek yapman›n püf noktalar›, dünya mutfaklar›n-

dan, Türk mutfa¤›ndan yemek önerileri, mutfak

araç gereçleriyle her türlü pratik bilgi bu sayfalarda yer

al›yor. 

www.worldofcuisine.com

www.artdecuisine.net

www.yusufyaran.com

www.cheftochef.com

www.jamieoliver.com

www.globalchefs.com

www.chefjob.com

www.bocusedor.com

www.pastrychef.com

www.chefmail.com

www.recepies.com

www.eatright.org 

www.fightbac.org

www.foodallergy.org

www.ift.org

www.fmi.org

www.ific.org

Tüketti¤imiz baz› besinlerin cildimize de son derece

faydal› olabilece¤ini biliyor muydunuz? Afla¤›daki

sebze ve meyveleri özelliklerine göre bol bol tüketerek

istedi¤iniz sonuçlar› elde edebilirsiniz. 

Kay›s›: Deriyi temizler, besler ve canland›r›r. Normal

ciltlere gerginlik, esneklik verir. Bir parça kay›s›y› yüzü-

nüzde ezin ve deriye ifllemesi için kurumaya b›rak›n.

Tabii cildiniz alerjik de¤ilse...

Patl›can: Teni hafifletir, beyazlat›r ve birçok deri hasta-

l›¤›n› önler. 

Çay: Kan hücumunu önleyici ve hafifletici etkisi vard›r.

K›zarm›fl ve yorgun gözlere kompres fleklinde, günefl

yan›klar›na ise losyon fleklinde oldukça iyi gelir.

Avokado: Tropikal bölgelerde yetiflen, yurdumuzda da

bulunan bir meyvedir. Ya¤›n›n canland›r›c› ve vitamin

kazand›r›c› bir özelli¤i vard›r. 

Papatya: Dinlendiricidir, kan hücumunu önler ve kan›

temizler. 

Havuç: Deri ve dokular için gençlefltirici bir gücü var-

d›r. Deri hastal›klar›nda tavsiye edilir. 

Limon: Ya¤ s›zmas› ve gözeneklerin gevflemesiyle sa-

vafl›r. K›r›fl›kl›lar› giderir, teni beyazlaflt›r›r, yüz ve eller

için haz›rlanan birçok kar›fl›m›n içeri¤inde yer al›r. 

Salatal›k: Ferahlat›c›, yumuflat›c› ve s›k›laflt›r›c› özellik-

leri vard›r. Kozmetikte çok kullan›l›r.

Tere: Tere özü, diflleri kuvvetlendirici harika bir maddedir.

Çilek: S›k›laflt›r›c›, canland›r›c› ve cildi gerici özellikleri

vard›r. Ya¤l› ve donuk ciltlere iyi gelir.

Marul: Madensel tuzlar bak›m›ndan çok zengindir ve

günefl yan›klar›n› iyilefltirir. Deriyi beyazlaflt›r›r ve par-

lakl›k verir.

Portakal: Çok besleyici ve güç art›r›c› etkisi vard›r. Bir-

çok kremin kar›fl›m›na kat›l›r.

Do¤al güzellik reçeteleriUykunuza özen gösterin!

Sa¤l›k için farkl› teknolojiler

Teknoloji her gün gelifliyor, yeni teknolojiler farkl›
sektörlerde önemli ilerlemelere olanak sa¤l›yor.

Bunlardan biri de sa¤l›k sektörü. Afla¤›da sa¤l›k sektö-
rü ile ilgili hayat›m›z› kolaylaflt›racak birkaç örnek yer
al›yor: 

“ASR”, Yapay Silikon Retina teknolojisi, hasar görmüfl

retinalar için kullan›lan, i¤ne ucu büyüklü¤ünde bir çip.

Retinan›n alamad›¤› ›fl›¤› al›p, beyne gönderiyor ve gör-

me ifllemini tamamlamaya yard›mc› oluyor. Yapay Sili-

kon Teknolojisi üzerinde çal›flmaya devam eden bilim

adamlar›, bu teknolojinin ileride körlü¤e de çare olabi-

lece¤ini söylüyorlar.

“Seeing Machines”, özelikle ölümle sonuçlanan trafik

kazalar›n› azaltmak üzere gelifltirilmifl bir teknoloji. Bu

aletler  kameralar yard›m›yla sürücülerin yüzünü okuyor

ve e¤er sürücü yorgunsa alarm veriyor. “FaceLAB” ad›

verilen ve arabalara monte edilen sistem sayesinde,

yorgun sürücülerin, camlar›n aç›l›p kapanmas› ya da

koltuklar›n›n titremesi yoluyla uyar›lmalar› düflünülüyor. 

“Mnemo Science” adl› flirket taraf›ndan gelifltirilen,

2005 y›l›nda piyasaya sürülecek plastik bir bant, yap›fl-

t›r›ld›¤› bölgeye flekil olarak uyum sa¤l›yor ve yaralar›n

kapanmas›na, t›kal› damarlar›n aç›lmas›na, kemiklerin

onar›lmas›na yard›m ediyor.

Karbonhidratlar› ay›rmak

Karbonhidratlardan uzak durulmas›, ünlü Atkins di-
yeti de olmak üzere farkl› diyetlerde tavsiye edili-

yor. Afl›r› tüketilmesi halinde karbonhidratlar (glikoz,
fleker) salg›latarak kilo alma, fleker hastal›¤›, kalp krizi
gibi sorunlara yol açabiliyor. Atkins diyetinde her tür
karbonhidrat sa¤l›k için zararl› say›l›rken, Harvard Üni-
versitesi T›p Okulu taraf›ndan gerçeklefltirilen bir arafl-
t›rmaysa, iyi karbonhidratlarla kötüleri birbirinden ay›r-
d›¤›m›z sürece, karbonhidrat tüketebilece¤imizi savu-
nuyor. Afla¤›da araflt›rmadan birkaç ipucu yer al›yor. 

Bol meyve, sebze tüketin: Meyve ve sebzeler kan fle-
keri ve insülin üzerinde az etkililer, bu nedenle sa¤l›kl›
yiyecekler. Meyve sular›ysa çok az meyve içermelerine
karfl›n, bol fleker ve kalori bar›nd›r›yor.
Fasulyelere yüklenin: Fasulye ve türdefllerinde çok az
glikoz bulunur ve bol miktarda lif, vitamin ve besin de-
¤eri tafl›rlar.
Kuru yemifl tüketin: Badem, f›nd›k, f›st›k, ceviz gibi çe-
rezler, içerdikleri düflük karbonhidrat oran›yla; kraker,
cips gibi abur cuburlara en iyi alternatiftir. 
Zarars›z ya¤lar› kullan›n: ‹yi ya¤lar doymam›fl ya¤lard›r
ve bitkisel ya¤larda (zeytinya¤›, f›st›k, m›s›r, soya, ka-
nola), bal›kta, f›nd›kta ve avokadoda bulunur. 
Kepekli tah›llara yönelin: Araflt›rmalar, gün içinde iki-üç
porsiyon kepekli tah›l tüketenlerin daha az kalp krizi ris-
kiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu gösteriyor.

‹lginç bir alternatif enerji kayna¤›

Alternatif enerji kaynaklar› küresel ›s›nma tehdidiyle

karfl› karfl›ya olan dünyam›z için adeta can simidi

oluflturuyor. Rüzgar, günefl enerjisi derken Los Ange-

les yak›nlar›nda kurulan bir çiftlik, yarat›c›l›kta s›n›r ol-

mad›¤›n›n bir kan›t›. Mojave Çölü’nün yak›nlar›nda ku-

rulan ve 90 bin ine¤in bulundu¤u çiftlik, ilk bak›flta s›-

radan bir mand›ra gibi gözüküyor. Oysa bu mand›rada

çevreyi ve havay› kirletmemek hedefleniyor. ‹nek güb-

resinde bulunan metan gaz›ndan yaklafl›k 49 megavat-

l›k bir tribünü çal›flt›racak kadar enerji üretilmesi hedef-

leniyor. Çiftlikte ayn› zamanda flifleleme fabrikas›, eta-

nol üretimi, peynir fabrikas›, et paketleme merkezi de

olacak. Bütün projenin 500 milyon-1 milyar dolara mal

olmas› bekleniyor.

Üzgün oldu¤unuzda pastalara, böreklere mi sar›l›r-

s›n›z, yoksa hiçbir fley yiyemeyenlerden misiniz?

Sinirli oldu¤unuzda yemek yiyince mideniz a¤r›r m›?

www.hekimce.com sitesinden derlenen bilgilerde, uz-

manlar›n farkl› ruh hallerine göre de¤iflik besinler öner-

dikleri görülüyor. 

Bezginlik: Bu duruma karfl› sebze grubu yiyecekler ter-

cih edilmeli. Yedi¤iniz sebzelerin çi¤ olmas›na dikkat

edin. Yavafl yemeye özen gösterin.

Yorgunluk: Bezelye ve havuç, yorgunlu¤a karfl› bire bir.

Taze s›k›lm›fl meyve sular› ve evde yap›lan meyveli yo-

¤urtlar da yararl›.

Çekingenlik: Kuru baklagiller ve fosfor aç›s›ndan zen-

gin besinler önerilir. Bulgur, mercimek ve bal›k türü yi-

yecekler de yenmeli.

Agresiflik: Ya¤l› tohumlar, özellikle f›nd›k, ceviz ve f›st›k

yenmesi gerekir.

Keyifsizlik: Kendinizi ödüllendirin; pizza, döner, ne isti-

yorsan›z onu yiyin.

Endifle: Vücutta afl›r› s›v› kayb› olaca¤›ndan hafif çorba,

komposto, meyve suyu içilmesi gerekli.

Hayal k›r›kl›¤›: Enginarla kereviz bu duruma karfl› ol-

dukça etkili. Sebzeler hayal k›r›kl›¤›n› hafifletici etki içe-

riyor.

Yaln›zl›k: Domates, biber, patl›can, patates yaln›zl›k

duygusunu hafifletiyor.

Afl›r› öfke: Ekmek, makarna, sebze, meyve yenmeli.

K›rm›z› et ve kafeinli içecekler öfkeyi tetikler.

Depresyon: Çok fazla olmamak kayd›yla çikolata yen-

mesi gerekir. fiekerli, sütlü tatl›lar da yenebilir. Vücut

mutlaka flekerli besinler almal›.

Özgüven: C vitaminli yiyecekler önerilir. Yeflil biber,

maydanoz, hafllanm›fl patates ve kuflburnu insana gü-

ven kazand›r›r.

Farkl› ruh hallerine göre farkl› besinler Besinlerde hijyen

Besinlerde hijyenin en büyük tehdidi olan mikroor-

ganizmalar, gözle görülmeyecek kadar küçük

canl›lar olduklar› için dikkatli olmak gerekiyor. Besinle-

rin sa¤l›k ve temizlik kurallar›na uygun haz›rlanmas›

içinse Türk Milli Tak›m› Ahç›lar fiefi Eyüp Kemal Se-

vinç’in önerilerinden baz›lar› flöyle: 

• Sa¤lam, zedelenmemifl, bozuk olmayan besinler se-

çilmeli ve sat›n al›nmal›d›r.

• Sebze ve meyveler toz, toprak ve ilaç kal›nt›lar›ndan

temizlenmeleri için y›kanmal›d›r.

• Hastal›k yapabilecek flüpheli besinler, özellikle küf-

lenmifl olanlar yenilmemelidir.

• Çi¤ yenecek sebze ve meyveler, piflirilecek taze seb-

zeler ve kuru meyveler, temizlenmifl ve piflmeye haz›r

tavuk, bal›k, parça etler ve yumurta iyice y›kanmal›d›r.

• Sebze ve meyveler toz ve topraklar›ndan temizlen-

mek için bir süre su dolu bir kapta bekletildikten son-

ra, bol suyla birkaç kez y›kanmal›d›r.

• Herhangi bir haflere ve mikroorganizma bulaflmas›n-

dan kuflkulan›l›rsa, taze sebzeler 20 dakika klorlu veya

sirkeli suda bekletilmelidir.

• Besinlerden, et, tavuk, bal›k, süt, yumurta ve bunlar-

la haz›rlanm›fl yemekler 16-49 derece aras›ndaki en

tehlikeli bölge veya 5-16, 49-60 derece aras›ndaki teh-

likeli bölgede asla b›rak›lmamal›d›r.
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Matrix...

• “Matrix-Reloded” tüm dünyada 735 milyon dolar

has›lat elde etti ve 2003 y›l›n›n en çok izlenen filmi

olarak, en çok has›lat elde eden film oldu.

• “Matrix” filmindeki hareketler ve dövüfl

teknikleri için oyuncular befl ayl›k bir antrenman

sürecine girdiler. Normalden üç kat daha büyük bir

hangara kurulan özel e¤itim setlerinde çal›flt›lar.

• Baflrol oyuncusu Keanu Reeves’in boyun ameliy-

at›ndan yeni ç›km›fl olmas› nedeniyle ilk filmde

tekmeler yerine yumruk yumru¤a bir dövüfl stili

oluflturuldu. A¤›r çal›flmalar nedeniyle Reeves,

çekim aralar›nda buz dolu bir küvette oturdu.

• “Revolutions”un ya¤mur sahneleri için büyük

ya¤mur damlalar› üreten bir alet gelifltirildi.

• “Reloaded” ve “Revolutions” haz›rl›klar›nda

Carrie-Anne Moss’un (Trinity) baca¤› k›r›ld›.

• “Reloaded” filmi için 1300’den fazla,

Revolutions içinse 800’e yak›n görsel efekt görün-

tüsü çekildi.

• “Matrix” filmi için 30 de¤iflik set yarat›ld›. 

Matrix Harry Potter

Harry Potter serisi, ilk macera “Felsefe Tafl›”n›n ar-

d›ndan gösterime giren “S›rlar Odas›”yla, tüm

dünyada oldu¤u kadar ülkemizde de büyük ilgi gördü.

Bu filmle birlikte Harry Potter, sinema tarihinde yerini

alman›n ötesinde, bir marka haline de geldi. Ünlü ‹ngi-

liz yazar Rowling’in ayn› isimli roman›ndan uyarlanan

serinin ikinci filminde Harry, yaz tatilinin bitmesi ve bir

an önce büyücülük okuluna dönebilmek için can atar.

Eflyalar›n› toplarken ortaya ç›kan ev cini Dobby, okula

döndü¤ünde büyük bir felaketle karfl›laflaca¤› konu-

sunda Harry’i uyar›r. Gerçekten de okulda, S›rlar Oda-

s›’n›n aç›lmas›yla birlikte ortaya ç›kan karanl›k bir güç

herkesi tafla çevirmeye bafllar. Harry, hayat›n› tehlike-

ye atarak odan›n elli y›ll›k ölümcül gizemini çözmeye

çal›fl›r. Ve tabii bafl›na gelmedik felaket kalmaz.

Yönetmenli¤ini ve senaristli¤ini Wachowski Kardefl-

ler’in üstlendi¤i film, bir üçleme. “The Matrix”,

“Matrix Reloaded” ve “Matrix Revolutions”. 1999 y›l›n-

da Wachowski Kardefller, yap›mc› Joel Silver ile Mat-

rix’i hayat›m›za sokarken, yaln›zca muhteflem teknik

detaylar ve gelifltirdikleri ileri teknolojiyle seyircileri et-

kilemediler; makinelerin istila etti¤i bir dünyada yok ol-

ma tehlikesi alt›ndaki insan ›rk›n›n verdi¤i yaflama sa-

vafl›, bütün dünyay› etkiledi. Gerek filmin yaratt›¤› fel-

sefe, gerekse sinema tarihinde ilk defa kullan›lan

efektler, büyük bir baflar› kazanmas›n› sa¤lad›, moda-

dan biliflim sektörüne kadar pek çok alan› etkisi alt›na

ald›. Nefes kesici aksiyon sahneleri sayesinde Mat-

rix’te bafllayan felsefi ve teknolojik yolculuk, üçüncü

filmle doru¤a ulaflt›. 

Harry Potter / S›rlar Odas›

• 1998 y›l›nda bas›m› yap›lan “S›rlar Odas›”

‹ngiltere’de ve ABD’de çeflitli kitap listelerinde bir

numaraya yerleflmiflti.

• Roman, dünya çap›nda 40’›n üzerinde ülkede, 42

milyondan fazla satt›.

• “Felsefe Tafl›”n›n gösterime girmesinden üç gün

sonra “S›rlar Odas›”n›n çekimlerine baflland›.

• Harry Potter karakterini canland›ran Radcliff, bu

rol için seçildi¤inde henüz on üç yafl›ndayd›.

• Film için yap›lan örümcek maketinin her bir

baca¤› yaklafl›k 550 cm. uzunlu¤unda ve çeyrek ton

a¤›rl›¤›ndayd›. Her bir baca¤› farkl› ekip üyeleri

taraf›ndan hareket ettirildi.

• Filmin çekimleri eskiden uçak fabrikas› olan bir

mekânda gerçeklefltirildi.

• Sette yer alan mekânlar için 300 iflçi, 25 sanat

yönetmeni, dört heykelt›rafl, dört eflya görevlisi,

yedi ressam ve birçok uzman birlikte çal›flt›.

• Film için yaklafl›k 25 metre yüksekli¤inde bir

a¤aç infla edildi.

Tolkien’in ünlü roman›ndan beyazperdeye uyarlanan

üçlemede, iyiyle kötü aras›ndaki mücadele anlat›l›-

yor. Kendisine, pek çok güce sahip bir yüzük teslim

edilen Frodo’nun, Orta Dünya’dan geçerek Mordor

topraklar›na ulaflmas› ve yüzü¤ü, yap›ld›¤› yer olan Hü-

küm Da¤›’n›n alevlerinde yok etmesi gerekir. Yolculu-

¤u s›ras›nda, Frodo’ya dokuz üyeden oluflan “Yüzük

Kardeflli¤i” efllik eder. Ancak Karanl›klar Efendisi Sa-

uron’un, karanl›k savaflç›lar› taraf›ndan amans›zca ta-

kip edilen Yüzük Kardeflleri, yüzü¤ün s›n›rs›z tahrik gü-

cüne direnmek zorundad›rlar. Peter Jackson’›n “Yüzük

Kardeflli¤i”, “‹ki Kule” ve “Kral›n Dönüflü” üçlemesiyle

sinema tarihine kazand›rd›¤› fantastik seri, özellikle di-

zinin son halkas› olan “Kral›n Dönüflü”yle 11 Oscar

toplad› ve müthifl bir baflar› kazand›. 

Yüzüklerin Efendisi...

• Eser 40 dile çevrildi.

• Hobbit Köyü’ndeki a¤aca 250 bin ipek yaprak

yerlefltirildi.

• Sette 90 bin adet foto¤raf çekildi.

• 20 bin 602 figüran rol ald›. 15 bin adet kostüm dikildi.

• Hobbit Köyü için 5000 metreküp özel sebze ve

çiçek yetifltirildi.

• 1600 çift protez Hobbit aya¤› kullan›ld›. 900 adet

el yap›m› z›rh üretildi. 300 el yap›m› peruk

haz›rland›. 200 Ork maskesi üretildi. 48 bin adet

k›l›ç, k›l›f, kalkan vb. yap›ld›.

• 400 sayfal›k senaryo yaz›ld›. 350 adet set kuruldu.

• 180 sanatç› bilgisayar efektleri üzerinde çal›flt›.

• 100’ün üzerinde de¤iflik mekân kullan›ld›.

• Ekipte 2400 kifli çal›flt›. 42 terzi, tasar›mc›,

nak›flç› ve mücevherci çal›flt›.

• 30 oyuncu Elfçe ve di¤er dillerin e¤itimini ald›.

• Yönetmen-yazar-yap›mc› Peter Jackson, yedi y›l

bu proje üzerinde çal›flt›.

• Sinema tarihinde ilk defa üç film ayn› anda çekildi.

Yüzüklerin Efendisi

Sineman›n yaratt›¤› yeni dünyalar
Lumière Kardefller’in 1895 y›l›nda “Trenin Gara Girifli” adl› filmle bafllatt›klar› sinema yolculu¤u, yüz
y›l› aflk›n bir süredir devam ediyor. Sinema tarihinin ilk filminin senaryosu, asl›nda ad›yla s›n›rl›yd›:
Tren, uzaktan gara do¤ru gelir ve garda durur. 1895’te gösterildi¤i salonda büyük bir heyecan yaratan ve
izleyenleri korkudan salondan kaç›rtan film, bir dakika bile sürmeyen bir baflyap›tt›.
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Aygaz’›n her y›l düzenli olarak yay›nlanmas›na destek verdi¤i kitaplara bir yenisi

eklendi. “Dersaadet’in Foto¤rafç›lar›-19. Yüzy›l ‹stanbulunda Foto¤raf: Öncüler,

Kurumlar, Yap›tlar...” Araflt›rmac› Bahattin Öztuncay’›n haz›rlad›¤›, foto¤raf ve Os-

manl› sanat› tarihi aç›s›ndan son derece önemli ve yetkin bir çal›flma olan Dersa-

adet’in Foto¤rafç›lar›, 1839-1900 y›llar›n› kapsayan dönemde ‹stanbul’da foto¤rafç›-

l›¤›n geliflimini anlat›yor. Osmanl› dönemindeki foto¤rafç›l›¤› tüm yönleriyle ele alan

ve iki ciltten oluflan kitap, uzun ve titiz bir araflt›rman›n ürünü. Birinci ciltte, foto¤ra-

f›n bulunuflu ve ‹stanbul’daki foto¤rafç›l›¤›n ilk y›llar›, foto¤raf›n ‹stanbul’dan Do¤u’ya

ve hatta Uzakdo¤u’ya yay›l›fl›, yabanc› sanatç›lardan erken dönem ‹stanbul foto¤raf-

lar›,  Dersaadet’in ünlü foto¤raf stüd-

yolar›, Osmanl› sultanlar›n›n foto¤raf

ve foto¤rafç›lara gösterdi¤i ilgi, “saray

foto¤rafç›lar›”n›n dünyas›, Türk foto¤-

rafç›lar ve baz› uluslararas› sergileri

içeren bölümler yer al›yor. ‹kinci cilt-

teyse stüdyolarda çekilmifl portreler,

‹stanbul’dan de¤iflik k›yafetli insan

manzaralar› ve farkl› meslek gruplar›na

mensup insanlar›n foto¤raflar›ndan bir

derleme bulunuyor. Ayr›ca ‹stanbul’un

panoramik görüntüleri de bu ciltte yer

al›yor. Tasar›m›n› Ersu Pekin’in yapt›¤›

Dersaadet’in Foto¤rafç›lar›, hem eski

‹stanbul’a gönül vermifl kiflilerin, hem

de foto¤raf›n Osmanl› devrindeki he-

yecan verici geliflim öyküsünü merak

edenlerin çok ilgisini çekiyor.

Ege antik ça¤ kültürüne damgas›n›

vurmufl en önemli bölgelerden bi-

ri, ‹yonya. Priene, Didim ve Milet ise

bölgenin birbirine yak›n üç önemli ken-

ti. Bu bölgede bir gezi yap›yorsan›z,

birinden birini ihmal etmeniz imkâns›z.

Zaten ancak üçünü de gördü¤ünüz

zaman, ‹yonya’n›n antik ça¤›yla ilgili bir

fikriniz oluflmaya bafllayabiliyor. Karfl›-

laflt›rmalar yapabiliyorsunuz, aralar›n-

daki farklar›n ay›rd›na varabiliyorsu-

nuz. Bölgeyi henüz görmemifl ve gez-

meye karar vermifl olanlar›n, gezilerine

üçüncü bir boyut katabilmelerine yar-

d›mc› olacak keyifli bir yay›n var piya-

sada; “Büyük Menderes’in Sular›nda

Priene, Didim, Milet”. Tarihi kaynaklar-

dan yap›lm›fl al›nt›larla beslenen metin

keyifli bir üsluba sahip. Böylece s›radan, kuru bir arkeolojik tan›mlama yaz›s›n›n öte-

sine geçiyor. Ali Konyal›’n›n foto¤raflar›ysa size çam kokusuyla kar›fl›k s›cak toprak

kokusunu buram buram hissettiriyor. Büyük Menderes nehrinin bu flehirlerde yarat-

t›¤› kültürün tafllara, seramiklere aksettirdi¤i ayr›nt›lar, sayfalar› çevirdikçe birer birer

gözler önüne seriliyor; gezerken gözünüzden kaçm›fl o güzelim ayr›nt›lar› Ali Konya-

l› yakalam›fl bile... Bu kentleri kültürel, tarihsel, siyasi ve sanatsal özellikleriyle birlik-

te hep elinin alt›nda tutmak isteyenler için çok keyifli bir kaynak eser. Tasar›m›n› Er-

kal Yavi’nin yapt›¤›, Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n yay›nlam›fl oldu¤u kitap, Gürol

Sözen, Prof. Zeynep Sözen ve Münir Ekonomi’nin imzas›n› tafl›yor.

2004 y›l›n›n bafl›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

taraf›ndan yay›mlanm›fl olan önemli bir kitap ç›kt›

piyasaya; iki cilt halinde haz›rlanm›fl olan “Osmanl›

Uygarl›¤›” kitab›. Bu eserin iki editörü var; tarihçi Prof.

Halil ‹nalc›k ve sanat tarihçisi Prof. Günsel Renda.

Kitab›n tasar›m› Ersu Pekin’e ait. Birinci cilt, Osmanl›

Devleti’nin toplum yap›s›ndan din ve düflünce

iliflkilerine, bilim ve e¤itim düzeninden gündelik

yaflam›na uzanan genifl bir aç›l›mda incelendi¤i

bölümü oluflturuyor. ‹kinci cilt ise Osmanl› döneminin

sanatsal üretimi gözler önüne seriliyor; edebiyattan

çini, kumafl, hal›, hat, tezhip, minyatür, resim ve

heykel gibi güzel sanatlar›n de¤iflik alanlar›na,

mimarl›ktan müzi¤e ve gösterim sanatlar›na uzanan farkl› konularda Osmanl›

sanat›n› inceliyor, ayr›nt›lar›yla. Her iki cilt de, kendi alanlar›nda uzman birçok yazar›n

makaleleriyle oluflturulmufl. Halil ‹nalc›k, Ahmet Yaflar Ocak, Baha Tanman,

Ekmeleddin ‹hsano¤lu, Selçuk Akflin Somel, Feza Günergun, Metin And ve Orhan

Kolo¤lu, birinci cildin yazarlar› aras›nda. Kitab›n sanat tarihi bölümünün yazarlar›ysa

Halil ‹nalc›k, Günsel Renda, Gönül Tekin, Günay Kut, M. Orhan Okay, ‹lhan Baflgöz,

Do¤an Kuban, Gönül Öney, Serpil Ba¤c›, Nurhan Atasoy, Nazan Ölçer, Ali

Alparslan, Zeren Tan›nd›, Filiz Ça¤man, Metin And ve Ersu Pekin. Yerli ve yabanc›

müzelerden seçilmifl son derece özenli ve zengin bir görsel malzemeyle desteklen-

mifl olan makaleler, hem bilimsel içerikleriyle bilim dünyas›na sesleniyor, hem de

konuya ilgi duyan kifliler için her zaman el alt›nda bulunduracaklar› ve sayfalar›n› key-

ifle çevirecekleri ciddi bir baflvuru kayna¤› oluflturuyor. Türkçe ve ‹ngilizce olarak

haz›rlanm›fl olan bu kapsaml› yay›n, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n sat›fl noktalar›nda

merakl›lar›n› bekliyor. 

DYO Resim Yar›flmalar›, 1967

y›l›ndan bu yana sürdürül-

mekte. Yaflar E¤itim ve Kültür

Vakf›’n›n düzenledi¤i yar›flma,

1993 y›l›ndan beri iki y›lda bir ya-

p›l›yor. Türk resim sanat›na bir-

çok de¤erli sanatç› kazand›rm›fl

olan bu yar›flman›n 28.sinin ödül-

leri 1997 y›l›nda sahiplerini buldu.

Ayn› y›l yay›mlanan “DYO Resim

Yar›flmalar›n›n Katk›s› ile Türk

Resim Sanat›nda 30 Y›l” ad›n› ta-

fl›yan kitap, 1993 y›l›ndan sonra

yap›lan yar›flmalar› da içerecek

flekilde güncellenerek haz›rland›. 

Türkiye’nin dört bir yan›na tafl›-

nan, böylece ülkede yol almakta

olan güncel sanat›n durumundan

herkesi haberdar etmek gibi önemli bir ifllevi olan sergileri ete kemi¤e büründüren

bu kitap, bir baflvuru kayna¤› niteli¤i de tafl›makta. 1967-1997 dönemi Türk Resim

Sanat›’ndaki geliflmeleri,g elecekteki sanatla ilgili kuflaklara aktarmay› amaçlayan ki-

tap bu aç›dan da önemli bir kaynak. Özel sektörün sanat alan›nda bu türden uzun

soluklu deste¤ine her zaman ihtiyaç olan Türkiye’de, 30 y›ll›k resim geçmiflimize h›z-

l› bir bak›fl atmam›z› sa¤layan bu yay›n›n giriflinde, bu süreci de¤erlendiren bir yaz›

da yer al›yor. Kitab›n metin yazarl›¤› Kaya Özsezgin, ‹ngilizce tercümeleri ise Kemal

Çakman taraf›ndan yap›ld›. 

Foto¤rafç›l›k tarihi içir kapsaml› bir çal›flma: 

“Dersaadet’in foto¤rafç›lar›”
‹yonya’n›n “üç güzeller”i:

Priene, Milet, Didim 30 y›l› taçland›ran bir kitapOsmanl› uygarl›¤›na 
iki ciltlik bak›fl
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olarak görüyoruz. Bu sorumluluk bilinci alt›nda, bunu

geçmiflte tüketicilerimizle paylaflt›k ama, bu kadar flef-

faf bir flekilde paylaflmad›k. fiimdi teknolojinin verdi¤i

bir olanakla, bunu bu fleffafl›¤a getirebildik. Tüm g›da

sanayine örnek olmak istiyoruz.” dedi. G›da sektörün-

de faaliyet göstermenin bir sorumluluk oldu¤unu belir-

ten Arsan, P›nar G›da Grubu olarak bu bilinçle hareket

ettiklerini ve hareket etmeye devam edeceklerini, be-

lirtti. 

Bugün t›bbi birçok hastal›¤›n kayna¤› olarak sa¤l›ks›z

beslenme gösteriliyor. Sa¤l›ks›z besinlerle yap›lan yiye-

cekler, pek çok hastal›¤a davetiye ç›kart›yor. fiubat ay›

içerisinde bas›nda ç›kan haberlerde, 980’e yak›n kifli-

nin bilmeden domuz eti yedi¤i ve bu kiflilerin yaklafl›k

520’sinde triflinella hastal›¤› görüldü¤ü yer ald›. ‹nsan-

lar›n kas›na yerleflen ve içini boflaltan bu parazit yay›l-

mas›n› denetimsizli¤e borçlu. Doktorlar hastal›klar›n te-

davisinde yaln›zca ilaç ve operasyon yöntemlerini kul-

lanm›yorlar. 

Günümüzde pek çok doktor, hastal›klarla mücadelede

sa¤l›kl› beslenme ve sa¤l›kl› g›da tüketiminin önemini

vurguluyor. Art›k yaln›zca hijyen flartlar›na uygunluk

önemli de¤il, çünkü g›dan›n geçmifli, çiftlikten sofraya

seyahati s›ras›nda üretim süreçlerinden geçerken, sa¤-

l›kl› bir flekilde kontrol edilmesi gerekiyor. P›nar G›da

Grubu, sa¤l›kl› g›da üretme iddias›n›, fleffafl›¤›n› ortaya

koyarak kan›tl›yor.  

“Yatak odas› da dahil bütün odalar› aç›yoruz!”
Yaflar Holding ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu,

www.pinarmutfagi.com internet sitesi yoluyla tüketici-

lere, bugüne kadar P›nar’a neden güvendiklerini gös-

tereceklerini söylüyor: “Su doldurulurken, peynir yap›-

l›rken, köfte yap›l›rken an›nda seyredeceksiniz. Bu da

m› yetmiyor? Herhangi bir P›nar ürünü alacaks›n›z ve

bu ürünün hangi hayvandan al›nd›¤›, hangi su kayna-

¤›ndan dolduruldu¤u, veteriner ve sa¤l›k raporlar›n›

tek tek göreceksiniz; o zaman, ‘Ben bu ürünü gördüm

ve ben bunu sa¤l›kl› yiyebilirim.’ diyeceksiniz.”  Türk

evlerinde misafir odalar› kapal› tutulur ve di¤er odalar

kullan›l›r. Biz böyle yapm›yoruz. Yatak odas› da dahil

olmak üzere bütün odalar› fleffaf hale getiriyoruz ve

aç›yoruz.” 

P›nar Mutfa¤›’n›n tüketiciye aç›lmas› yaln›zca internetle

s›n›rl› kalmayacak. Proje k›sa süre içinde cep telefonlar›-

na da tafl›nacak. Tüketiciler, marketten herhangi bir P›-

nar ürünü al›rken, cep telefonuyla ürün hakk›nda bilgi

edinebilecek. P›nar’›n yenilikleri bununla da bitmiyor. Tü-

keticiler aras›ndan bir aile seçilecek ve 365 gün fabrika-

da konaklayacak; böylece bütün üretim süreçlerini göre-

rek bunu di¤er tüketicilere e-mail yoluyla aktaracak. 

K
endinize bir sorun! Buzdolab›n›zdaki salam›n

domuz eti içermedi¤ini kim garanti ediyor? Ül-

kemizde yaflanan “g›da terörü”nü günlerce te-

levizyondan izledikten sonra hanginiz, yediklerinin sa¤-

l›kl› ürünler oldu¤unun garantisini verebilir?

fiubat ay›nda gazetelerde yer alan; 38 bin 208 iflyeri

aras›nda g›da mevzuat›na uygunluk aç›s›ndan en kötü

durumda olan sektörlerin et ve süt ürünleriyle, unlu ma-

muller oldu¤unu biliyor muydunuz? Denetimlerde, 3

bin 942 süt ve süt ürünleri üreten firmadan, 133’üne

idari para cezas› uyguland›¤›n› ve 160 iflletme hakk›n-

da insan sa¤l›¤›na zararl› g›da ürettikleri gerekçesiyle

savc›l›¤a suç duyurusunda bulunuldu¤unu biliyor muy-

dunuz? Peki, 2 bin 94 et üreten firmaya yap›lan dene-

tim sonucu, 31 firma hakk›nda idari para cezas›, 34 fir-

ma hakk›nda da suç duyurusunda bulunuldu¤unu bili-

yor muydunuz? 

Tüm bunlar› bilmiyor olabilirsiniz. Ancak bir sorumuz

daha var. Bu firmalar›n ürünlerini tüketip tüketmedi¤ini-

zi biliyor musunuz? Sa¤l›ks›z koflullarda üretilen, am-

balajlanan, sat›lan ve dolay›s›yla binbir çeflit hastal›k

içeren g›dalar›n, insanlar› sinsice öldürmesine “terör”

d›fl›nda ne denebilir... Bu sa¤l›ks›z g›da maddelerini

günde kaç insan›n tüketti¤ini ve haberleri bile olmadan

hastal›klar›n vücutlar›nda sinsice yay›ld›klar›n› söyler-

sek, ne tip bir terörle karfl› karfl›ya oldu¤umuzu anlata-

biliriz. G›da terörünün en büyük silah› görünmezlik!

Gözlerden uzak, denetimsiz mekanlarda üretilen ve bi-

ze yiyecek diye sunulan i¤rençlikleri günlerce televiz-

yondan izledik. Sonuç olarak bu terörü engelleyebile-

cek tek silah: Denetim. Nas›l üretildi¤ini, nas›l kesildi¤i-

ni, nas›l ambalajland›¤›n› gördü¤ümüz üründen kork-

mam›za gerek yok. Ancak tüm bu ifllemleri korkmadan

gösterebilecek cesarette flirketler olmas› gerekiyor. ‹fl-

te P›nar, dünyada efli görülmemifl bir fleffafl›¤a imza

atarak, g›da terörüne karfl› tüm duvarlar›n› y›k›yor. Ne-

den mi? Yan›t›, Yaflar Holding ‹cra Kurulu Baflkan› Ha-

san Denizkurdu veriyor. “P›nar’da o yürek var!” Unut-

mayal›m ki gizleyecek herhangi birfleyi olmayanlar, her

zaman fleffaft›rlar. ‹lk sa¤l›kl› uzun ömürlü süt, ilk mayo-

nez, ilk sürülebilir pastörize peynir, ilk krem peynir, ilk

entegre et tesisi, ilk entegre hindi tesisi, ilk kültür bal›k-

ç›l›¤› tesisi ve ilk geri dönüflsüz ambalajl› su... fiimdi P›-

nar G›da Grubu, bir ilke daha imza at›yor ve mutfa¤›n›,

“www.pinarmutfagi.com” internet sitesiyle üretimini ve

üretim tesislerini, yedi gün 24 saat tüketicinin denetimi-

ne aç›yor.  

Denizkurdu, dünyada kendisini tüketicisine net bir fle-

kilde açan baflka bir flirketin olup olmad›¤›n› araflt›rd›¤›-

n› ve bulamad›¤›n› vurguluyor: “Türkiye’de bu ifli yapan

ilk firmay›z. Türkiye ve dünya fleffaf olma sürecinde ve

biz de fleffaf olmaya çal›fl›yoruz. Bunu yaparken kusur-

lar›m›z olabilir. Zaman içinde bunlar› da düzeltip, daha

mükemmel hale gelmeye çal›flaca¤›z. P›nar Et’in du-

varlar›n›, renkli camlardan yapaca¤›z.”diyor. “Kalitenin

görünen yüzü” slogan›yla yola ç›k›lan proje için 170 mil-

yon dolar harcand›. Geliflmifl teknolojiler kullan›larak

haz›rlanan P›nar Mutfa¤›, iki temel bölümden olufluyor.

Bunlardan birisi, canl› kameralar bölümü. Adapazar›

Hendek, ‹zmir Kemalpafla, Ayd›n Madral ve Eskifle-

hir’deki 18 üretim tesisine konulan kameralar, tesisler-

deki üretim faaliyetlerini tüketiciye aktar›yor. Bu bölüm-

de ürünlerin haz›rlanmas›ndan doldururulmas›na ve pa-

ketlenmesine kadar her süreç, canl› olarak izlenebiliyor. 

‹kinci bölümse, ürün bilgileri bölümü. Bu bölümde, tü-

keticiler ald›klar› ürünlerle ilgili detayl› bilgiye ulaflabili-

yor. Örne¤in, P›nar Süt ürünüyle ilgili, detayl› bilgi edin-

mek isteyen bir tüketici, ürünün barkod numaras›n› gi-

rerek sütün hangi besici taraf›ndan üretildi¤ini, hangi

kontrollerden geçti¤ini ve izinlerden yararland›¤›n› ö¤-

renebiliyor.  

“Hedefimiz, dünya çap›nda bir marka olmak.”
P›nar G›da Grubu Baflkan› Ahmet Arsan, P›nar’›n mis-

yonunun, tüketicinin beslenmesine katk›da bulunacak,

sa¤l›kl›, lezzetli ve yeni ürünler üretmek oldu¤unu söy-

leyerek “Türkiye’deki g›da sektöründe kendimizi öncü

P›nar G›da Grubu, yaln›zca Türkiye’de de¤il,  dünyada da benzeri olmayan bir ilke imza att›. P›nar,
mutfa¤›n› tüketiciye açt›. Art›k, tüketici “Ne yedi¤imi bilmek istiyorum” demeyecek. Çünkü üretim süreç-
lerinden ürün  bilgilerine kadar, istedi¤i her türlü bilgiye www.pinarmutfagi.com adresinden ulaflabile-
cek. P›nar art›k fleffaf.

‹dil Yi¤itbafl›,Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Ali Sözen, Yaflar Birleflik Pazarlama Baflkan Yard›mc›s›

Ahmet Arsan, P›nar G›da Grubu Baflkan›

Hasan Denizkurdu, Yaflar Holding ‹cra Baflkan›

P›nar duvarlar› camdan
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www.pinarmutfagi.com sitesinin giriflinde ki mutfak eflyalar›na
t›kland›¤›nda, sitenin ilgili bölümlerine yönlendiriliyorsunuz. 

Üretim süreçleri butonunu t›klanarak P›nar ürünlerinin
haz›rlan›fl›ndan paketlenmesine kadar geçen tüm üretim
süreçleri hakk›nda bilgi edilinebiliyor.

Mutfa¤›n alt köflesindeki ürün bilgileri butonuna t›kland›¤›nda,
aç›lan pencereye herhangi bir ürünün barkod numaras›n› gir-
erek, o ürün ile ilgili detayl› bilgiye ulafl›labiliniyor.

Girifl butonuna bast›ktan sonra  aç›lan mutfak penceresinde
sizi bir anne ve o¤lu karfl›l›yor. Yön butonlar› ile mutfa¤›n
içinde 180 derece gezebiliyor ve buzdolab›, f›r›n, tv gibi

objelerin üzerine t›klayarak sitenin di¤er bölümlerine
ulaflabiliniyor.

Mutfaktaki televizyonun üzerine t›kland›¤›nda üretim süreç-
lerinin canl› olarak izlenebildi¤i kameralara ba¤lan›l›yor.
Kumanda üzerindeki + ve - tufllar› yard›m› ile tesiste üretilen
farkl› ürünlerin üretim görüntülerine ulafl›yabiliniyor.
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Deniz Gökçe, 10 Mart 2004’te Yaflar Üniversite-

si’nde “Türkiye Ekonomisindeki Son Geliflmeler”

bafll›kl› bir konferans verdi. Konferansa üniversite ö¤-

retim üyeleri, ö¤renciler ile Yaflar Yoplulu¤u üst düzey

yöneticileri ve çeflitli oda baflkanlar› kat›ld›lar.

Konferansta Gökçe, Türkiye ekonomisindeki de¤iflimi,

geçmifli ve günümüzü de yans›tacak flekilde istatistik

ve grafiklerle anlatt›. Gökçe’nin konuflmas›ndan baz›

bafll›klar flöyle;

• Dünyan›n baflka hiçbir yerinde böylesi bir ekonomik

gidiflat›n bulunmuyor. Türkiye’de genel ekonomi kural-

lar›na uymayan apayr› bir ekonomi var. Türkiye’nin

“hac›yatmaz” gibi kendine has bir ekonomik sistemi

var. 

• Enflasyon düflmeye bafllad›. 2-3 y›l içinde Türkiye

normal bir ülke konumuna gelecek. Ekonominin

d›flar›ya dönük k›sm› canl›, içeriye dönük k›sm› ise dur-

gun.

• 2000 y›l›nda en çok döviz ile döviz krizine giren ül-

keyiz. O y›l dünya tarihinin en yüksek faiz oran› yaflan-

d›. Maalesef bu güvensizlik ve bilgisizlikten kaynaklan-

d›.

• Türkiye’de döviz s›k›nt›s› yok. Döviz bol ancak kor-

kusu da yüksek. ABD d›fl›ndaki ülkelerde gezinen

banknot USD (toplam 350 milyar USD) 1/5’i Türkiye’de

bulunuyor. 

• Vergi tabana yay›lmal›, merdiven alt› ekonomi yok

edilmeli. 

• ‹fl hayat›nda enflasyon düflüklü¤ü nedeniyle tama-

men yeni bir sistemin oluflturulmas› gerektiyor. 

Rekabetin art›k al›fl›lmas› gereken bir durum oldu¤unu

belirten Gökçe, “rekabete ya al›flacaks›n ya da kay-

bedeksin” diyerek gelecek y›l Çin’deki kotalar›n kalk-

mas›ndan sonra rekabetten korkan tekstil üreticilerine

yönelik olarak; Çin’in düflük maliyet, düflük kalite tarz-

da oldu¤una dikkat çekerek yüksek kaliteli ürünlerle

rekabet avantaj› yakalanabilece¤ini söyledi. 

fiu an ülke ekonomisinde endifle verici bir durumun ol-

mad›¤›n›, ancak herkesin kemer s›kmas› gerekti¤ini

belirten Gökçe, ekonomik krizden herkesin sorumlu ol-

du¤unu ancak krizler döneminin geride kald›¤›n› belir-

terek, herkesi ekonomiye güvenmeye davet etti.

Türk ekonomisinde önemli bir güce sahip olan boya

sektörünün temsilcileri bir dernek çat›s› alt›nda

güçlerini birlefltirdi. Temmuz 2003’te resmen faaliyete

geçen BOSAD, toplam ticari hacmi bir milyar dolara

ulaflan, 100 bin kiflilik istihdam gücüne ve 400’ü aflk›n

üretici kurulufla sahip olan Türk boya sektörünün kamu

yarar›na çal›flmalar yapmas›na öncülük edecek.

DYO-Boya, DYO-Matbaa Mürekkebi, Marshall, Betek,

Polisan, ÇBS, Jotun, Meges, WB Markem’den oluflan

dokuz büyük kuruluflun öncülü¤ünde kurulan BOSAD,

boya sektörünün ekonomik ve ticari geliflmesine katk›

sa›lamay› amaçl›yor. 

BOSAD, 14 Ekim 2003’te ilk bas›n toplant›s›nda ‹stan-

bul Swiss Otel’de düzenledi. Toplant›da BOSAD’›n ku-

rulufl amaçlar› anlat›ld› ve Türk Boya Sanayinin duaye-

ni Selçuk Yaflar’a Boya Sanayine olan katk›lar›ndan

dolay› flükran plaketi verildi. 

Türkiye ekonomisinde son geliflmelerBoya Sanayicileri Derne¤i 
(BOSAD) kuruldu

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, 2003-2004 e¤itim y›l›n-

da, üniversitelerin, iflletme, iflletme mühendisli¤i,

turizm iflletmecili¤i, iktisat, kimya, kimya mühendisli¤i,

makina mühendisli¤i, bilgisayar mühendisli¤i, g›da mü-

hendisli¤i, endüstri mühendisli¤i, veterinerlik ve su

ürünleri bölümlerinde ö¤renim gören yüksek lisans, li-

sans ve yüksek okul ö¤rencilerine ve Anadolu Meslek

Liselerinde ö¤renim gören yetenekli, çal›flkan, baflar›l›

ancak maddi olanaklar› k›s›tl› olan 215 ö¤renciye Vak-

f›n Ö¤renci Burs Yönetmeli¤i çerçevesinde karfl›l›ks›z

burs veriyor. 2003-2004 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda Yük-

sek Lisans, Lisans, Yüksek Okul ö¤rencilerine dokuz

ay boyunca, ayda 125 milyon, Ortaö¤retim ö¤rencile-

rine dokuz ay boyunca, ayda 45 milyon lira burs verili-

yor. Bugüne kadar 4 bine yak›n ö¤rencinin e¤itim ve

ö¤retimine burs verilerek katk›da bulunuldu. 

P›nar, CNBC-e’ye sponsor

2003 ve 2004 y›l›n›n ilk yar›-

s›n› kapsayacak flekilde P›-

nar, Meyve Nektar› çeflitleri

ile CNBC-E  kanal›nda cuma

günleri saat 22.00’te yay›n-

lananan “Gerilim ve Macera

Filmleri” kufla¤›na sponsor

oldu. Sponsorluk süresince

haftada 20 kez program ta-

n›t›mlar› gösterilmekte ve

film reklam kufla¤› aras›na

30 saniyelik iki adet reklam

filmi spotu gösteriliyor.

215 ö¤renciye karfl›l›ks›z burs

Selçuk Yaflar Sanat Galerisi’nde 04 Aral›k 2003-03

Ocak 2004 tarihleri aras›nda ‹brahim Örs’ün sergi-

si aç›ld›. ‹brahim Örs, 1946’da do¤du. 1973’te ‹stan-

bul’da Uluslaras› Endüstri ve Ticaret Bankas›’n›n açt›¤›

“Türkiye Cumhuriyet’inin Kuruluflunun Onuruna” dü-

zenledi¤i sergi ve yar›flmada birincilik ödülü ald›. Ayn›

y›l ‹stanbul Sheraton Oteli girifl kap›s› ve balo salonu

için sanat eserleri yar›flmas›nda, 160 metrekarelik be-

ton bak›r kar›fl›m› rölyef ve balo salonu için haz›rlad›¤›

Bizans Mozaiki tarz›ndaki iflleri birincilik ödülü ald›.

New York’ta “Ça¤dafl Türk Resmi Sergisi”ne kat›ld›.

Ankara Devlet Resmi Heykel Sergisi’ne kat›ld› ve Dev-

let Baflar› ödülü ald›. 1978’de ‹stanbul, Görsel Sanat-

ç›lar Derne¤i’nin düzenledi¤i “1 May›s Sergisi”ne kat›l-

d› ve ödül ald›. 1981’de ‹zmir, “Dyo Resim Yar›flma-

s›”na kat›ld› ve “Atatürk’ün Do¤umunun Yüzüncü Y›l›”

konulu resim yar›flmas›nda ödül ald›. 1983’de ‹stanbul,

“Öncü Türk Sanat›ndan Bir Kesit Sergisi”ne kat›ld›. ‹s-

tanbul Devlet Resim Heykel Müzesi’nde her y›l düzen-

lenen “Günümüz Sanatç›lar› Sergisi”ne kat›ld› ve ödül

ald›.1984’te ‹skenderiye Bienali’ne kat›ld›. 1988’de Ko-

penhag Huset sergi salonlar›nda “Türkiye’den Esintiler

Sergisi’ne kat›ld›. Kopenhag Belediyesi’ne 200 metre-

karelik duvar resmi yapt›. Bu eser ödüle lay›k görüldü.

Ankara’da “Mimar Sinan An›s›na” yap›lan resim yar›fl-

mas›nda birincilik ödülü ald›.

‹brahim Örs’ün Sergisi

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-

pakl›o¤lu, y›llar önce lise ö¤rencisiyken s›k s›k ziya-

ret etti¤i Karfl›yaka Çocuk Yuvas›’nda, bayram öncesi

çocuklarla bir araya geldi. 

Kalpakl›o¤lu, kendisine “anne” diye hitap eden küçük-

lerden oldukça etkilendi ve duygulu anlar yaflad›. ‹zmir

Amerikan Koleji’nde okudu¤u y›llarda, arkadafllar› ile

s›k s›k Karfl›yaka Çocuk Yuvas›’n› ziyaret ettiklerini söy-

leyen ve çocuklar›n Türkiye’nin gelece¤i oldu¤unu ha-

t›rlatan Kalpakl›o¤lu, sözlerine flunlar› ekledi:

“Her çocuk ayn› flansa sahip de¤il. Devletin himayesin-

deki bu çocuklara el birli¤iyle sahip ç›kmal›y›z. Çocuk

büyütmek çok önemli. Hele zor durumdaki çocuklar›n

bak›m›, e¤itimi çok daha önemli. Karfl›yaka Çocuk Yu-

vas›, örnek bir kurum. Medeni toplumlarda, kimsesiz

çocuklar›n bak›m›n›, e¤itimini yerel yönetimler üstleni-

yor. Biz elimizden gelen katk›y› yapmaya haz›r›z.”

Kalpakl›o¤lu, daha sonra k›zl› erkekli 6-12 yafl grubun-

daki çocuklarla, P›nar ürünlerinden pilav, döner, ayran,

meyve suyu ve pudingden oluflan mönü ile ö¤le yeme-

¤i yedi. Ayr›ca Kalpakl›o¤lu, çocuk yuvas›na Yaflar E¤i-

tim ve Kültür Vakf› arac›l›¤› ile sanayi tipi çamafl›r kurut-

ma makinas› hediye etti. 

Çocuklar›n masalar›n› tek tek gezen Kalpakl›o¤lu, bir

sorunlar›n›n olup olmad›¤›n› sordu ve daha sonra on-

larla foto¤raf çektirdi. 0-6 yafl grubundaki çocuklar›n

bulundu¤u bölümü de gezen Kalpakl›o¤lu, burada

duygulu anlar yaflad› ve bundan sonra da kimsesiz ço-

cuklarla ilgilenmeyi sürdürece¤ini söyledi.

Feyhan Kalpakl›o¤lu, 
Karfl›yaka Çocuk Yuvas›’n› ziyaret etti 

23 y›ld›r geleneksel olarak düzenlenen P›nar Kido

Resim Yar›flmas›’nda bu y›l 3 minik ressam ‘Ulusal

Baflar› Ödülü’ al›rken, 7 çocuk ‘Bölgesel Baflar› Ödü-

lü’, bir yar›flmac› da “Jüri Özel Ödülü” kazand›. 11 bin

824 resmin kat›ld›¤› yar›flmada en iyiler aras›na giren

yaklafl›k 100 resim ‹zmir ve ‹stanbul’da aç›lacak sergi-

de sanatseverlerle buluflacak. 

P›nar Kido Resim Yar›flmas›’nda dereceye giren minik

yetenekler belli oldu. ‹lkö¤retim ö¤rencileri aras›nda

gerçeklefltirilen ‘Hayalinizdeki Köyü Çizin” temal› yar›fl-

maya 11 bin 824 eser kat›l›rken, 3 minik yetenek ‘Üs-

tün Baflar› Ödülü’, 7 çocuk ‘Bölgesel Baflar› Ödülü’, bir

ö¤renci de “Jüri Özel Ödülü” kazand›. En iyiler aras›na

giren yaklafl›k 100 resim nisan-may›s aylar›nda ‹zmir ve

‹stanbul’da aç›l›fl› yap›lacak sergide sanatseverlerle

buluflacak. P›nar G›da Grubu’nun 23 y›ldan bu yana

geleneksel olarak düzenledi¤i resim yar›flmas›nda,

‘Hayalinizdeki Köyü Çizin” temas› çerçevesinde yete-

neklerini sergileyen minik ressamlar bilgisayar ve bisik-

let gibi hediyeler kazand›. 

100 resim sergiye
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Re-

sim Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Devrim Erbil, Dokuz

Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölü-

mü Baflkan› Prof. Mümtaz Sa¤lam, Dokuz Eylül Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Grafik Bölümü ö¤retim üyesi

Prof. Gören Bulut, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sa-

natlar Fakültesi Resim Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Ha-

san Pekmezci, Bornova Anadolu Lisesi Resim Ö¤ret-

meni Birgül Topuz’dan oluflan seçici kurulun yapt›¤›

de¤erlendirme sonucunda, afla¤›da isimleri  yer alan

ö¤rencilerin resimleri dereceye girdi. 

Üstün Baflar› Ödülü Kazanlar :

Özge D›raman - Atatürk ‹lkö¤retim Okulu / Samsun
Asl› Tanr›verdi - ‹bni Sina ‹lkö¤retim Okulu / Ankara
Koray Kozan - 8 Kas›m ‹lkö¤retim Okulu / Lüleburgaz
Bölgesel Baflar› Ödülü Kazanlar:
Akdeniz Bölgesi : Hafize Hande Kahya – Baflö¤retmen  Ata-
türk ‹lkö¤retim Okulu / Antalya
Do¤u Anadolu Bölgesi :
Ayfle Gürses - 23 Nisan ‹lkö¤retim Okulu / Erzincan
Ege Bölgesi : Özgür Kaya - Özel Çamlaralt› Koleji / ‹zmir
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi : 
Gülistan Cesur – Hasan Sunnio¤lu ‹lkö¤retim Okulu / Kilis
‹ç Anadolu Bölgesi : 
Sonat Özcivano¤lu - Yücetepe ‹lkö¤retim Okulu / Ankara
Karadeniz Bölgesi : 
Mert Ali Arslan - Meralcan ‹lkö¤retim Okulu / Samsun 
Marmara Bölgesi : 
Ayfle Nur Özer  - Yeni Bosna ilkö¤retim Okulu / ‹stanbul 
Jüri Özel Ödülü :
Büflra Tamer – ‹bni Sina ‹lkö¤retim Okulu / Ankara

Hayallerdeki köyler ödül getirdi
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28 fiubat 2004’te Yaflar Üniversitesi'nde Prof Dr. Arman K›r›m taraf›ndan

Mor ‹ne¤in Ak›ll›s› - Farkl›laflma isminde bir konferans gerçeklefltirildi. Ya-

flar Topulu¤u G›da Grubu organizasyonu olan konferansa 134 kifli kat›ld›.

Konferansta günümüzün belirsizlikler ve müflteri egemen dünyas›nda karl›l›k

ve karl› büyümenin yolunun "farkl›" olmaktan geçti¤i gerçe¤i bir kez daha or-

taya konularak, ürünü, hizmeti ve tüm yap›s› "farkl›" olan kurumlar›n karl› bü-

yüme flans› elde edebilece¤i vurguland›. Bu konferansa kat›lanlara bir "farkl›-

laflt›rma" modeli sunuldu, düflünce yap›s›n›n de¤iflmesi gerekti¤i, ifle müflte-

riden bafllayarak müflterinin kendisinin bile düflünemeyece¤i bir yöntemle

müflteriyi analiz eden yeni bir modele ihtiyac›m›z oldu¤u, tüm çal›flanlar›n gi-

riflimci gibi (f›rsat-odakl›) düflünmesinin sa¤lanmas› gerekti¤i anlat›ld›.

Dyo Kervan Ekibi 
Antalya sahillerinde 

Dyo kervan ekibi güney sahillerinde Turizm sezonu-

nun bitmesinin ard›ndan, tatil köyleri ve otellerin

yeni sezona yapmay› düflündükleri haz›rl›k planlanlar›

için Antalya’dan bafllay›p Ege Bölgesi’ne uzanan Otel

Teknik ve Sat›nalma Müdürleri ziyaretlerine bafllad›.

Yap›lan ziyaretlerde Dyo ürünleri hakk›nda genel ve uy-

gulamal› bilgilerin yan› s›ra, otellerde sorun yaflanan

boyal› yüzeyler Dyo ürünleri ile boyanarak sorunlar›n

çözülmesinde yard›mc› olundu. Yap›lan bu ziyaretlerle,

tüm turistik tesislerin do›ru ürün ve do¤ru sistemle Dyo

ile boyanmas›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r. Dyo ker-

van ekibinin otel ve tatil köyü ziyaretleri yo¤un bir tem-

poda devam edecek.  

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, ‹zmir Valili¤i ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤i ile ‹zmir’e ba¤l› Çeflme ‹lçesi Alaça-

t› Beldesi’nin Dikencik Mevkiinde, 11 bin 500 metrekarelik arsa üzerine 12 derslikli lise yapt›r›yor. 

Mart 2004’te inflaat›na bafllanacak olan okulun protokolü, 15 Ekim 2003’te Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› ‹dare He-

yeti Baflkan Yard›mc›s› Feyhan Kalpakl›o¤lu, ‹zmir Valisi Yusuf Ziya Göksu ve Milli E¤itim Müdürü Kamil Aydo¤du

ile birlikte, ‹zmir Valili¤i’nde imzaland›. . 

Çeflme Alaçat›’da yap›lacak okulun 
protokolü imzaland› 

Mor ine¤in ak›ll›s› Yaflar Boya Grubu 
Çeflme Alt›n Yunus’ta 
2004 hedeflerine kilitlendi 

Yaflar Boya Grubu’nun sat›fl ve pazarlama ekibi 15-
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topland›. ‹ki günlük süre içerisinde gerçeklefltirilen top-

lant›larda 2003 y›l›n›n de¤erlendirmeleri yap›ld›. 2004

y›l› için oluflturulan stratejiler gözden geçirildi. 

Toplant›ya kat›lan Yaflar Holding Onursal Baflkan› Sel-

çuk Yaflar’›n yapt›¤› konuflma büyük bir ilgiyle dinlendi.

Engin birikimlerini büyük bir keyifle anlatan Selçuk Ya-

flar, ayr›ca yeni nesile önemli mesajlar da verdi. Daha

sonra söz alan Hasan Denizkurdu, Ahmet Yi¤itbafl› ve

Hüseyin Çeliker de yapt›klar› konuflmalarda 2004 y›l› ve

sonras›ndaki beklentilerini dile getirdiler. Toplant›lar

sonras›nda Boya Grubu flirketlerinin çal›flanlar› aras›n-

da düzenlenen bilgi yar›flmas› zevkli geçerken verilen

cevaplar çal›flanlar›m›z›n konular›nda son derece uz-

man olduklar›n› bir kere daha gösterdi. Toplant› sonra-

s›nda düzenlenen gala yeme¤inde Yaflar Boya Grubu

sat›fl ve pazarlama ekibi doyas›ya e¤lenerek 2003 y›l›

yorgunlu¤unu üzerlerinden at›p 2004 y›l› hedeflerine

güçbirli¤i içinde kilitlendi.

Fenerbahçe’nin resmi içece¤i; 
P›nar Su

Türkiye’de ambalajl› su pazar›n›n öncüsü P›nar, yeni

markas› “P›nar Yaflam P›nar›m” ile Fenerbahçe

Spor Kulübü’nün resmi içece¤i oldu. P›nar, “Yaflam P›-

nar›m” isimli yeni ürünüyle Fenerbahçe Spor Kulü-

bü’nün resmi içece¤i oldu. ‹ki firman›n birlikteli¤i 2004

y›l› boyunca devam edecek. Fenerbahçe Spor Kulü-

bü’yle P›nar Su aras›nda yap›lan anlaflma kulübün De-

rea¤z›’ndaki tesislerinde yöneticilerin ve futbolcular›n

kat›ld›¤› bir törenle aç›kland›. Yaflar Holding Su ve ‹çe-

cek Grubu Baflkan Yard›mc›s› Olcay Sunucu konuyla

ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada, “Marka stratejilerimiz

do¤rultusunda spora ve sporcuya destek vermeyi her

zaman ön planda tutuyoruz. Yeni markam›z do¤al

kaynak suyu ‘Yaflam P›nar›m’ bu sezon Fenerbahçeli-

ler’in susuzlu¤unu giderecek’ dedi. 

G›da sektörünün marka lideri P›nar

G›da sektörünün öncü ismi P›nar, AC Nielsen taraf›ndan 10 y›ld›r

gerçeklefltirilen markalar araflt›rmas›nda süt, paketlenmifl et, yo-

¤urt ve mayonezde marka liderli¤ini korudu. Ba¤›ms›z araflt›rma flirketi

AC Nielsen taraf›ndan her y›l düzenlenen marka bilinirli¤i araflt›rmas›

sektörün en önemli araflt›rmalar›ndan biri. AC Nielsen’in 2003 y›l› arafl-

t›rmas›na göre P›nar, süt sektöründe yüzde 39.5, ambalajlanm›fl et

ürünlerinde yüzde 32.9, mayonezde yüzde 21.7 ve yo¤urt sektöründe

yüzde 18.9 ile liderli¤ini sürdürdü. P›nar Süt ise AC Nielsen’in araflt›rma-

s›na göre, 2003’te en çok parlayan lider markalar aras›nda 2002’ye

oranla yüzde 10.6 oran›nda marka bilinirli¤ini art›rd›.

Dyo Avrupa’da on dördüncü s›rada

1994 y›l›ndan beri Romanya’da pazarlama faaliyetlerini sürdüren
DYO, 2004 y›l›nda Romanya fabrikas›ndaki üretimiyle 5 milyon do-

larl›k sat›fl yapacak. Avrupa’da boya sanayicilerinin ilgiyle izledi¤i ayl›k
European Coating Journal (ECJ) Dergisi taraf›ndan Avrupa’n›n en büyük
20 boya üreticisi aras›nda on dördüncü s›rada yer alan DYO, bu y›l Ro-
manya’daki fabrikas›nda gerçeklefltirdi¤i üretimle 5 milyon dolarl›k sat›fl
has›lat›na ulaflaca¤›n› aç›klad›. 

DYO’nun Avrupa’daki faaliyetleriyle ilgili aç›klama yapan Yaflar Holding Boya ve Kimya Grubu Baflkan› Ahmet Yi-
¤itbafl›, DYO’nun Avrupa’da en çok aranan ve kullan›lan boyalar›n bafl›nda geldi¤ini belirterek, “Sadece iç paza-
ra yönelik de¤il, Avrupa Birli¤i ülkelerine yapmay› hedefledi¤imiz ihracat›n üssü olarak da Romanya’y› seçtik. Do-
¤u Avrupa ve Balkan ülkelerinde de pazar pay›n› art›rmay› hedefliyoruz. Pazarlama faaliyetlerimizi ve sat›fl kanal›-
m›z› güçlendirerek 2004 y›l›nda Avrupa’da daha etkin bir rol oynayaca¤›z” dedi.

P›nar Kido Çocuk Tiyatrosu 

sezonu açt›

Kültürel faaliyetlerini 16

y›ldan bu yana sürdü-

ren P›nar Kido Çocuk Ti-

yatrosu her y›l yeni sezon-

da oldu¤u gibi bu y›l da ye-

ni oyunlarla çocuklar› e¤it-

meye ve e¤lendirmeye devam ediyor. P›nar Çocuk Ki-

do Tiyatrosu, yine her cumartesi-pazar 11.30-12.30

saatleri aras›nda ‹stanbul Befliktafl Belediyesi Akatlar

Kültür Merkezi’nde sahne almaya devam ediyor. “Dost

Olal›m” adl› oyunla ‹stanbul’da oyunlar›na devam eden

P›nar Çocuk Tiyatrosu ilgi görüyor. Özer Tuncer tara-

f›ndan yaz›lan ve yönetilen oyun, otobüs dura¤›nda

bekleyen üç adam›n iletiflimsizli¤i üzerine kurulu. fiehir-

de o gün sadece bir tek otobüs çal›flmaktad›r ve kah-

ramanlar›m›z gelmek bilmeyen otobüsü beklemektedir.

‹zmir’de ise Çi¤li Kipa Al›flverifl Merkezi’nin Kültür Sa-

lonu’nda yeni sezona sahnesini açan P›nar Kido Çocuk

Tiyatrosu “Küçük K›z ve Y›ld›z” adl› oyunu oynuyor.

Mickey Kenny taraf›ndan yaz›lan oyunu Bar›fl Erdenk

yönetti. Her cumartesi–pazar saat 12.00-13.00 saatle-

ri aras›nda sahnelenen oyunda, annesi ile birlikte yafla-

yan Cynth’in günün birinde kendi y›ld›z›n› bulmak için

yola ç›kmaya karar vermesini ve yaflad›¤› maceralar›

anlat›yor.

Çocuk Fuar›

Lütfi K›rdar Uluslara-

ras› Kongre ve Ser-

gi Saray›’nda gerçek-

lefltirilen Çocuk Fu-

ar›’na kat›lan P›nar “‹lk

ad›m” çeflitlerinin sergi-

lendi¤i stand›yla kat›-

l›mc›lara “‹lk ad›m”

ürünlerinin tad›m ve ta-

n›t›m›n› yapt›. Fuar› ge-

zen anne ve anne

adaylar›na ‹lk Ad›m

ürünlerini broflür ve

ambalaj›yla tan›tan P›nar görevlileri, Kido ürün yelpaze-

si içinde yer alan meyveli sütler, pudding, fiokosüt ve

peynirler hakk›nda da bilgi verdiler. 

2. Halk Diyabet Obezite Kongresi

2. Halk Diyabet Obezite Kongresi ‹zmir Atatürk Kül-

tür Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Sa¤l›k kurulufllar›

ve g›da firmalar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen kongreye

P›nar Süt ö¤le yeme¤i içecek sponsoru olarak destek-

te bulundu. Ayr›ca light ve denge ailesi sütlerin tad›m›-

n›n yap›ld›¤› P›nar Denge stand› büyük ilgi gördü.

Selçuk Yaflar Müzesi’ne “Koleksiyoner Kurum” ödülü

TÜYAP Uluslararas› ‹stanbul Fuarlar› Artist 2003 13. ‹stanbul Sanat Fuar›’nda Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› S.

Yaflar Müzesi “Koleksiyoner Kurum” ödülüne lay›k görüldü. Kültür Bakan› Erkan Mumcu’nun aç›l›fl›n› yapt›¤›

fuarda, ödül alan kurum ve kiflilerin onuruna, 26 Ekim’de düzenlenen yemekte, Selçuk Yaflar Müzesi’nin kazan-

d›¤› “Koleksiyoner Kurum” ödülünü Feyhan Kalpakl›o¤lu, Do¤an H›zlan’dan ald›. 25 Ekim-02 Kas›m 2003 tarihle-

ri aras›nda aç›k olan, TÜYAP Sanat Fuar›’na, 22 eserle kat›lan S.Yaflar Müzesi ziyaretçiler taraf›ndan ilgi gördü.

Türkiye’nin ilk özel müzesi olan S. Yaflar Müzesi, 1990 y›l›nda aç›ld›. 1967 y›l›ndan bu yana, koleksiyoner olan

müzede, 280 eser bulunuyor
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Life, people, living creatures are crucial. Decor takes
a back seat. Furniture, architecture and so on are

not things to fall in love with. A space is important when
its contents are important.” Such are the words of arc-
hitect, Eren Talu. Talu is an architect who is frequently
preoccupied with himself and spaces. With every new
project he tries to work a little more simply and agrees
that it is possible to be a little more simple every time.
Projects that have brought Talu into the public eye re-
cently include Antalya Hillside Su, a cover feature in se-
veral leading international magazines for its architectu-
re and interior design; and more recently the popular
restaurant, G By Karaf, and timeshare holiday village he
built in Bodrum’s Göltürkbükü. Actually Talu stresses
that it is not the space that is important, but the peop-
le occupying it. On this basis, the more simple spaces
become, the less naked they are. On the contrary,
simplicity allows the living things in the space to live as
they like. Which is exactly why it seems reasonable to
suggest that the mirrors and water at Hillside Su and
the transparent chairs at G By Karaf are hallmarks of his
signature style. Eren Talu explains his simplicity con-
cept as follows: “I built my house myself. I live with my
wife, my two kids, the cat and the dog. As the residents
of that house they have a series of requirements. The-
re is still, of course, simplicity but within that simplicity
there is room for my younger daughter’s high-chair, my
elder daughter’s toys, a small shed and cushions for
the cat and dog.”

Can you picture Istanbul a whole 3000 years from
now? The Bosphorus, Ortaköy, Beyo¤lu’s Istiklal

Caddesi, Suadiye or even your own home.. Well,
wouldn’t it be amazing to wander the streets of
Istanbul or to see your home 3000 years into the
future? Of course, the idea of seeing where you live
thousands of years down the line is pure fantasy. But
by reverse it is perfectly possible to see where and how
other people lived 3000 years ago thanks to archaeo-
logical science. Nysa, an ancient city lying within the
borders of Sultanhisar, a sub-district of Ayd›n, gives us
exactly that chance. Painstaking excavations here are
gradually unearthing shopping centres, streets, homes,
libraries and items of everyday use. The excavation
project is led by Prof. Dr Vedat ‹dil with the support of
the Yaflar Education and Culture Foundation and is
bringing Nysa to the light of day – together with its
memories of the ancient past, of teeming streets, blos-
soming romance and embittered fights.. Reputed as a
haven for wealthy Romans, Nysa was a centre of learn-
ing, which also produced the world’s first geography
book. With excavation work now underway, every
spade of earth shovelled brings the buried city closer to
a glorious resurgence thousands of years later. The
cries of Nysians packing the city’s 12,000-seat theatre
and 30,000-seat stadium become more audible by the
day. And new findings are revealing more and more
about life in ancient Nysa...

Selçuk Yaflar talks of having reached 80, but he is
actually still 79. He always walks upstairs, but

prefers to take the lift on the way down, maintaining
that “descents are more risky”. He adds, “Thank
goodness I don’t get tired.” He has a sharp tongue
matched by few others. And his reputation for this
proceeds him. 

He remembers the late Vehbi Koç, who criticised him
mercilessly for it when he was alive. But it seems he
just cannot help his legendary sharp tongue. Actually,
it would perhaps be fairer to talk of an open book: he
says everything that goes through his mind, uncen-
sored. Just as he has done in the past. He speaks
with absolute bluntness. It may seem strange, but he
makes a great conversationalist. He is, in any case, liv-
ing history. He has only to open his mouth and the
past envelops you. He is the archetypal live wire, feel-
ing constantly compelled to create something new.
Innovation is a kind of obsession. 

He is now the honorary chairman. But if you are
expecting him to take a back seat and quietly with-
draw from the business, you are deluded. When I ask
him to describe his job, he replies: “I look down from
up high. That way I can see everything.” It would seem
he is more than happy with his new role.

Today, recipes for traditional Turkish cuisine have
been reduced to mere mathematical formulae. Un-

romantic this may sound, but using the formulae gives
you the chance to create variations on the theme. En-
gin Ak›n is a culinary researcher, who has devoted the
last 15 years to his culinary endeavours. She brings
fresh nuances to old recipes without straying from the
essence of the recipe. 

Who would know that she was a clueless cook when
first married? Back then, she would call his mother for
instructions before attempting anything in the kitchen.
It was the idea of mealtimes bringing everyone toget-
her that drew her to the kitchen. When asked about
his childhood, she recalls dinners and holiday festiviti-
es when the whole family would come together. Ak›n
explains: “It was relationships that steered me to the
kitchen. These days, families and homes are much
smaller. And now I’m alone in the kitchen. You can’t
get into the festive spirit on your own. I wanted to pass
this on to my children since these are my warmest me-
mories.”  

.We had an entertaining conversation, during which he
also found time to make Mehmet the Conqueror’s fa-
vourite milk pudding, sütlü kaday›f tatl›s›.

Time races by. If none of us can stop the clock, we
all try our best to do so; to delay the passage of

time and the marks that it leaves… 

When photographer Merih Ako¤ul manipulates
‘moments’ in time, he likes the fact that those
moments are also manipulating him. When taking
photographs, he has the sense of manipulating time
as much as he wants. He elaborates: “All photographs
are unified by a common bond: irrespective of the
subject, the technique or format, they will overlap one
day in timelessness. A studio portrait or photograph of
a war-ravaged city have the same ‘physical’ impact on
the film’s surface; and at every subsequent ‘re-read-
ing’ they refer the viewer to the three-dimensional
past from the two-dimensional present. All the same,
every moment witnessed is a unique one; there is no
chance of a repeat.” 

Ako¤ul shares with viewers the abstract dimension of
moments he has captured at different points in time
and place, whether eastern Anatolia or central Europe
– moments that seem ordinary on the face of it. He
makes a subjective presentation of these ‘moments’
and leaves us all to come up with our own interpreta-
tion.

There is a room for everyone 
in simple solutions

Nysa transcends its ancient past “I’m a father of ideas” Traditional cuisine 
with a pinch of spice..

Cocoa.. A source of pleasure that has thrilled and re-
juvenated our time-worn continent since the mo-

ment it left the shores of the young South America.. Cho-
colate.. Cocoa was first discovered by the Aztecs and
known popularly as the ‘drink of the gods’. It is one of the
greatest legacies of the ancient civilization, borne out by
the fact that chocolate has been an indispensable ple-
asure for the world for tens of thousands of years. The
moment he set foot on the American continent, the Spa-
nish discoverer, Hernando Cortez, saw the Aztec Indians
prepare a drink from cocoa seeds. This they called ‘cho-
colatl’, meaning ‘hot drink’. As time went on new ingre-
dients were added, such as cinnamon and vanilla, and
slowly the drink began to resemble the hot chocolate we
know today. Long since consumed as a beverage, cho-
colate was first launched on the market as an edible item
in 1847 by a British company. Soon after, in 1876, the
Swiss entrepreneur, Daniel Peter, discovered a way of
adding milk to chocolate and so invented today’s ‘milk
chocolate’. After centuries of experimentation the ‘drink
of the gods’ may have deviated a long way from its origi-
nal incarnation in South America, but it has lost none of
its seductive appeal in the process. 

Chocolate, the marriage of cocoa oil, sugar, milk solids,
lecithin and vanilla, is acknowledged not only as a superb
confection, but also a source of energy, good health and
happiness.

Love in the shape of cocoa “I have the sense of 
manipulating time”

Ignore My Laughs’, tells the life story of Mehmet
Güleryüz, the painter, actor, set and costume

designer, educator and gallery owner. On the back
cover of the book, Güleryüz is described in the follow-
ing words: “...What is striking about Mehmet
Güleryüz’s writing is his unflinching readiness to speak
up for the opinionated individual, rather than collec-
tive, his acerbic tongue and masterful articulation. In
describing his life, Güleryüz, in fact, summarizes the
‘artist’s posture’. An oppositional stance was essen-
tial! Here, then, is the story of Mehmet Güleryüz, an
artist who ranks alongside Turkey’s most respected
painters and whose work is hailed by leading interna-
tional art circles as representative of new narrative art;
the story of a battle that began in his childhood and is
still ongoing..” Güleryüz’s posture on life is quite man-
ifest. He describes himself as a contrarian, but at the
same time sees himself as affable, witty and some-
times naïve. His book, meanwhile, not only catalogues
Güleryüz’s own life, but relates the history of art over
a specific period. Güleryüz recently opened an exhibi-
tion at the Selçuk Yasar Culture & Education
Foundation in Izmir. The exhibition has special signifi-
cance for Güleryüz inasmuch as it is his second in
Izmir. His painstaking selection for the people of Izmir
includes three portraits he painted in New York in
1983 and works completed between 1998-2001.

“Never in my life 
have I been without paintings”

The celebrity status he acquired from years in the
theatre has now been eclipsed in the second act of

his life by his reputation as the Popstar presenter. For
most of us, he is a name inextricably linked with mod-
ern Turkish theatre. But for younger generations he is
the presenter of Popstar. His name is Haldun Dormen.
Mention the word theatre and Haldun Dormen is one of
the first names that spring to mind. He is a doyen, who
took up theatre in defiance of his crippled leg (a legacy
from his childhood when he leapt from the roof) and has
since made his mark on Turkish stage history. He has
performed 120 roles, major and minor, and appeared in
more than 160 plays. Immediately on return from
America he founded the Dormen Theatre, which has
become one of the symbols of Turkish theatre. Several
generations have been captivated by Dormen produc-
tions and enlightened by the many masters who trod
the theatre’s boards. One day, however, the Dormen
Theatre decided never to raise its curtain again. This
was not the first time either, but the second. Everyone
was devastated and began hoping anxiously for a re-
opening. With the exception of one person, that is:
Haldun Dormen... 

Proud of his son’s success in the business world,
Haldun Dormen is full of praise for his modest approach
and adds, “It would have been very hard to be remem-
bered in the arts world as ‘Ömer Dormen’s father’”.

“I have no romantic notions of
dying on stage!”

Since December of last year the Topkap› Palace
Museum has been playing host to two great mas-

ters in the Treasury’s exhibition hall. One is the Dutch
painter, Vanmour; the other the Ottoman miniaturist,
Levni. Both experienced the Tulip Period first-hand
and both transposed their perspective on the period
into their respective works. The Tulip Period is witho-
ut doubt one of the most interesting phases in Otto-
man history. Opinion varies: to some, it was a time of
extravagant pleasure seeking; to others it was an ext-
raordinary period, in which art took precedence over
all else. Levni is a key eyewitness of the period. 

This colourful period also drew a foreign eyewitness:
the Dutch painter, Vanmour. The painter’s scenes of
audiences with the sultan are like living documentation
of the period’s official ceremonies. But besides cere-
monies, Vanmour is also recognised as a portrait pain-
ter. He left Istanbul as an artist, who had spent years
painting the different faces of the city, from palace circ-
les to official ceremonies and scenes of everyday life to
landscapes. Having left, he never again found the
chance to return to the city he so loved. Visually, we
are perhaps accustomed to the style of the resident
miniaturist. But how about taking a closer look at the
way an outsider describes the Ottoman palace, its res-
idents and the people with his brushstrokes? Before he
departs these shores again..

Eyewitnesses of the Tulip Period:
Vanmour ve Levni
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Yasemin Bradley.. made a name for herself with the
book ‘The Future lies in Food’, which she co-wro-

te with her husband, Anthony Bradley. And for a whi-
le, she was gracing our television screens every day.
At the time she was bringing us sometimes hearte-
ning, sometimes depressing news, the 17 August
earthquake struck and her life changed. Leaving be-
hind the associated problems in Turkey, she went to
Britain and obtained an ITEC diploma in nutrition and
diet. On return to Turkey, she decided to continue her
life as a doctor. Now, she tells her patients the sec-
rets of a balanced and healthy diet – because she be-
lieves that the future lies in food. Says Bradley: “Diets
that drastically reduce the amount of food intake and
cause rapid weight loss are wrong. Most ‘fashion’ di-
ets are packed with false information. The important
thing is to have the right nutrition and to take exerci-
se. Basically, this is not about starting a diet, but abo-
ut starting a lifestyle.” For the purposes of healthy
nutrition, Bradley recommends office workers to take
food to work from home and to shop as far as pos-
sible from stores selling organic produce. Yasemin
Bradley emphasises that the very first thing she lear-
ned in London was that ‘diets are good for nothing’ –
and that the words are absolutely true. She also
stresses that going without food for long stretches of
time is not a correct dietary approach and that the im-
portant thing is balanced and regular nutrition.

“There’s no such thing as 
a miracle diet!”

We are all in pursuit of something. Be that a hap-
pier life or a less stressful one, we are experi-

menting with a diversity of methods in order to get
there. The recent surge in popularity of practices such
as reiki, yoga and meditation serves as a good indica-
tion of this. But practices like these are geared more
towards physical and spiritual well-being. Feng Shui,
on the other hand, is the counterpart applied to phys-
ical spaces. 

Ferda Ünsal chose Feng Shui as her life philosophy 17
years ago. She lives in the wooded area of Çubuklu,
on Istanbul’s Asian shore, with her husband and chil-
dren and has decorated the house in tune with this
philosophy. Everything in the house has a meaning, as
does its specific location.. This is a house where ener-
gies are correctly channelled, such that the place radi-
ates a very different kind of tranquillity. “I treat the fur-
niture like a person. If animate objects have energy, so
do inanimate ones. I want to be friends with them
always. In return, they show me their most appealing
face and bring happiness, success and health,” says
Ferda Ünsal. For sharp corners, which radiate nega-
tive energy and are defined in Feng Shui as ‘poisoned
arrows’, she recommends softening the edges or
camouflaging them with crystal balls and plants.

Feel that energy 
in the four walls of your home!

The greatest weapon of food terror is invisibility! For
days we have seen horrors on TV that are produ-

ced in places where inspectors have never walked and
presented to us as ‘food’. Espousing the a level of
transparency yet to be seen anywhere else in the
world, P›nar has declared war in no uncertain terms
against food terror. Why? Hasan Denizkurdu, the CEO
at Yasar Holding, supplies the answer. “This is the
kind of spirit there is at P›nar.” Let’s not forget that an-
yone who has nothing to hide is always transparent.
The P›nar Food Group made its mark with the first
longlife milk, the first mayonnaise, the first spreadable
pastorized cheese, the first cream cheese, the first in-
tegrated meat factory, the first integrated turkey fac-
tory, the first cultured fish farm and first non-recyclab-
le bottled water.. And now the group is signing off
another first! P›nar is now transparent. Consumers will
no longer have cause to say they don’t know what
they are eating – because they will have access to all
the information they want, from production processes
through to product information, at the website
www.pinarmutfagi.com. Any consumer wishing to ob-
tain detailed information about P›nar Dairy products
can find out the name of the dairy producer, the tests
the products have been through and the date of the
product licence simply by entering the product bar-
code number.

P›nar walls of glass
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