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01 sunufl

‹
lki nisan ay›nda yay›nlanan Yafla Dergisi’ne gösterilen il-

gi, bizi çok mutlu etti. Sizlerden ald›¤›m her türlü geri dö-

nüfllerde okuyanlar›n dergiyi be¤endiklerini, faydaland›k-

lar›n› söylemeleri, bizleri daha da iyisini haz›rlamak konusun-

da motive etti. Do¤ru, biz Yafla’c›lar be¤eninize yeni bir hiz-

met sunduk. Ancak faydaland›¤›n›z› bire bir ö¤renmek keyif-

lerin en büyü¤üydü. Biz de fayda sa¤lamay›, katma de¤er ya-

ratmay›, ortak noktada buluflmay›  hedeflemifltik. Hedefler-

den söz etmiflken, Yaflar Grubu 58 y›ll›k bir geçmifle sahip.

Biz yar›m as›rdan uzun bir süre hedeflerle yürüdük. Yola ç›k-

t›¤›m›zda dünya daha farkl›, Türkiye bugün bulundu¤u nokta-

dan daha uzakt›. Eskiden hedefler, uzak hayaller olabiliyordu.

Bugün hayallerimizi somuta dönüfltürmek çok daha önemli.

Globalleflen dünyan›n ard›ndan Türk ekonomisine de yans›-

yan etki ve geliflmeler, ifl yapma biçimlerimizi de flekillendirdi.

Önemli de¤iflimler yaflad›k. Y›llard›r maruz oldu¤umuz yüksek

enflasyon ve onun beraberinde gelen sorun ve al›flkanl›klar›

de¤ifltirmek kolay olmad›. Ancak verimlili¤i art›rmak art›k ye-

ni ifl yöntemlerini uygulamaya geçirmekle mümkün oluyor.

Yaflar Toplulu¤u, kar ve verimlilik odakl› stratejiler ve hedefler

koydu. Grup içinde, iddial› ve öncü uygulamalara ve kalite,

verimlilik projelerine girifltik. ‹nsana her zamandan daha fazla

önem veriyoruz. Nihai tüketiciye odaklanarak, markalar›m›z›

güçlendirece¤iz. Pazar pay› olarak birinci ya da ikinci olmad›-

¤›m›z ifllerden vazgeçece¤iz. Tar›m, g›da ve boya üretimi ifl

kollar›nda odaklanarak, verimli ve karl› büyümeyi planl›yoruz.

Yaflar, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen ve profesyo-

nelli¤i ön planda tutan bir anlay›fl oluflturmufltur. Globalleflen

dünyada bütün iflletmeler benzer yollar izleyerek, güçlü ola-

rak yollar›na devam etmek zorundad›rlar. Türkiye büyük res-

min bir parças› olmak zorunda. Özellikle son 1-2 y›l içinde

at›lan ad›mlar baflta biz reel sektörü, sokaktaki vatandafl›, k›-

saca herkesi etkilemeye bafllad›. Hepimiz, aral›k sonunda Av-

rupa Birli¤i'nden ç›kacak, "yola devam" karar›na kilitlendik.

Ulusal vizyon ve misyonumuz bizim küresel dünyan›n bir par-

ças› oldu¤umuz gerçe¤ini gösteriyor. 

Türkiye büyük bir ülke, hak etti¤i yerde mi diye düflündü¤ü-

nüzde daha yolumuz oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Aral›k so-

nunda Türkiye'nin AB üyelik sürecinde olumlu ad›mlar›n at›l›p

bir takvim ve yol haritas› do¤rultusunda er geç tam üyeli¤i

görece¤imize inan›yorum. Yaflar Toplulu¤u çal›flanlar› olarak,

önce organizasyonumuza ve ekibimize, daha sonra ülkemiz

potansiyeline inanc›m›z› tekrarlar, ürün ve hizmet yelpazesiy-

le her zaman hizmetinizde oldu¤umuzu belirtiriz.  

Bu yürüyüflte sizlerle beraber oldu¤umuzu hissetmek keyifli.

Bizlere ay›rd›¤›n›z zaman için teflekkür ederim. Sa¤l›kla kal›n. 

Teflekkürler...

Yolumuz belli. Nerede olursak olal›m, Türkiye olarak yerimiz küresel
resmin ortas›ndad›r. Bunun için birey, kurum ve ülke olarak 

stratejilerimizi net hedefler üzerine kurup, kararl› ve sa¤lam ad›mlarla
ilerlemeliyiz. 

Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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O
la¤anüstü manzaras›yla, flehre hakim bir tepe

üzerinde kurulu olan Zeyrek, ‹stanbul’un en

eski semtlerinden biri... S›ra s›ra dizilmifl ah-

flap evlerin aras›nda uzanan e¤ri bü¤rü yollar› ve dik

yokufllar›yla adeta bir aç›k hava müzesi... Zeyrek so-

kaklar›nda dolaflarak, tarihin içerisinden geçip büyülü

bir zaman yolculu¤unun sonunda, ‹stanbul’un en ünlü

mekanlar›ndan biri olan Zeyrekhane’ye ulafl›l›yor. Zey-

rekhane’de karfl›lafl›lan manzara ola¤anüstü bir güzel-

li¤e sahip. fiehzadebafl› Külliyesi, Süleymaniye, Sulta-

nahmet, Ayasofya ve Topkap› Saray›, bütün ihtiflamla-

r›yla gözler önüne seriliyor. 

‹stanbul’un yaklafl›k 3 bin y›ll›k tarihinde Zeyrek semti-

nin önemi oldukça büyük. Bu bölgede ilk yerleflim, Bi-

zans’›n kuruldu¤u ve kentin surlarla çevrildi¤i dönem-

lere kadar uzan›yor. Zeyrek’te Pantokrator Manast›-

r›’n›n yap›lmas›yla semtin önemi art›yor.

Manast›rdan lokantaya

Patokrator Manast›r›, 2. Komnenos’un ilk efli ve Macar

Kral› Laszlo’nun k›z› Eirene taraf›ndan 1118-1143 ta-

rihleri aras›nda yap›lmaya bafllanm›fl ve sonradan yap›-

lan eklerle birbirine bitiflik üç yap›dan oluflmufl. Fatih

Sultan Mehmet’in 1453’te gerçeklefltirdi¤i fethin ard›n-

dan manast›r, hiç bozulmadan camiye çevrilmifl. Fatih,

manast›r›n zemininde yer alan mozaiklerin zarar gör-

memesi için zemini ahflap döflemeyle kaplatm›fl. Bu

mekan ayn› zamanda ‹stanbul’un ilk medresesi olma

özelli¤ine de sahip. Zaman içerisinde pek çok kez yan-

g›n ve deprem felaketlerine direnen bina, yaklafl›k bin

y›ld›r ayakta kalmay› baflarm›fl. Zeyrekhane, kurulan ilk

medresenin bulundu¤u binada yer al›yor. Birkaç y›l ön-

cesine kadar atlar için ah›r olarak kullan›lan Zeyrekha-

ne ve çevresi temizlenerek, ‹stanbul’un en güzel seyir

yerlerinden biri haline getirildi.

‹ç dekorasyonunda geleneksel Türk motiflerinin hakim

oldu¤u bu eser, tarihi dokuya sad›k kal›narak, 1998 y›-

l›nda, kendine özgü iç ve d›fl mekan›, s›cak atmosferi,

eflsiz manzaras› ve etkileyici tarihiyle, klasik Türk mut-

fa¤›n›n seçkin lezzetlerinin sunuldu¤u bir restoran ola-

rak hizmete aç›ld›. Birbirinden güzel kandil, vazo, ibrik,

flamdan, avize, gülabdan ve hatlarla bezenen Zeyrek-

hane, hem Türk mutfa¤›n›n eflsiz tatlar›n›n sunuldu¤u

bir restoran hem de adeta bir Osmanl› müzesi olarak

görülmeye de¤er bir güzellik sunuyor.

04 mekan: Zeyrekhane

‹stanbul’un en eski semtlerinden
Zeyrek’te, do¤a, tarih, sanat ve

lezzeti buluflturan büyüleyici bir
mekan; Zeyrekhane...

Bir
masald›r
‹stanbul

‹ç dekorasyonunda geleneksel Türk motiflerinin hakim oldu¤u eflsiz güzellikteki Zeyrekhane, tarihi dokuya sad›k kal›narak,

1998 y›l›nda, kendine özgü iç ve d›fl mekan›, s›cak atmosferi, eflsiz manzaras› ve etkileyici tarihiyle, klasik Türk mutfa¤›n›n

seçkin lezzetlerinin sunuldu¤u bir restoran olarak hizmete aç›ld›.
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A
tatürk Kültür Merkezi’nin fuayesindeyiz. Tiyat-

ro Festivali’nin aç›l›fl gösterisi Metapolis’i sey-

redece¤iz. Asl›nda seyretmeyi umuyoruz de-

sek daha do¤ru olur, çünkü fuayedekilerin salona gire-

bilme flanslar› yok gibi görünüyor, içerisi tamamen do-

lu. Yukar›dan inenleri görünce, balkonlar›n da dolmufl

oldu¤unu anl›yoruz. Bu durumda yapacak tek bir fley

kal›yor, gitmek... Can›m›z s›kk›n bir flekilde kap›ya do¤-

ru se¤irtmiflken, kula¤›ma bir cümle çal›n›yor, o u¤ultu-

nun içinde: “Hocam, ayn› sizin zaman›n›zdaki gibi, bu

gece...” Bunu söyleyen kifli, Atatürk Kültür Merkezi’nin

görevlilerinden biri. Muhatab› ise Yekta Kara’n›n ta

kendisi. Yüzünden sessiz bir gülümseme kay›p gidiyor

Yekta Kara’n›n. Merdivenlere do¤ru ilerlerken -çünkü o

da salonda do¤ru dürüst oturacak yer bulamayanlar-

dan-, bu laf› bir tek kendisinin duydu¤unu san›yor, oy-

sa bu cümleyle birlikte birden bire gözümün önüne o

meflhur gala geceleri geliveriyor. Geç kal›rsak yer bula-

mayaca¤›m›z› bildi¤imiz için, eserin bafllamas›ndan ya-

r›m saat önce salondaki yerimizi ald›¤›m›z gecelerde,

neler seyrettirmedi ki Yekta Kara bize; ‹talyan operas›-

n›n bafl yap›tlar›ndan baflka, uzun y›llar sonra ilk kez bir

Wagner, Uçan Hollandal› dinledik, balenin flafl›rt›c› per-

formans›yla bir Spartaküs seyrettik. Dünyan›n ünlü ko-

reograflar›, dramaturglar› ve sahne tasar›mc›lar›, ‹stan-

bul Devlet Opera ve Balesi’yle çal›flt›, bize de da¤arc›-

¤›m›z› zenginlefltirmek kald›. Bu zenginlik, AKM’nin bü-

yük salonunun y›llar boyu dolup dolup taflmas›na ne-

den oldu. 

Yekta Kara imzas›n› tafl›yan prodüksiyonlar›n bu denli

ilgi görmesinin nedeninin, sadece ünlü eserlerin sahne-

de bir kez daha seyredilmek istenmesiyle s›n›rl› olmad›-

¤›n› düflünüyorum. Kara’n›n yaln›zca operayla, müzikle

de¤il, sanat›n tüm alanlar›yla ilgilenen bir kültür insan›

olmas›, bu farkl› dallar› kendi kompozisyonunun içine

tafl›yabilecek birikimi ve elastik düflünce yap›s›. Dün-

yayla ilgili, ça¤dafl yaklafl›mlar›n takipçisi bir kifli; bilim-

sel geliflmeleri izlemek zorunda olan bir t›p doktoru gi-

bi hissediyor kendisini. Bu nedenle yerinde saym›yor,

kendini tekrar etmiyor, üslubunu farkl›laflt›rabiliyor, “es-

ki” müzi¤e “yeni” bir dil kazand›rabilmenin yollar›n› ar›-

yor. Böylece, bundan 24 y›l önce, kariyerinin ta bafl›n-

da, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde “Saray’dan K›z

Kaç›rma” operas›n› sahnelerken düflündü¤ü dramatür-

jiyi, bugün rahatl›kla de¤ifltirebiliyor, eseri bugünkü

Yekta Kara olarak bambaflka bir yere tafl›yabiliyor.

Karlzrohe Operas›, repertuvar›nda iflte böyle bir “Sa-

ray’dan K›z Kaç›rma”ya sahip, flu s›ralarda.

‹stanbul’da, Selim Pafla’n›n Bo¤az’daki saray›n›n bah-

çesindeyiz. Bin bir renkte çiçe¤in bezedi¤i bahçede,

elinde çantas›yla bir ‹spanyol, bir yandan flaflk›n flaflk›n

çevresine bak›nmakta, bir yandan da yak›n›p durmak-

tad›r. Bu kifli, sevgilisi Constanze’yi korsanlar›n kaç›rd›-

¤› Belmonte’den baflkas› de¤ildir. Korsanlar Constan-

ze’yi, hizmetçisi Blondchen ve kendi ufla¤› Pedrillo’yla

birlikte Selim Pafla’ya satm›fllar, o da bunu ö¤renince

solu¤u sarayda alm›flt›r. Maksad›, onlar› saraydan ka-

ç›r›p ülkesine geri dönmektir. ‹flte Mozart’›n ünlü Sa-

raydan K›z Kaç›rma operas› bu sahneyle bafllar. fiimdi

gözünüzün önünden silin bu sahneyi, ama kiflileri de-

¤ifltirmeyin. Yani yine sevgilisi Constanze’nin peflinden

‹stanbul’a gelen bir Belmonte tasavvur edin. Ama bu

kez, üzerinde keten tak›m›, gözünde günefl gözlükleri,

bir elinde laptop’u, di¤erinde cep telefonu, en kendini

be¤enmifl haliyle, belki de biraz küçümser bir tav›r için-

de bir Belmonte olsun karfl›m›zdaki... Yekta Kara’n›n

“Saraydan K›z Kaç›rma”s›, 17 Nisan’dan bu yana

Karlsruhe Operas›’n›n repertuvar›nda yer al›yor ve tem-

muza dek kapal› gifle... Kara, bundan 24 y›l önce, reji-

sörlük kariyerinin bafl›nda, Ankara Devlet Opera ve Ba-

lesi’nde de bir Saraydan K›z Kaç›rma sahnelemifl. Bun-

ca y›l sonra, ayn› esere yeni ve farkl› bir Yekta Kara ola-

rak yaklaflmak, onu çok heyecanland›rm›fl. 

‹lk oyun ve flu andaki son oyun, Saraydan K›z Kaç›r-

ma... Bu size neler hissettiriyor? Almanya’daki projenin

ortaya ç›k›fl›n› anlat›r m›s›n›z?

Saraydan K›z Kaç›rma operas›n› sahneleme teklifi ba-

na, Karlsruhe Operas› Genel Müdürü’nden 2002 y›l›n-

da yap›ld›. Bu teklif benim için çok cazipti do¤rusu,

çünkü Ankara Devlet Opera ve Balesi’ndeki ilk oyu-

numdu Saraydan K›z Kaç›rma. Biri kariyerimin tama-

men bafl›ndayd›, biri de yaklafl›k çeyrek yüzy›l sonra...

Saraydan K›z Kaç›rma’n›n özüne yönelik bak›fl aç›m

çok de¤iflti tabii, çünkü benim hayat›m de¤iflti, ben de-

¤ifltim, dünya de¤iflti, Türkiye de¤iflti, 24 y›lda o kadar

çok fley oldu bitti ki, bu eseri yine masal›ms› bir oyun

olarak görmem zaten mümkün de¤ildi. 

Nas›l bir oyundur Saraydan K›z Kaç›rma, yeni yorumu-

nuzdaki de¤ifliklikler nedir?

‹lk bak›flta bir masald›r bu, seyircinin de çok hofluna gi-

den... Korsanlar gemiyi basar, Constanze’yi, Blondc-

hen’i, Pedrillo’yu ‹stanbul’a kaç›r›rlar, Selim Pafla’ya

satarlar. Sonra Selim Pafla Constanze’ye afl›k olur, ne-

den sonra Constanze’nin ‹spanyol sevgilisi Belmonte

‹stanbul’a gelir ve bin bir hileyle saraya girer, onlar sa-

raydan kaç›rmaya kalkar, yakalan›r, filan filan... fiimdi

yüzeysel olarak okundu¤unda, dinlendi¤inde, bir masal

operas›. Bense günümüzün sorunlar›yla çok iyi örtüflen

bir opera olarak görüyorum Saraydan K›z Kaç›rma’y›.

Burada bir do¤u-bat› meselesi vard›r; “Occident” ile

“Orient”in karfl›laflmas›d›r. 11 Eylül’den sonra bat›n›n

do¤uya bak›fl›, ‹slam’›n terörle özdefllefltirilmeye çal›fl›l-

mas›, do¤ulu olarak bizim Avrupa Birli¤i’ne girme ça-

balar›m›z, do¤uyla bat›n›n karfl›laflmas›, uzlaflamamas›,

anlaflmazl›klar›, sorunlar›, bütün bunlar bu derece gün-

celken, Saraydan K›z Kaç›rma’y› bunlardan ba¤›ms›z

tasarlamak olamazd›. Bir baflka mesele, kad›n mesele-

si de çok ilginçti benim için. Ortada bir harem var ve

hareme sokulmak istenen, bu arada iki erkek aras›nda

s›k›fl›p kalm›fl bir Constanze tipi var. Buradan yola ç›-

karak Türkiye’de kad›n, haremde kad›n, geçmiflten gü-

nümüze Türk kad›n›, yan› s›ra ‹spanyol kad›n›n›n o dö-

nemki özgürlük alan›, buradaki aray›fllar› ve sonraki ter-

cihi de ikinci temel noktay› oluflturuyordu. Üçüncü ola-

rak da bir “eski-yeni çat›flmas›” gördüm bu kez; Türk-

lerin kendi aralar›ndaki iliflkileri, yani Selim Pafla’yla Os-

min aras›ndaki çat›flma da çok ilginç.  

Mozart’›n 200 y›l önce yaratt›¤› Türk dünyas›n› nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz? 

Mozart, Ayd›nlanma Ça¤›’n›n ürünü bir sanatç›. Biraz

daha geriye gidersek, Mozart bu eseri yazmadan 100

y›l önce, Osmanl› Viyana kap›lar›nda. Aradan 100 y›l

geçiyor, Mozart bu operay› yaz›yor. Ama Türklere ba-

06 portre: Yekta Kara
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Bir Türk kad›n rejisörün, opera co¤rafyas› son derece genifl olan Almanya gibi bir ülkede, ünlü bir eser
sahnelemesine pek s›k rastlayam›yoruz. Yekta Kara’n›n Karlsruhe Operas› için sahneye koydu¤u

Mozart’›n Saraydan K›z Kaç›rma adl› eseri, kapal› gifle oynuyor. 
Almanya’da bir Türk kad›n rejisör



Yekta Kara kimdir

‹stanbul’da do¤du. Müzi¤e 5 yafl›nda ‹stanbul Belediye

Konservatuar› piyano bölümünde bafllad›. 1970 y›l›nda

‹stanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra yüksek ö¤re-

nim için gitti¤i Federal Almanya’da Münih Devlet Müzik

Akademisi opera-flan bölümüne girdi. Prof. Marianne

Schech ile flan, Prof. Hermann Reuter ve Eric Werba ile

Lied, Prof. Erich Bohner ve Richard Holm ile opera çal›fl-

t›. 1976’da DAAD’›n burslu ö¤rencisi olarak mezun oldu.

Ayr›ca 1973 y›l›nda bafllad›¤› opera rejisi ö¤renimini 5 y›l

süreyle Prof. Günther Rennert ile sürdürdü. 1978 y›l›nda Münih Devlet Müzik Akademisi opera rejisi bölümünü bi-

tirdi. 

1973’te Zürih’te Ernst Haefliger’le meisterkurs yapt›. Bu arada ‹stanbul Belediye Konservatuar› tiyatro bölümün-

den mezun oldu. 1978-79, 1979-80 sezonlar›nda Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatç› ve dramaturg

olarak çal›flt›. Yine ayn› dönemde ilk rejisini gerçeklefltirdi. Türkiye, Yunanistan, Federal Almanya ve Polonya’da

50’yi aflk›n resital ve konser verdi. 1980’den bu yana ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatç›, rejisör

ve bafldramaturg olarak görev yapan Yekta Kara, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda da ö¤retim

üyesi olarak çal›fl›yor. Yekta Kara, 1992-2000 y›llar› aras›nda ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Genel Sa-

nat Yönetmenli¤i görevini sürdürdü. 

Ald›¤› ödüller:

1995 Kültür Bakanl›¤› En ‹yi Opera Yönetmeni Ödülü

1996 Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

1996 ‹talyan Büyükelçili¤i fiövalye Niflan› 

1998 Devlet Sanatç›l›¤›

Karlsruhe’de. O zaman da klasik masals› biçimiyle ko-

nulmufl sahneye. Ama benden böyle bir talepleri asla

olmad›. Onlara ilginç gelen, bir Türk kad›n yönetmenin

bu esere nas›l bakt›¤›yd›.

Nas›l bir ekip çal›flmas› oldu?

Müthiflti. Bir kere oyuncular, yönetmenin isteklerini ka-

y›ts›z flarts›z uygulayan kuklalar olarak görmüyorlar

kendilerini, yönetmenlerin oyunculara bak›fl aç›lar› da

böyle de¤il. Dramatürjik aç›dan ba¤lant›lar› kurmadan,

mizanseni oyuncu için anlaml› k›lmadan oyuncudan bir

fley talep edemiyorsunuz. Bu durum rejisör için de

müthifl cazip.  

Bu çal›flma biçimi bu ekibe has bir durum muydu, yok-

sa Avrupa’da bu ifl böyle mi yap›l›r?

Genelde böyledir. Almanya’da müthifl bir opera co¤-

rafyas› var, irili ufakl›. Oras› dramatürjinin de vatan›. Ay-

r›ca rejinin çok çok önemli oldu¤u, belkemi¤i olarak

görüldü¤ü sadece bir sahne trafi¤i unsuru olarak görül-

medi¤i, yarat›c›l›¤›n önemsendi¤i bir yer. 

Bu kadar yo¤un konsantre olabilmeniz ve ekiple bu ka-

dar rahat çal›flabilmenizde, e¤itiminizi Almanya’da yap-

man›z›n bir etkisi var m›?

Tabii var. Mesela bu oyunla ilgili olarak, bana flunu de-

diler: “Senin bat›yla do¤uyu bu kadar iyi karfl›laflt›rabil-

menin nedeni, iki taraf› da iyi biliyor olman.”

Karlsruhe’de Saraydan K›z Kaç›rma d›fl›nda baflka et-

kinlikleriniz de oldu san›r›m.

Karlsruhe’deki Avrupa Kültür Günleri iki y›lda bir yap›l›-

yor ve 34 y›ld›r düzenleniyor. Bu y›lki 17 Nisan-8 May›s

2004 tarihleri aras›ndayd›. Ayr›ca Karlsruhe 2010’da

Avrupa Kültür fiehri olmaya da aday. Bu y›l›n temas› ‹s-

tanbul’du. Üç hafta boyunca yer gök ‹stanbul diye in-

ledi. Buradan topluluklar gitti; sema gösterisi, mehter

gösterisi, halk oyunlar› gösterisi oldu. ‹stanbul Beledi-

yesi fiehir Tiyatrolar› iki oyunla geldi, Macbeth ve Sul-

tan Gelin’le. Ali Taygun’la birlikte Lirik Tarih sahnelen-

di, iki kez. Bir Türk-Alman buluflmas› oldu ve Kültür

Günleri’nin amac›na da uydu. Sempozyumun aç›l›fl ko-

nuflmas›n› da ben yapt›m. Ayr›ca bir de konferans ver-

dim, panele kat›ld›m.

Kültür Günleri’nin sadece sanatla s›n›rl› kalmad›¤›n› an-

l›yorum...

Evet, sadece sanatla s›n›rl› kalmad›. Sempozyuma pek

çok politikac› kat›ld›, yabanc› meselesi, entegrasyon,

kültürel sorunlar, Almanlar nerede yanl›fl yap›yor, Türk-

lerden beklentiler neler, ikinci ve üçüncü jenerasyonla-

r›n durumu, bütün bunlar konufluldu, pek çok konufl-

mac› olaylara farkl› yönlerden bakarak tart›flt›lar. 

Aç›fl konuflman›z›n özü neydi?

Farkl›l›klar kenti ‹stanbul. Orada bize iliflkin de hala çok

yanl›fl ya da eksik diyelim, bir bak›fl aç›s› egemen.

Galiba ancak, art›k fes giymiyor oldu¤umuzu söyleme-

mize gerek kalmayan bir Avrupa var karfl›m›zda...

Asl›nda buna da kat›lm›yorum, bak›n flöyle bir fley oldu;

Aya ‹rini’de Viyana Çocuk Korosu 9 May›s’ta konser

verdi, ben de gittim. Birinci bölümün sonunda bizim

halk flark›lar›m›zdan örnekler verdiler; küçük mizansen-

ler yapm›fllar. Çocuklara fes giydirmifller. 

Peki sizce bu bizim suçumuz mu?

Bence kendimizi yeterince anlatm›yoruz. Çok genifl öl-

çekte büyük bir kampanya olmas› laz›m, hele bu Avru-

pa Birli¤i meseleleri gündemdeyken. Bizim yapmam›z

gerekirken onlar yap›yor ve bas›n›m›z bu etkinli¤e hiç il-

gi göstermiyor. Oradaki Türkler de bu ifllere çok kapal›.

09

k›fl da de¤iflmifl o arada. Mozart, o de¤iflimin sonucu

olarak, Türkleri konu alan, müzi¤inde de ilk defa kullan-

d›¤› bir opera besteliyor. Türk enstrümanlar› kullanm›fl,

çünkü mehter müzi¤ini tan›yor, düzenli konserler veren

mehteri dinliyor Mozart. Enstrümanlar› görüyor, t›n›s›n›

biliyor. Bu çalg›lar› eserinde de kullan›yor. Biz de kul-

land›k bu çalg›lar›. Sonra, Yeniçeri marfl› var, finali

onunla yap›yor; küçük koro kullanm›fl ve fevkalade bir

t›n› yaratm›fl. Mozart inan›lmaz bir deha oldu¤u için,

kendi zaman›n›n çok önünde kofluyor, gerçekten farkl›

olan nedir, yabanc› olan nedir, bunu çok iyi anl›yor,

bence bu yabanc› meselesine de ›fl›k tutuyor. Ayr›ca

çokkültürlülü¤ü de ön plana ç›karan bir eser yazm›fl;

Blondchen ‹ngiliz, Belmonte ve Constanze ‹spanyol,

Osmin ve Selim Pafla Türk. Oyunda bir tek Alman yok.

Buna karfl›l›k Almanca yaz›lm›fl bir opera.

Mozart’›n yaratt›¤› tiplerle sizin yeniden çizdi¤iniz ka-

rakterler aras›ndaki iliflkiyi nas›l anlat›rs›n›z?

Selim Pafla bütün eserde en olumlu karakter bana gö-

re, onun için merkeze yerlefltirdim. Mozart’›n ona hiçbir

müzik bestelememifl olmas› ilginç. Mozart gibi uçsuz

bucaks›z esin kayna¤› olan bir bestecinin Selim Pafla’y›

bir konuflma rolü olarak b›rakm›fl olmas›n›, yönetmenin

sorgulamas› gerekiyor. Yazacak melodi mi bulamam›fl?

Onu çok farkl› k›lmak istemifl kan›mca; Selim Pafla ve

di¤erleri olarak koymufl meseleyi. Çünkü Selim Pafla,

içlerinde en uygar, en toleransl›, hoflgöründen yana ki-

fli. Belmonte ve di¤erleri Selim Pafla’y› aldat›yorlar, ar-

kas›ndan bin türlü ifl çeviriyorlar. Selim Pafla güveniyor,

Belmonte’yi saraya al›yor, Pedrillo’ya ifl veriyor, han›m-

lara sahip ç›k›yor, Constanze’ye elini bile sürmüyor,

ona sadece âfl›k. Bu aflk›na karfl›l›k görmek istiyor.

Ya Selim Pafla d›fl›ndaki tipler?

Selim Pafla’n›n insani boyutunu göz ard› etmeden sah-

nelemeye çal›flt›m, iniflleri ç›k›fllar›, zaaflar›, güçlü yan-

lar›... Belmonte ilk geldi¤inde burnu havada ve sadece

kendini düflünen bir tipken, oyunun sonunda, gerek

Constanze, gerekse Selim Pafla’dan, ayr›ca o ilk kez

ad›m›n› att›¤› do¤u dünyas›ndan çok fley ö¤renmifl bir

flekilde ülkesine dönüyor. Ayn› fley Constanze için de

geçerli; iki erkek aras›nda kalm›fl dedim, asl›nda daha

çok Selim Pafla’ya yak›n hissediyor kendisini, çünkü o

olgun bir adam. Constanze’nin duygular›na kulak veri-

yor. Constanze her fleye ra¤men Belmonte’yle geri

dönmek istiyor? Çünkü özgürlü¤ünü yitirmek istemiyor

bana göre. 

Peki bugünün Saraydan K›z Kaç›rma’s› içinde harem

nas›l buldu yerini?

Harem demir parmakl›klar gerisinde bir dünyayd›, alt›n

kafes gibi. Orada daha retrospektif bakt›m olaya, kos-

tümlerle çözüldü. Haremi geçmiflten günümüze kad›n-

lar olarak gördüm; 16. yüzy›ldan da kad›nlar vard›, 18,

19, 20. yüzy›ldan da... Geleneksel kostümleriyle kad›n-

lar da vard›, bafl› örtülü olanlar da, mini etek giyip gö-

be¤ini aç›kta b›rakm›fl kad›nlar da... Sadece o dönemin

kad›n›n›n sorunu olarak görmedim ben meseleyi. 

Almanlar size böyle bir teklif yaparken, Saraydan K›z

Kaç›rma’y› böylesi bir do¤u-bat› meselesi üzerine kura-

ca¤›n›z› biliyorlar m›yd›?

Hay›r, Saraydan K›z Kaç›rma daha önce de yap›lm›fl

08 portre: Yekta Kara

Yekta Kara, yerinde saym›yor, kendini tekrar etmiyor, üslubunu farkl›laflt›rabiliyor, “eski” müzi¤e
“yeni” bir dil kazand›rabilmenin yollar›n› ar›yor. 



1110 bak›fl: erozyon
yaz›: seda kayrak foto¤raflar: TEMA arflivi

Türkiye’nin di¤er yüzünü
gördünüz mü?

Yafla Dergisi’nin ilk say›s›nda dünyam›z›n uzaydan nas›l göründü¤ünü NASA foto¤raflar›yla
paylaflm›flt›k. Bu say›da, uzaydan yeryüzü sorunlar›n›n tam ortas›na iniyoruz. Türkiye’nin farkl› bir

yüzüyle sizleri karfl› karfl›ya getiriyoruz.
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Yeflilin farkl› tonlar›n›n hakim oldu¤u bir ormanda, bir yere yetiflmenin gerek-
medi¤ini bilmenin huzuruyla, a¤›r ad›mlarla yürümek. Bir yandan do¤an›n
seslerini dinlerken, bir yandan içinde egzoz duman›n›n, kömür kokusunun

zerresi bulunmayan, temiz, taptaze havay› ci¤erlerinize doldurmak... Bu ferahlat›c›
hikaye, do¤an›n insanlara verdiklerinin yaln›zca küçük bir parças›. 

Do¤a, insano¤luna farkl› yollarla hizmet ediyor. Topraklar›n› veriyor, enerji kaynakla-
r›n›, bitkilerini veriyor, oksijen veriyor, yaflam veriyor. ‹nsano¤lundan da karfl›l›k ola-
rak do¤an›n dengesini bozmamas›n›, içinde yaflad›¤› ekosistem içinde di¤er bitki ve
hayvanlara karfl› sayg›l› olmas›n› bekliyor. Nüfus art›fl›, yerleflim alanlar›n›n ço¤alma-
s›, do¤al bitki örtüsünün, toprak kaynaklar›n›n tahribi, kifli bafl›na düflen tar›m alan-
lar›n›n azalmas› gibi faktörler ise do¤an›n dengesinin bozulmas›na neden oluyor. Her
y›l yüzlerce hektar arazi, erozyona maruz kal›yor. Medeniyet bir yandan insano¤luna
çeflitli kolayl›klar sa¤larken, bir yandan da do¤ay› tahrip ediyor. Tar›ma elveriflli alan-
lardan yollar geçiyor, bu alanlara binalar dikiliyor. Bozulan dengenin tekrar sa¤lan-
mas› ise y›llar sürüyor. Bazense geri dönüfl mümkün olmuyor.

Türkiye’de çevre konusunda bilinçlenme için çeflitli projeler yürüten, kampanyalar
düzenleyen TEMA Vakf›’n›n kurucular›ndan Hayrettin Karaca; küresel ›s›nman›n, ik-
lim de¤iflikliklerinin ve erozyonun, do¤al ekosistem için büyük bir tehlike oluflturdu-
¤u günümüzde, birey olarak hepimize görev düfltü¤ünü, insano¤lunun, kendine ha-
yat veren bütün canl›lara yaflama hakk› vermesi gerekti¤ini söylüyor. ‹leriki sayfalar-
da okuyaca¤›n›z bilgiler, dünyada ve Türkiye’de do¤al dengenin ne derece tahrip
edildi¤inin bir göstergesi. Amac›m›z ise olumsuzluklara de¤il, beraber yapabilecek-
lerimize, birey olarak de¤ifltirebileceklerimize dikkat çekmek. Gelecek nesillere sa¤-
l›kl› bir dünya b›rakmak ve gelece¤imize sahip ç›kmak için neler yapabilece¤imiz ko-
nusunda bir bilinçlenme yaratmak. 

En büyük tehlike erozyon
Besinlerimizin yüzde 99’unu üreten ve yenilenemeyen önemli bir do¤al kaynak olan
toprak,  ayn› zamanda sanayinin de ham maddesi olan mineral, maden ve orman
ürünlerinin de kayna¤›n› oluflturuyor. Bir santimetre kal›nl›¤›ndaki tar›m topra¤›
200–1000 y›lda olufluyor. Bunu ortalama olarak 500 y›l olarak kabul edersek, 40

santimetre kal›nl›¤›ndaki bir tar›m topra¤›, 20 bin y›lda olufluyor. Toprak baflta tar›m-
sal üretim olmak üzere, insanlara hizmet ediyor ama topraklar›n bilinçsizce ve hata-
l› olarak kullan›m› tar›m alanlar›n› yok ediyor, yap›laflmay› art›r›yor. Verimli topraklar›n
yok olmas›na yol açabiliyor. Yanl›fl kullan›m›n yaratt›¤› bir di¤er tehlikeyse erozyon.

En basit tan›mlamas› ile toprak kaymas› anlam›na gelen erozyon, topra¤›n kanseri
olarak tan›mlan›yor. Erozyonla ilgili kullan›lan di¤er tan›mlar ise flöyle: Do¤al afetlerin
kayna¤›, su kaynaklar›n›n amans›z düflman›, çölleflmenin dostu, ulusal servet h›rs›z›...
Erozyon do¤al olarak gerçekleflebilece¤i gibi, insanlar›n yanl›fl arazi kullan›m› ve ha-
tal› tar›msal faaliyetleri sonucunda da ortaya ç›k›yor. Türkiye’de erozyona bak›ld›¤›n-
da ise ülkenin yüzde 7’sinin hafif, yüzde 20’sinin orta ve yüzde 63’ünün fliddetli ve
çok fliddetli erozyona maruz kald›¤› görülüyor. Çarp›c› bir örnek ise ABD ve Türki-
ye’deki toprak kayb›n›n k›yaslanmas›. ABD’nin yüzölçümü, Türkiye’nin yüzölçümünün
12 kat› olmas›na ra¤men, toprak kayb› oran› ABD’de y›lda 1.7 milyar ton, Türkiye’de
ise y›lda 1.4 milyar ton. Bu rakam yaklafl›k olarak 20 tonluk 70 milyon kamyon topra-
¤a bedel. Peki ne yapmak gerekiyor? Bitki örtüsü korunmal›, meralar›n nitelikleri iyi-

lefltirilmeli. A¤açland›rma ise erozyona karfl› mücadele de bilinen en etkin yöntem.
Görünen o ki yenilenebilen do¤al enerji kaynaklar›n›n en zengini olan ormanlar yal-
n›zca tüm canl›lar için gerekli oksijeni üretmekle kalm›yor, erozyonun amans›z düfl-
man› olarak tarif ediliyor. Orman a¤açlar› bir y›lda ürettikleri 93 milyar ton oksijenle,
karada yaflayan tüm bitkilerin ürettikleri oksijen miktar›nda yüzde 66’l›k bir kat›l›m
pay›na sahip bulunuyor. Ormanlar›n toprak erozyonunu engellemesiyle yaratt›¤› eko-
lojik ifllevin parasal de¤eri, tüm dünya için bir y›lda 6 milyar dolar olarak tahmin edi-
liyor. 

Türkiye’de geçmifl yüzy›llara bak›ld›¤›nda, MÖ 10 bin y›llar›nda, Anadolu’nun yüzde
72’sinin orman, yüzde 17’sinin step oldu¤u görülüyor. Bugün ise Türkiye’de orman alan-
lar›; ülke yüzeyinin yüzde 26’s›n›, step alanlar› ise Anadolu’nun yüzde 35’ini kapl›yor.

Bu durum dünyada da çok farkl› de¤il. Dünya üzerinde her bir saatte 3 bin, her da-
kikada ise 50 dönüm orman yerle bir ediliyor. 1950-1980 y›llar› aras›nda dünya or-
manlar›n›n yüzde 25’i yok edildi.

ABD’nin yüzölçümü, Türkiye’nin yüzölçümünün 12 kat›. ABD’de toprak kayb› oran› y›lda 1.7 milyar
ton, Türkiye’de ise y›lda 1.4 milyar ton. Bu rakam yaklafl›k 20 tonluk 70 milyon kamyon topra¤a bedel.



Adnan Turani... Cumhuriyet’le yafl›t olsa da yeni bak›fl aç›lar›n›n peflinden ha-
la heyecanla koflan, genç ve dinamik bir ressam. Yaklafl›k altm›fl y›ld›r ayn›
büyük heyecanla hislerini tuvale yans›t›yor. Tuvalin ard›nda ö¤rendiklerini ve

biriktirdi¤i tecrübelerini gençlerle paylafl›yor.

Yaklafl›k 25 y›ld›r 4. kez DYO Resim Yar›flmas›’n›n jüri üyeli¤ini üstlenen Turani’nin
imzas›n›, yaln›zca tablolar›n›n alt›nda de¤il, Modern Resim Sanat›n›n Gerçek Çehre-
si, Sanat Terimleri Sözlü¤ü, Resim Üzerine, Güzel Sanatlar Terimleri Sözlü¤ü, Dün-
ya Sanat Tarihi, Ça¤dafl Sanat Felsefesi, Bat› Anlay›fl›na Dönük Türk Resim Sanat›,
Resimde Geometri ve Bafllang›c›ndan Bugüne Ça¤dafl Türk Resim Sanat› Tarihi ki-
taplar›n›n kapaklar›nda da görmek mümkün. Hannover’den Tel Aviv’e, ABD’den Ro-
manya’ya dünyan›n dört bir yan›nda eserlerini sergileyen; Danimarka Kraliyet Sara-
y›’ndan Ürdün Amman Roval Museum’a pek çok koleksiyonda kendine yer bulan
Turani’yle, kimi zaman an›lara, kimi zaman Türk resim sanat›n›n gelece¤ine yolculuk-
lar yaparak keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik.

Resme ilginiz nas›l bafllad›?
1933 y›l›nda, yaklafl›k sekiz yafl›ndayken arkadafl›mda gördü¤üm ç›kartmalar beni
çok etkiledi. Defterlerin üzerine yap›flt›r›l›p, ›slatarak kaz›nd›¤›nda, üzerindeki resim
deftere ç›k›yordu. Bu ç›kartmalardaki ‹sviçre manzaralar›, kufl resimleri beni adeta
büyüledi ve zaman içerisinde tutku haline geldi. Ortaokul y›llar›nda bütün okul, res-
me olan yatk›nl›¤›m› duymufltu. Hatta resim derslerinden geçmek isteyenler, zaman
zaman bir ö¤le yeme¤i karfl›l›¤›nda zaman zaman da üç kurufla ya da yüz paraya ba-
na resim ödevlerini yapt›r›rlard›. Ancak ne o y›llarda ne de ilerleyen zamanlarda re-
simden para kazanmak gibi bir kayg›m asla olmad›.

Resim sizin için ne ifade ediyor?
Sanat, bir insan›n kendini ispat etme arac›d›r. Gücünüzün derecesini yans›t›rs›n›z. Öy-
le bir fley ortaya koyars›n›z ki “Bu adam bu kültürü yans›t›yor” denmesini sa¤lars›n›z.
Örne¤in Mimar Sinan ortaya koydu¤u muazzam eserlerle yaflad›¤› dönemin yap› sa-
nat›n›n bütün gücünü ortaya koyuyor. O kadar büyük bir mekan› planlayarak gerçek-
lefltirme iradesini gösteriyor. Yani sanat eseri, bir insan›n gücünü gerçeklefltirme ve
gösterme iradesidir. Ben de resimlerimde herhangi bir flekilde baflkas›na zevk verme-
ye filan çal›flmam. Kendi etkileme gücümü ortaya koymak isterim. Etkilendiklerimi yo-
rumlayarak ifade etmeye çal›fl›r›m. Renkli ve güzel olsun gibi kayg›lar›m yok. Ama,
bunlar› birer araç olarak nas›l kullanabilece¤imi, düflüncelerimi en iyi nas›l yans›tabile-
ce¤imi, bazen yüzlerce deneme yaparak uzun uzun hesapl›yorum. Zaten hiçbir sanat
eseri pozitif ve iyi bir birikim olmadan ortaya konamaz. ‹nanca dayanmayan bir fleyi
yaparak hiçbir sonuca var›lamayaca¤›n› düflünüyorum. Baflkalar›na be¤endirmeye
çal›flmak saçma geliyor. Böyle bir fley yalan›n bir çeflididir.

Tarih boyunca Dali, Picasso ya da Van Gogh gibi isimlerin bu topraklardan ç›kmama-
s›n›n nedenleri nelerdir?
Van Gogh’un eserlerine bakt›¤›m›zda, 7-8 y›ll›k bir zaman diliminde, adeta insan üs-

tü bir çabayla mükemmel eserler verdi¤ini görürüz. Bunun temelinde büyük bir ça-
ba, inanç ve birikim yat›yor. Ülkemizde ise adam bir okul bitiriyor, bir sergi aç›yor ve
ertesi gün gazetede “Sanatç›n›n ilk sergisi” falan deniyor. O adam›n sanatç› oldu¤u-
nu kim biliyor? Herkese sanatç› deniyor.

Siz sanatç› m›s›n›z?
Bir insan›n kendini sanatç› olarak görmesi mümkün de¤il. “Sanatç›y›m” dedi¤inizde,
“Ne yapt›n, görelim bakal›m” demezler mi? Sanatç› olup olmad›¤›na ifli yapan m› ka-
rar verir, yoksa o ifli takdir edecek kiflilerin mi karar vermesi gerekir? Önemli olan bu-
dur. Baz› insanlar da büyük sanatç›d›r, ama öldükten sonra de¤erleri anlafl›l›r. Bu da
mümkündür.

Bugüne kadar kaç esere imza att›n›z?
Bu ifl adetle ilgili bir olay de¤il. ‹spanyol resminin en ünlü isimlerinden Velazquez’in
toplam 92 resmi var. Ama harika resimlerdir. Jackson Pollock’›n elinde gü¤ümle bo-

ya dökmesine benzemiyor ki! Aralar›nda çok iyi isimler olsa da Amerikan ekspresyo-
nizminin sanatç›lar›n› biraz spekülatif görüyorum.

Yapmay› hayal etti¤iniz bir resim var m›?
Tabii ki var. Ancak bu konu baz›nda bir istek de¤il. Konu, seyirciyi resme yaklaflt›r-
mak için kulland›¤›m›z bir çeflit araç. Esas sorun do¤asal biçimi resimsel biçim hali-
ne getirebilmek. Sanatç›, resimsel biçimin fark›na varabilmelidir. Her fark›na var›lan
unsur yeni bir biçimi yarat›r. Örne¤in bir atefl k›rm›z›s› vard›r, bir de kadmiyum k›rm›-
z›s›. ‹kisi aras›ndaki fark› görmek ve nerede kullan›labilece¤inin fark›na varmak yeni
bir yarat›m süreci do¤urabilir.

Baflar›s›zl›k yaflay›p resim yapmaktan nefret etti¤iniz oldu mu?
Sanatta baflar› her zaman için çok kolay elde edilmiyor. Hatta sanatsal çal›flmada
baflar›s›z olunan günler, aylar az›msanmayacak kadar çoktur. Birçok kez tuvali y›rt›p
att›¤›m oldu. Ancak son y›llarda tuval y›rtmay› bir tarafa b›rak›p, kabahati tuvalde de-
¤il, araflt›rma ve birikim eksikli¤inde ar›yorum. 

Resmin elit bir düzeyden halk seviyesine inememesinin nedenleri neler?
Türkiye’de kültür sorununun bafl›na getirilen siyasiler, bu konuyu inceleme gücün-
den yoksun oldular. Atatürk, 1937 y›l›nda Befliktafl’ta Resim ve Heykel Müzesi’ni
kurdurdu. ‹flte bu, anlay›fl fark›n› gösteren bir durumdur. Türkiye’deki sanatsal biriki-
min bir araya getirilmesini sa¤lam›flt›r. Eskiden hükümet programlar›nda sanatla ilgi-
li bir bölüm vard›. Sanata verilen önem belirtilirdi. Bugünkü hükümet programlar›nda
ise tek madde bulunmuyor. Bunun anlam›, bu kültürün, hükümetlerin düflünme po-
tansiyelinde olmad›¤›d›r.

Türk resim sanat›n›n gelece¤ini nas›l görüyorsunuz? Gençlere neler önerirsiniz?
Gençlerin yanl›fl bilgilendirilmesinin önüne geçilmeli. Sanatç› olmayan kiflilerin sanat
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Adnan Turani, f›rçay› eline al›p, tuvalin karfl›s›na ilk defa geçti¤inde, günümüzün pek çok ressam›
henüz do¤mam›flt› bile. Turani, yaklafl›k 60 y›ld›r duygular›n›, düflüncelerini resimle dile getiriyor.

Tuvalle yar›m as›r



e¤itimi vermemesi gerekir. Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda
halen yabanc› uzmanlar var ve sanatsal politikam›z›n
alt›ndan girip üstünden ç›k›yorlar. 

DYO Resim Yar›flmas› gibi faaliyetleri nas›l buluyorsu-
nuz? Son y›llarda kurumlar›n bu tür sanatsal faaliyetle-
re destek olmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Gerek DYO’nun yar›flmas›n›n, gerek Kültür Bakanl›-
¤›’n›n yar›flmalar›n›n Türkiye’ye çok büyük faydalar
sa¤lad›¤›na inan›yorum. Kültüre katk›s› oldu¤unu düflü-
nüyorum ve resmin geliflimi aç›s›ndan do¤ru faaliyetler
olarak görüyorum. DYO Resim Yar›flmas›, bu y›l 31.
kez düzenleniyor ve yo¤un ilgi görüyor. Çünkü sanat›n

geleneklerle ba¤› yoktur, al›fl›lm›fl›n içinde kalmaz. Za-
ten al›fl›lm›fl›n içinde yer almak yarat›c›l›¤› öldürür.

Yeni kufla¤›n, resim d›fl›nda, bambaflka konularla da
gündeme gelmesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Özel bir nedenini aramad›m. Ancak sanatç›lar›n, an›lar›n›
yazmalar›ndan yanay›m. Sanatsal deneyimlerini anlat-
malar› gerekti¤ine inan›yorum. Bu da o kadar kolay de-
¤il. Baz› olaylar› anlatmaktan çok daha zor.

Cumhuriyetle yafl›t say›l›rs›n›z. Sizce dünden bugüne
neler iyiye, neler kötüye gitti?
Gençleri inanç israf›na yöneltmek yanl›fl. Politikan›n
okullara girmesinden yana de¤ilim. Sanata bulaflma-
s›nlar, okullara kar›flmas›nlar isterim. Politikalar›n› her-

kese kabul ettirmeye çal›flmalar›n›n yanl›fl oldu¤unu ve
çok önemli bir sorun oldu¤unu düflünüyorum. 

Hayat›n›z›n tüm dönemlerinde geçiminizi resim yaparak
m› kazand›n›z?
Resim d›fl›nda liselerde, e¤itim enstitülerinde, ö¤ret-
men okullar›nda, fakültelerde uzun y›llar teorik e¤itim
verdim. Ancak sonuç olarak geçimimi hep resimden
sa¤lad›m diyebilirim.

“Akademide baflar›s›z olanlar soyut resme yönelir” flek-
lindeki anlay›fla kat›l›yor musunuz?
Türkiye’de böyle bir düflünce var. Belki baflka yerde de

vard›r. Ama soyut resmin baflar›s›zl›kla yap›labilece¤ini
sanm›yorum. Soyutlama demek, do¤ay› resimsel biçi-
me çevirmek demektir. Bunu da baflar›s›z bir adam›n
yapmas› mümkün de¤il.

Bir resim ne kadar zaman›n›z› al›r? Resim yapmad›¤›n›z
anlarda nelerle u¤rafl›rs›n›z?
Belirli bir zaman dilimiyle ifade etmek mümkün de¤il.
1986 y›l›nda bafllad›¤›m resmi 2001 y›l›nda bitirdi¤im
oldu. Yani kimi zaman bir resim uzun y›llar durabiliyor
ve bir gün bir anda bitebiliyor. Deneyim ve birikimin ol-
gunlaflmas› gerekiyor. Çok uzun y›llar sonucunda ta-
mamlayabildi¤im resimlerimin yan› s›ra, örne¤in, yafll›
kemanc› desenini yapmam iki dakikam› ald›. Ama tabii
ki o iki dakikan›n öncesinde çok büyük bir birikim var.

Çizimlerinizde ayr›nt›ya yer vermedi¤iniz göze çarp›yor.
Geçmiflin b›rakt›¤› baz› önemli izler var ve bazen hayal-
lerde geçmifle dönebiliyorsunuz. O izler insan›n gönlü-
nü al›p götürebiliyor. Dünyay› tamamen unutturabiliyor.
Hiçbir fley göremiyorsunuz ve orada yafl›yorsunuz. Re-
simlerimde biçimler net de¤ildir. Önemli olan biçimi de-
¤il, o duyguyu, o an› yaflatabilmek. O an›n verdi¤i lez-
zet sizi de al›yor ve oraya götürüyor. Tabii “Ne kadar
götürüyor” derseniz, “Sizin yaflad›¤›n›z kadar” diyebili-
rim. Örne¤in kemanc›n›n ayakta durdu¤u ve iki sevgili-
nin deniz kenar›nda oturduklar› tabloda, yüzlerin ve de-
taylar›n önemi yok. Masada oturan genç delikanl› be-
nim, yan›mda oturan kad›n ise hayalimdeki sevgili. O

tabloda aralar›ndaki iliflkiyi görmek mümkün. Bir dö-
nem keman dersleri de alm›flt›m. O ayaktaki kemanc›
da benim. Bütün bunlar size anlatmak istedi¤im s›cak-
l›k ve yo¤un sevgidir. Aralar›ndaki diyalogu, sevgiyi gö-
rebilmeniz ve keman›n sesini duyabilmeniz için yüzdeki
ayr›nt›lar›n önemli olmad›¤›n› düflünüyorum.

Ressam olmasayd›n›z hangi mesle¤i seçerdiniz?
Hiçbir fley düflünmedim. Elimden baflka da bir ifl gel-
mezdi zaten.

Altm›fl y›l› aflk›n ressaml›k serüveninizde düflledi¤iniz il-
giyi gördünüz mü?
Bu noktaya kadar geldim ve beni seven, sayan dostla-
r›m var. Bütün bunlara flükrediyorum.

1716 sanat: Adnan Turani

“Hiçbir sanat eseri pozitif ve iyi bir birikim olmadan ortaya konamaz. ‹nanca dayanmayan bir fleyi 
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geliyor. Böyle bir fley yalan›n bir çeflididir.”



Ü lkemiz zengin bir co¤rafyan›n yan› s›ra çok
kültürlü bir yap›ya da sahip. Birçok etnik köke-
nin bir arada yaflay›p kendini ifade etti¤i bu

topraklar, ayn› zamanda kültürler aras›ndaki farkl›l›klar-
la renkleniyor, canlan›yor, hayat buluyor. Birbirimizi
farkl›l›klar›m›zla seviyor benimsiyor ve kabul ediyoruz.
Belki de bu kültür çoklu¤u, hepimizin içindeki insanc›l
özün kayna¤›. Geleneklerimiz, sembollerimiz, bayram-
lar›m›z, inançlar›m›z, törenlerimiz farkl› ama asl›nda biz
bir bütünüz.

Bu yaz›m›zda çok da hofl bir konuya dair, güzel, ger-
çek ve renkli hikayeler okuyacaks›n›z. Farkl› kültürlerin
dü¤ünlerini, yaflanm›fl öyküleriyle ve dünüyle bugünüy-
le göreceksiniz. Türkiye topraklar›nda as›rlard›r bir ara-
da yaflayan topluluklar›n geleneklerinden esinlenen
Grup 7 ‹letiflim Hizmetleri, “dü¤ünleri” 2004 y›l› ajanda-
s›na konu olarak seçmifl, biz de yaz›m›zda bu bilgiler-
den faydaland›k.

Davetiye yerine fleker
Kürt dü¤ünleri, seremonilerle, zengin dü¤ün mutfa¤› ve
simgesel anlamlarla yüklü adetleriyle renkli bir içeri¤e
sahip. Hakkari yöresinde dü¤ünün görkemi, afliretin
gücü ve zenginli¤iyle do¤ru orant›l›. fiükrü Duran, ilk
eflinin vefat›ndan sonra efl dostun önerisiyle görüp be-
¤endi¤i Ayfle Han›m’la evlenmifl. Geleneklere göre er-
kek taraf› k›z evine, baklava, çikolata gibi hediyelerle
giderek k›z› istiyor. K›z taraf› bu evlili¤e onay verirse,
bafll›k talep ediliyor. Na¤bav›r denen bu bedelin içinde
binek at› ve silah›n yan› s›ra gümüfl kemer ve k›z ailesi-
nin üyelerine birer tak›m elbise de var. Dü¤ünden son-
ra gelin ve damat imam›n karfl›s›na birlikte geçerek
imam nikah› k›yd›r›yor. Nikaha giden tüm süreçte t›pk›
damad›n oldu¤u gibi gelinin de yan›nda "yenge" denen
bir sa¤d›c› var. Yenge, dü¤ün sabah›, gerdek odas›na

gelip çarflaf› alarak, damad›n annesine göstermekle
görevli. fi›rnak’ta ise törelerde baz› de¤ifliklikler göze
çarp›yor. Bu yörede dü¤üne bir hafta kala, erkek tara-
f›n›n gönderdi¤i bir çuval dolusu fleker, k›z taraf›nca
komflulara dü¤ün davetiyesi niyetine da¤›t›l›yor. Dü¤ün
üç gün sürüyor. Gelen misafirlere, içli köfte benzeri iri
köftelerin ve kavrulmufl cevizin de içine kat›ld›¤› "do¤a-
ba" ad› verilen bir çorba ikram ediliyor. Baz› bölgelerde
gelin evden ç›karken ayakkab›s›n›n içine u¤ur para-
s› konuyor. Gelin ayakkab›y› ç›kard›¤›nda yan›nda
kim varsa onun flans›n›n aç›laca¤›na inan›l›yor. 

Kimi yörelerde gelin, yeni evinin kap›s›ndan gir-
meden önce kay›nvalide, bolluk bereket olsun
diye içinde para ve fleker olan bir testiyi gelinin
ayaklar›n›n dibinde k›r›yor. Damat ise yüksek bir
yerden gelinin ayaklar›n›n dibine toprak at›yor.

Bir bardak flerbet veya flarap
T›pk› Anadolu’nun di¤er kültürlerinde oldu¤u
gibi Ermenilerde de eskiden görücülük mües-
sesesine ve erken yaflta evlili¤e yayg›n olarak
rastlan›yor. Hararetli geçen k›z isteme ziyaretle-
ri, ard›ndan flerbetlerin da¤›t›lmas›yla kesilen
söz, dü¤ün için at›lan ilk ad›mlar. Bafll›k paras›-
na Sivas Zara’da pek rastlanmasa da bu gele-
nek civar köylerde geçerli. Pek çok yörenin tersi-
ne burada dü¤ünler, maddi ve sosyal zorunluluk-
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Türkmenler, Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Romanlar, Çerkesler, Arnavutlar, Rumlar ve Lazlar, bu
co¤rafyay› paylaflt›¤›m›z topluluklardan baz›lar›. Bu topluluklar bir arada yaflamas›na ra¤men özel 
günlerde hepsinin kendine ait gelenek ve görenekleri var. Dü¤ünler, bu farkl›l›klar›n gözler önüne 

serildi¤i en önemli anlar. 
O¤lan evi dilenci, k›z evi yalanc›...

fiükrü-Ayfle Duran çiftinin dü¤ünlerinde de Kürt dü¤ün gelenekleri uygulanm›fl.
Çiftin dü¤ünlerinden çekilen foto¤raf› ve bugünleri...fiükrü-Ayfle Duran 



lar nedeniyle k›fl›n yap›l›yor. Yaz›n tarlada ve yaylada
bulunan yöre halk›, ancak yaz sonu evine dönüyor. Üç
günlük dü¤ün maratonu, herkesin davetli oldu¤u dü-
¤ün sofralar›, k›na gecesi gibi flenliklerle renk kazan›-
yor. Erke¤in damatl›k iflareti olan boyun ba¤› “flar” ve
gelinin gerde¤e kadar ç›karmayaca¤› duvak “ko¤”un
çifte giydirilmesiyle, dü¤ün iyice h›z kazan›yor.

Gelin almada öncü grup olarak “yozucular” devreye gi-
riyor. Erkek taraf›, gelini almadan önce arac›larla, karfl›
tarafa durumun müsait olup olmad›¤›n› soruyor. Sora-
madan k›z taraf›nca yakalan›rlarsa, her türlü flakaya
kurban gidiyorlar, yakalanmazlarsa bafl tac› ediliyorlar.
Dü¤ün alay›n›n gelini almak için k›z evini ikna etmesi
küçük rüflvetlerle gerçeklefliyor. Dü¤ün alay›, önde çal-
g›c›lar, sa¤d›ç, damat ve gelin s›ralamas›yla erkek evi-
ne do¤ru yola ç›k›yor. Eve ulaflan gelinin ayakkab›s›na
yeni kesilen bir horozun kan› sürülüyor. Toplulu¤a, ev-
lili¤in bereketi için tuzsuz tereya¤› ve bal da¤›t›l›yor.
Son gün büyüklerin kat›ld›¤› “baba yeme¤i” haz›rlan›-
yor. ‹ncil’i okuyacak köyün en bilge kiflisiyle evde, veya
varsa rahip nezaretinde kilisede, gelin ve damat bir
bardak flerbeti paylaflarak dünya evine giriyor. E¤len-
celer sürüyor ama çift üç gün evden ç›km›yor.

Büyük flehirlerde yaflayan Ermenilerin dü¤ünleri ise ti-
pik bir H›ristiyan dü¤ünü. Kirkor ve Gülümya Nayman
da flehirde yaflayan ve evlenen Ermeni çiftlerden biri.
Kirkor 33 yafl›nda bekar bir esnaf, Gülümya da 27 ya-
fl›nda kendi halinde bir terzi. ‹kisi de eniflteleriyle oturu-
yor ve komflu olduklar› için birbirlerini tan›yorlar. Evlen-
mek istemeyen Kirkor, okudu¤u bir yaz›daki “bir evle-
nen piflman, bir de evlenmeyen ama herkesin gitti¤i
yoldan da gitmek laz›m bir kere” sözünün etkisi ve çev-
reden yap›lan bask›lara dayanamad›¤› için, evlenme is-
te¤ini enifltesine söylüyor. Böylece Gülümya’n›n enifl-

tesi ile Kirkor’un enifltesi, iki gencin hayatlar›n› birlefltir-
meye karar veriyor. 30 Ocak 1956’da söz kesiliyor.
Fazla beklemeden, Beyaz›t’ta Marmara Dü¤ün Salo-
nu’nda efl, dost ve  akrabalardan oluflan topluluk eflli-
¤inde niflan yap›l›yor. Ayn› y›l içinde Bak›rköy Surp
Asdvadzazin Kilisesi’nde evleniyor ve Bursa’ya balay›-
na gidiyorlar. 47. evlilik y›ldönümlerini kutlayan çiftin bir
k›z› bir de o¤lu var. 

Vur patlas›n, çal oynas›n!
Roman dü¤ünlerinde, kelimenin tam anlam›yla e¤len-
cenin doru¤una var›l›yor. Dü¤ünlere damgas›n› vuran
özellik, nefle ve bitmek bilmeyen e¤lence. Selamet-Os-
man fiahiner çifti, 1974 y›l›nda evlenmifl. Romanlarda,
gençlerin birbirini be¤enmesi en önemli flart olarak gö-
rülüyor. Evlili¤e kadar aileler aras›ndaki bütün görüfl-
meleri arac›lar gerçeklefltiriyor. Gençler birbirini be¤e-
nir ve isteme aflamas› gerçekleflirse, k›z taraf› gö-
rücüye evlilik flartlar›n› söylüyor. Bilezik, oda ta-
k›mlar› ve di¤er ev eflyalar›, hatta pi-
rinç, patates, so¤an bile isteniyor.
Görücü, flartlar› o¤lan taraf›na bil-
dirdikten sonra anlafl›l›rsa, evlilik
için ilk törenler bafll›yor.
Söz k›z evinde kesiliyor.
Niflan›n masraflar›n› er-
kek taraf› karfl›l›yor ve al›-
nan elbiseler tüm mahal-

leliye bir gün boyunca sergileniyor. Her aflamada ke-
manl› darbukal› sabahlara kadar e¤lenceler yap›l›yor.
K›na gecesinde, kad›nlar sarhofl olana kadar bira içi-
yor. Dü¤ün için yaz mevsimi tercih ediliyor. Amaç, tüm
mahallenin e¤lenceye tan›k olmas›. Resmi nikah ma-
halle meydan›nda k›y›l›yor. K›z evinden, babas›n›n beli-
ne ba¤lad›¤› k›rm›z› bir kuflakla ç›k›yor ve at s›rt›nda
mahalleyi bafltan sona gezdikten sonra yeni evine ge-
tiriliyor. Eski bir gelenekte ise dü¤ünün ertesi günü ge-
lin ve damat yine dü¤ün k›yafetlerini giyerek meydana
ç›k›yor. Tüm mahalle meydanda toplan›yor ve bir kez
daha vur patlas›n çal oynas›n e¤leniliyor…  

Rumlarda k›z›n zengin olmas› sorun
Geleneksel olarak Rumlarda aileler aras›ndaki görüfl-
meleri “proksania” denilen arac›lar yürütüyor. Arac›lar
iki taraf›n da tan›d›¤›, genelde orta yafl›n üzerindeki iti-
barl› kifliler oluyor. Arac›, k›z taraf›ndan en yafll› kad›nla
görüflüp, niyeti iletiyor. Her iki taraf›n da niyeti ortak ve
olumlu ise gelin ve damat aday› kendi evlerinde ya da
d›flar›da tan›flt›r›l›yor. K›z ile erkek taraf›n›n ekonomik
olarak eflit olmas› belki de en önemli nokta. Erke¤in
daha zengin olmas› hofl görülebiliyor, ancak k›z taraf›-
n›n daha zengin olmas› hofl karfl›lanm›yor. Yoksul bir
erke¤in zengin bir k›zla evlenmesi ise ancak k›z›n zen-
gin babas›n›n o¤lu olmad›¤› için iflini devredebilece¤i
birine ihtiyaç duymas› nedeniyle oluyor.

Yedi kuflak ‹stanbullu Rum bir ailenin iki k›z›ndan biri
olan Yohanna, yine yedi kuflak ‹stanbullu Bo¤os Var-
tanyan ile 1975’te bir arkadafl partisinde tan›fl›yor. 2
y›ll›k söz ve niflan sürecinden sonra 1977 y›l›nda dün-
ya evine giriyorlar. Bir Rum genci ile bir Ermeni gencin
evlili¤i o zamanlar baz› s›k›nt›lar yaratsa da iki ailenin
anlay›fll› olmas› sayesinde dü¤ün sorunsuz gerçeklefli-
yor. Geleneklerine ba¤l› ailelerde gelin ve damat aday›

k›z isteme töreninde büyüklerle birlikte oturmuyor, evin
sofras›nda yaln›z b›rak›l›yorlar. Gençler daha sonra bü-
yüklerin yan›na ça¤r›l›yor ve fikirleri soruluyor. Söz kes-
me töreni genellikle erkek evinde yap›l›yor ve erkek ta-
raf›ndan bir büyük, yani “kumbara,” gelin aday›na alt›n
bir haç arma¤an ediyor. K›z taraf›n›n evinde davetliler
huzurunda niflan yüzükleri tak›l›yor. Evlilik tarihi belir-
lendikten sonra aile büyükleri oturup yeni çift için neler
yapacaklar›n› konufluyor. Damat aday› bir zanaatkarsa,
k›z taraf›n›n ona bir dükkan açmas› adetten say›l›yor.
Buna gerek yoksa o zaman nakit para yani drahoma
verilebiliyor. 

Dü¤ün gününden önce damat aday› akraba ve dostla-
r›yla içmeye gidiyor ve o sarhofl olana kadar masadan
kalk›lm›yor. Dü¤ünden önceki perflembe günü, çeyiz
günü. Yeni eve bereketli olmas› için fleker, tuz ve ek-

mek götürülüyor. Bekar k›zlar gelin yata¤›n› haz›rl›-
yor, yata¤›n üstüne bereketli olsun diye para ve
pirinç at›l›yor. U¤ursuzluk getirece¤ine inan›ld›¤›
için dü¤ünden önceki bir hafta gelin ve damat

görüflmüyor. Dü¤ünün harcamalar› ise
tamamen sa¤d›ca ait. Dü¤ün günü

kilise beyaz çiçek ve tüllerle süsle-
niyor. Gelini babas› kiliseye getiri-
yor ve kap›da bekleyen damat ile
papaza teslim ediyor. Sa¤d›ç, ge-
lin ve damad›n bafllar›na bir kur-
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Romanlarda gençler birbirini be¤enir ve isteme aflamas› gerçekleflirse, k›z taraf› görücüye evlilik 
flartlar›n› bildiriyor. Bilezik, oda tak›mlar› ve di¤er ev eflyalar›, hatta pirinç, patates, so¤an bile isteniyor. 

Selamet-Osman fiahiner çifti 1974 y›l›nda evlendiklerinde

ve bugünkü halleriyle objektif karfl›s›nda... Selamet-Osman fiahiner 



deleyle birlefltirilmifl iki taç tak›yor, taçlar› bafllar›nda üç
kez de¤ifltiriyor. Dualar okunduktan sonra dini tören
bitiyor ve tebrik fasl› bafll›yor. Gelin kiliseden ç›karken
s›rt›n› dönüp arkas›nda duran bekar genç k›zlara elin-
deki çiçe¤i at›yor.

Çerkes gençleri “izinli kaçak”
Çerkeslerin evlilik gelenekleri çok daha özgür ve hofl-
görülü. Gençler efllerini kendileri seçiyor ve evlenme
yafl› 30’a hatta 40’a kadar ç›kabiliyor. 30 yafl›na kadar
evlenmeyen Düzceli Sedat Özkoç, Tülay Han›m’la iki
kuzeninin ›srarlar› sonucu dünya evine girmifl. Tülay
Han›m’› gençlerin kat›ld›¤› bir e¤lencede görmüfl, duru-
flunu, oturuflunu be¤enmifl. Ondan sonra da halas›n›n
o¤lu, k›z›n ailesiyle görüflmüfl. Söz al›nd›ktan sonra, er-
kek ailesinin k›z istemeye gitmesi geleneklerde olmad›-
¤› için köyün ileri gelen delikanl›lar›ndan üç kifli isteme-
ye gitmifller. Sedat Bey, “Delikanl›l›k yafl› 35-45 aras›-
d›r bizde. 20-25 yafl›ndaki çocuklar› göndermeyiz k›z
istemeye” diyor.

Tülay Han›m’›n ailesi “anlaflmal› k›z kaç›rma” olmas›n›
istemifl. Bu yöntemde, kaç›rmadan k›z›n ailesi haber-
dar oluyor ama bilmiyormufl gibi davran›yor. Bu, k›z›
daha önce bir baflkas›n›n istemifl olmas›, ailenin zor
durumda kalmamas› gibi bir nedenden yap›l›yor. K›z›
damat de¤il arkadafllar›, akrabalar›ndan bir erkekle bir-
likte kaç›r›yor. O akraba dü¤üne kadar k›z›n yan›nda
kal›yor. Ayr›ca k›z tan›d›k bir ailenin evinde kal›yor, da-
mad›n evine gitmiyor. Büyüklerin araya girmesiyle affe-
dilen gençler için dü¤ün haz›rl›klar› bafll›yor. Bütün köy
dü¤ünde görev al›yor ve herkes gelen misafirleri evin-
de a¤›rl›yor. Dü¤ün iki gün sürüyor. ‹lk gün damat t›rafl
oluyor. Damat t›rafl› Çerkesler için farkl› bir anlam tafl›-
yor. Çünkü erkekler evlenene kadar t›rafl olam›yor, sa-
kallar›n› sadece k›saltabiliyorlar. Eskiden siyah gelinlik

giyilirmifl. Bunun nedeni ise genç k›z›n evinden ayr›l›r-
ken mutlu görünmesinin ay›p say›lmas›ym›fl. Gelin ata
bindirilerek dü¤ün evinin bahçesine getiriliyor. Baz›
bölgelerde silahlar›n veya b›çaklar›n alt›ndan geçiriliyor,
bazen de iyi huylu olsun diye yumuflak bir posta bast›-
r›l›yor. Daha sonra dü¤ünü görebilece¤i ama davetlile-
rin onu göremeyece¤i bir yere oturtuluyor. Damat ise
kendi dü¤ününe gelemiyor, bir yere saklan›p uzaktan
seyrediyor. Misafirler gittikten sonra köyün gençleri o
akflam gelin ve damad› gerde¤e gönderene kadar ayr›

bir e¤lence yap›yor. Evlendikten sonra Tülay
Han›m bir, bir buçuk ay büyüklerin yan›nda hiç
konuflmuyor. Bu sürenin sonunda kay›npeder

bir öküz kestiriyor. Bu “gelinim konufltu-
¤unda bile bana sayg›s›zl›k yapmaz” an-
lam›na geliyor. Ayr›ca bir di¤er ilginç ge-
lenek ise kar› kocan›n evlendikten sonra
bir arada görünmemesi. Hatta büyükle-
rin yan›nda çocuklar›n› sevemiyorlar.

Türkmen dü¤ünü
Tokat’a ba¤l› Hubyar Köyü’nden Hüseyin-
Fadik Kelleci, kardefl çocuklar› olarak do¤-
mufllar ve kaderleri do¤duklar›nda dedeleri
taraf›ndan birlefltirilmifl. Hüseyin Bey, ‹stan-
bul’da çal›fl›rken, beflik kertmesi olan Fadik
Han›m’la sözlendi¤ini ö¤renmifl. 15 yafl›n-
daki Fadik, kendisinden 6 ay büyük day›s›-
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Çerkeslerde “anlaflmal› k›z kaç›rma”, k›z› daha önce biri istemiflse ailenin zor durumda kalmamas› için
uygulan›yor. K›z›n ailesi kaç›rmadan haberdar oluyor ama bilmiyormufl gibi davran›yor.

Hüseyin-Fadik Kelleci, kardefl çocuklar› olarak do¤mufllar ve

kaderleri do¤duklar›nda dedeleri taraf›ndan birlefltirilmifl.Hüseyin-Fadik Kelleci
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n›n o¤lu Hüseyin’le bir y›l sözlü kalm›fl. 1979 y›l›nda ise
‹stanbul’da dedesinden ald›¤› bir mektup ve ses kase-
tiyle 3 Temmuz’da dü¤ün olaca¤›n› ö¤renmifl. Dü¤ün
Tekeli Da¤› yaylas›nda yap›lm›fl. ‹lk gün misafirler k›z
evinde toplan›p, Fadik Han›m da dahil yaylaya uzanan
5 kilometrelik yolu, tek s›ra bir konvoy oluflturacak fle-
kilde yürüyerek kat etmifller. En ilginç gelenek ise gelin
ve damad›n derede y›kanmas›. Önce damat ve yak›n
arkadafllar› yayladaki dereye gidiyor. Daha sonra ise
gelin ve refakatçileri... Dü¤ün günü genellikle k›rm›z›
olan duvak, geline ilk kez tak›l›yor, kardefl kufla¤› ba¤-
lan›yor. Damat, damda gelin alay›n› bekliyor. Geline el-
ma at›lmas› gerekiyor. Evde bir süre dinlendikten son-
ra gelin, 5 kilometrelik yolu bu defa at s›rt›nda iniyor.
Gerdekten sonra gelinin annesinin haz›rlad›¤› helva ye-
niyor. Son gün gelin afl›klarla suya gidiyor. Getirdi¤i su,
bereket, mutluluk ve sa¤l›k getirsin diye herkese da¤›-
t›l›yor.

K›z evi, naz evi...
Laz dü¤ünleri en renkli Anadolu dü¤ünleri aras›nda yer
al›yor. Bahriye ve Ahmet Kalmuk, 1973 y›l›nda evlenen
Trabzonlu bir çift. Ahmet Bey’in abisi Bahriye Han›m’›n
ablas›yla evlendi¤inde görmüfller birbirlerini. Ahmet
Bey askerden dönünce ailesi evlenmesini istiyor ve
Bahriye Han›m’› gelin olarak almaya karar veriyorlar.
Kalmuk ailesi bir aile büyü¤ünün devreye girmesiyle
Bahriye Han›m’› istiyor. Ama hemen “tamam” cevab›n›
almak mümkün de¤il. Erkek taraf› olumlu cevap alabil-
mek için k›z taraf›n›n kap›s›n› afl›nd›rmak zorunda kal›-
yor. Olumsuz cevap verilmesi, tekrar istemeye engel
de¤il: “Çünkü o¤lan evi dilenci, k›z evi yalanc›d›r”, sö-
züyle aç›klan›yor durum... Ancak üçüncü defa isteme-
ye gittiklerinde olumlu cevap al›yorlar. 

Dü¤ün öncesi iki aile birlikte dü¤ün al›flverifline ç›k›yor.

K›na gecesi ve dü¤ün günü trafl gelene¤i aynen uygu-
lan›yor. Dü¤ün günü ö¤leye do¤ru, tabanca tüfek ata
ata gelin evine gidiliyor. K›z evinde mermiler at›l›yor,
horonlar çekiliyor, kemençeler çal›n›yor. Gelin, kay›n-
pederine bahflifl karfl›l›¤›nda teslim ediliyor. Çeyiz veri-
lirken de mutlaka bahflifl al›n›yor. Dönüfl yolu boyunca
da mermiler at›l›yor, horonlar tepiliyor. Damat gelini ka-
p›da karfl›l›yor ve gelinin bafl›na pirinç, bu¤day
ve madeni para at›yor. Gelin kap›da, içi fler-
bet dolu bir kaba elini sokuyor ve flerbeti
kap›n›n sa¤›na soluna sürüyor. Bir yudum
flerbet içiyor ve damada da içiriliyor bu
flerbetten. Gece e¤lence bittikten
sonra gelin ve damat yaln›z kal›yor ve
damat gerdekten sonra d›flar› ç›karak
bir flarjör mermiyi havaya s›k›yor. 

Yedi gün yedi gece dü¤ün  
Arnavut göçmenlerinin evlilik gelenek-
leri ise Anadolu geleneklerine çok ya-
k›n. Görücü usulü evliliklerle ailenin te-
melleri at›l›yor. Ayten-Hamit Balaban
çifti de bunlardan biri. Geleneklere gö-
re formalite icab› da olsa k›z›n fikri al›n›-
yor. Hamit Bey’in ailesi o¤ullar›n›n ev-
lenme yafl›n›n geldi¤ine karar veriyor ve
Ayten Han›m’› görüp be¤eniyorlar. Dü¤ün-
den önce sadece birkaç dakika birbirlerini

gören Ayten Han›m ve Hamit Bey, dü¤ün gününe ka-
dar görüflmüyorlar. Arnavut gelene¤inde bafll›k paras›
yok ama gelin için alt›n tak› isteniyor. ‹steme s›ras›nda
gelin taraf› karar›n› bildirmiyor. Karar olumlu ise ertesi
gün erkek taraf›na el ifllemeli bir bohça gönderiliyor.
Söz ve niflan s›ras›nda damat aday› k›z›n evine gelemi-
yor. Yüzükler ayr› ayr›, kendi evlerinde tak›l›yor. Dini ni-
kah da gelin ve damat aday›n›n g›yab›nda k›y›l›yor. Ar-
navut göçmenlerde boflanmak söz konusu olmuyor.
Evlilik namus anlam›na geliyor... ‹mam nikah›n›n ard›n-
dan her iki taraf›n ailelerinin kat›ld›¤› resmi nikah yap›l›-
yor. Ard›ndan k›na gecesi ve yedi gün süren dü¤ün
bafll›yor. K›na gecesinde gelin aday›, erkek taraf›n›n
hediye etti¤i bütün k›yafetleri giyiyor. Ayten Han›m o
gece 9 k›yafet de¤ifltirdi¤ini söylüyor. 

Dü¤ün de yine k›z ve erkek taraf›n›n evinde, ayr› ayr›
yap›l›yor. Arnavut dü¤ünlerinin detaylar›nda gerçeklefl-
tirilen ilginç geleneklerden biri ise gelin, ailesinin evin-
den al›nmaya gidildi¤inde, kay›nvalidenin gelinin yüzü-
nü açt›ktan sonra “dili tatl›, evi bereketli olsun” diye ge-
linin bafl›na fleker ve para dökmesi. Gelin evden ç›kar›-
l›rken damattan baflka bir erke¤in gözü üzerine de¤-
mesin diye, bafl›na üst üste iki çarflaf geriliyor. Gelin
evine geldi¤inde, damat koluna girerek onu yeni evine
götürüyor. Gelin eve girmeden önce, kay›nvalide kolu-
nun alt›na Kuran-› Kerim ve bir ekmek koyuyor. O ge-
ce e¤lence geç saatlere kadar sürüyor. Bir hafta bo-
yunca gelin, her gün gelinli¤ini giyerek misafirlerin kar-
fl›s›na ç›k›yor ve kutlamalar böylece tamamlan›yor.

Bekarl›¤› gömme gecesi
Musevi toplumunda evlilik, iki insan› sonsuza dek birbi-
rine ba¤layacak dini bir tören anlam›na geliyor. Berto,
Sara’y› 29 Ekim 1953’te kuzeni arac›l›¤›yla tan›m›fl. O
zaman Sara 18 yafl›nda bir Dame De Sion ö¤rencisi,

Berto ise genç bir subay. Musevilerde dü¤ünden önce,
damat ve erkek arkadafllar›n›n kat›ld›¤› “Bekarl›¤› göm-
me gecesi” düzenleniyor. Damat aday›, törenden ön-
ceki cumartesi günü sinagogda Tora (kutsal kitap)
okumaya ça¤r›l›yor. O zamanlar damat dü¤ünde, silin-
dir flapka, frak ve beyaz eldivenden oluflan özel bir k›-
yafet giyiyormufl. Dü¤ün töreni s›ras›nda ise sinagog-

larda “tallit” (dua flal›) kullan›l›yor. Gelinle
damad›n yan›nda anne-babalar› yer al›yor
ve tallit, bu iki ailenin fertleri taraf›ndan ge-

lin ve damad›n bafllar›n›n üzerine tu-
tuluyor. Törenin sonunda gelin ve
damat bir kadeh flarab› birlikte içi-
yor. Bir baflka Musevi gelene¤i ise
damad›n bardak k›rmas›. Bu, en
mutlu anda bile Bet-Hamikdafl’›n
y›k›l›fl›n› unutmamak için uygulanan
bir gelenek. Musevi gelene¤inde
ayr›ca “ketuba” diye adland›r›lan

önemli bir ayr›nt› daha var. Ketuba,
dini nikah› k›yan haham›n, iki tan›k hu-
zurunda damada imzalat›p gelin tara-
f›na teslim etti¤i bir belge. Kad›n›n le-
hine haz›rlanm›fl bir belge olan ketu-
ban›n amac›, kad›n›n haklar›n› koru-
mak. Berto ve Sara, 30 y›l birlikte mut-
lu yaflam›fllar. Berto 1983 y›l›nda vefat

etmifl.
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Arnavutlar›n en ilginç geleneklerinden biri, gelin evden ç›kar›l›rken damattan baflka bir erke¤in gözü
üzerine de¤mesin diye, gelinin bafl›na üst üste iki çarflaf örtmeleri...

Ayten-Hamit Balaban çifti, dü¤ünden önce sadece birkaç

dakika birbirlerini görebilmifl. Dü¤ün gününe kadar bir daha

görüflmemifller. Ayten-Hamit Balaban 



A
flç›bafl› denince, bembeyaz k›yafetleri ve koca-

man flapkalar›yla, orta yafll›, biraz göbekli ton-

ton amcalar gelir akl›m›za. Oysa son dönemde

bu biraz de¤ifliyor. Zaman›m›z›n aflç›lar› art›k, “executi-

ve chef”lerle birlikte genç, karizmatik ve mutfa¤›n yan›

s›ra yaflam›n her alan›na ilgi duyan kifliler. Geçmiflin afl-

ç›lar›yla günümüzün “executive chef”leri aras›nda nere-

deyse tek bir ortak nokta kald›: Bolu, Mengen... Hilton

ParkSA Oteli Executive Chef’i ve Türkiye Aflç›lar Milli

Tak›m Kaptan› Eyüp Kemal Sevinç de aflç›l›k mesle¤inin

Mengenli, yeni jenerasyon temsilcilerinden... Sevinç’in

henüz 13 yafl›nda Borsa Lokantalar›’nda bafllayan mut-

fak maceras›, 19 yafl›nda “Türkiye En ‹yi Aflç› Yar›flma-

s›”nda ald›¤› birincili¤in ard›ndan uluslararas› arenada

kazand›¤› pek çok ödülle devam etmifl.

Geleneksel Türk Mutfa¤›’ndan ilham alarak “genç Türk

mutfa¤›”n› yaratan, Sevinç ile Yafla Dergisi için haz›rla-

d›¤› yo¤urt muhallebisini tadarken, “evrim geçirmifl Türk

mutfa¤›” hakk›nda keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik.

Bafl aflç›lar›n imaj› m› de¤ifliyor, yoksa siz bir istisna m›-

s›n›z?

‹maj kesinlikle de¤ifliyor. Bu bana özgü bir durum de-

¤il, yaln›zca bir bafllang›ç yapm›fl olduk. Zaman de¤ifl-

tikçe flartlar da de¤ifliyor. Eskiden flefler mutfaktan d›-

flar› ç›kmazm›fl, biz ise hem mutfakta hem de otelin her

yerinde olmaya çal›fl›yoruz. Kimi zaman sipariflleri ken-

dimiz al›yoruz, hatta misafirlerimizle yeme¤i be¤enip

be¤enmedikleri konusunda sohbetler ediyoruz.

Yaratt›¤›n›z yeni tatlara iliflkin nas›l tepkiler al›yorsunuz?  

Gelenekçiler çok farkl› buluyor ve de¤iflik tepkiler vere-

biliyorlar. Bunu engellemek için mönüleri hem yeni tat-

lardan hem de geleneksel tatlardan oluflturuyorum.

Gurme mönüsünde ise Türk mutfa¤›n›n evrim geçirmifl

tatlar›na a¤›rl›k veriyorum. Rak› dondurmas›, baklava

hamuruna sar›lm›fl lüfer bal›¤› ve kadehte çoban sala-

tas›, insanlar›n yo¤un ilgisini çekiyor. Hatta baklava ha-

murunda lüfer bal›¤›n›n yaln›zca tad›na bakmak için bu-

raya gelen pek çok müflterimiz var. Bu arada baklava

hamurunda lüfer bal›¤›n›n bir tatl› olmad›¤›n› da belirt-

mek istiyorum.

Mutfa¤›m›z›n lezzetleriyle oynamak m› gerekiyor?

Lezzetlerle oynamak tabii ki gerekiyor. Ama burada

yapt›¤›m›z Türk mutfa¤›n›n modernizasyonu de¤il. Türk

mutfa¤›n›n modernizasyonu dendi¤i zaman, past›rmal›

kuru fasulyenin salças›n›, ya¤›n› azaltarak, fasulyelerini

daha farkl› bir yöntemle piflirerek ortaya ç›kar›labilecek

yemekler akla gelir. Burada yapt›¤›m ise yeni bir bak›fl

aç›s› olarak alg›lanabilir. Bence mutfakta olmak özgür-

lüktür! Bu flekilde geleneksel lezzetleri koruyarak piflir-

me tekniklerini ve sunumlar›n› de¤ifltirme tarz›n› dünya-

da üç kifli uyguluyor. Biri New York’ta French La-

undry’den Thomas Keller, di¤eri Barcelona’daki Elbolli

Restaurant’tan Ferran Andria ve Türkiye’den de ben

var›m. Sunumlar›n› ve piflirme tekniklerini de¤ifltiriyo-

ruz, ancak lezzetini koruyoruz. 

Evrim geçiren tatlar›n rak›, bal›k, çoban salata gibi çilin-

gir sofras› yiyecekleri olmas› bir tesadüf mü?

‹nternette, “Eyüp Usta’n›n meyhanesinde içilmez” flek-

lindeki mizahi yaklafl›ma yönelik söyleyebilece¤im; ya-

r›n bir meyhane açacak olsam, bol sarm›sakl› haydari-

sini de en ac› k›s›r› da servis ederim. Nabza göre fler-

bet diyebiliriz. Meyhanede gidecek yiyecek farkl›d›r,

buran›n konsepti farkl›. Çilingir sofras›na yönelik bilinçli

bir de¤ifliklik çal›flmas› içerisinde de¤ilim. Mönülerimiz-

de çilingir sofras›n›n da alas› bulunuyor.

Bunlar fantastik denemeler mi, yoksa Türk mutfak kül-

türünde yer etmesi için yapt›¤›n›z çal›flmalar m›?

Do¤ru ifller yapt›¤›n›zda her fley zaman içerisinde tarih

oluyor zaten. 1600 y›l›nda servis edilip de günümüzde

hala varl›¤›n› sürdüren yemek de var, bundan 200 y›l

sonra servis edilebilecek yiyecekler de var. Öyle umu-

yorum ki baklava hamuruna sar›lm›fl lüfer bal›¤›, yüz y›l

sonra bile servis edilecek. Bu konuda da oldukça iddi-

al›y›m. 

Aflç› milli tak›m›n›n kaptan› olarak, milli tak›mda neler

yapt›¤›n›z› anlatabilir misiniz?

Yurt d›fl›nda tan›t›m›, daha önceleri Turizm Bakanl›¤› ya
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Yo¤urt muhallebi

Malzemeler:

1 kg. süt, 275 gr. fleker, 150 gr. niflasta, 500 gr. süzme

yo¤urt, 2 adet yaprak jelatin.

Yap›l›fl›

Süt ve fleker kaynat›l›r. Niflasta ilave edilir. Koyulafl›nca ocak-

tan al›n›r, yo¤urt ve yaprak jelatin ilave edilerek so¤umaya

b›rak›l›r.

Yo¤urt yapraklar›

400 gr. süzme yo¤urt, 1 kg. süt, 600 gr. cream wet

Yap›l›fl›

Sütün kaynamas›na yak›n cream wet ilave edilir. Koyulafl›nca

süzme yo¤urt eklenir. ‹nce tabakalar halinde yay›larak f›r›nda

kurutulur.

Yo¤urt dondurmas›

1 kg. süt

800 gr. krema, 360 gr. yumurta sar›s›, 450 gr. fleker

350 gr. süzme yo¤urt, 100 gr. glikoz

Yap›l›fl›

Yumurta sar›lar› ve fleker ç›rp›l›r. Süt ve krema kaynat›l›r ve

kar›flt›r›l›r. Glikoz ve süzme yo¤urt eklenerek dondurma maki-

nesine konur.

Türk mutfa¤›, di¤er ülke mutfaklar›yla k›yasland›¤›nda

farkl›l›klar› nelerdir? 

Herkese göre kendi mutfa¤› güzeldir. Ancak mutfak

olarak de¤il, yemekleri ön plana ç›kararak mutfa¤›n›z›n

ismini duyurabilirsiniz. “Türk mutfa¤›” diyerek dünyada

sesinizi duyuramayabilirsiniz. Ama hünkarbe¤endiyi

herkesin aln›na kaz›yabilirsiniz. Bizim mutfa¤›m›z› di¤er

ülkelerinkiyle karfl›laflt›rd›¤›m›zda bizimkiler daha soslu,

tencere yemekleridir. Ayr›ca bizde zeytinya¤l›lar diye

bir bölüm vard›r. Dünyan›n hiçbir mutfa¤›nda böyle gü-

zel ve lezzetli bir bölüm yok. Bu flekilde piflmifl ve sa¤-

l›kl› bir bölüm, yaln›zca bizim mutfa¤›m›zda var. Yöre-

sel mutfaklar›m›z aras›nda Güney Do¤u Anadolu mut-

fa¤›, özellikle de Gaziantep mutfa¤› çok lezzetli. Türk

mutfa¤›n›n uygulanmas› di¤erlerine göre biraz daha

zordur. Ama yayg›nlaflamamas›n›n nedeni bu de¤il.

Frans›z mutfa¤›, yap›lan e¤itim yat›r›mlar› sayesinde bu

kadar yayg›nlaflt›. Dünyan›n pek çok bölgesinde üni-

versitelerde yetiflmifl Frans›z flefleri çal›fl›yor. Gittikleri

yerlerde kendi ürünlerini kullan›yorlar. Mutfakta Elle Wi-

re tereya¤› d›fl›nda bir marka kullanm›yorlar. Her biri

günde iki kilo kullansa, 100 bin tanesi bir günde top-

lam 200 ton kullanm›fl olur. Fransa’da fleflere yat›r›m

yap›l›yor ve flefler de ülke ekonomisine bu flekilde ina-

n›lmaz bir katk› sa¤l›yor. 

Hedefleriniz nelerdir?

Bir meyhane açmayaca¤›m kesin. K›sa vadeli hedefim-

de, Hilton grubundaki görevime devam etmek var.

Onun d›fl›nda daha ileriki zamanlarda restoran›yla, ye-

mek kütüphanesiyle, laboratuvar›yla, müzesiyle bir

gastronomi kulübü kurmay› istiyorum. ‹lk bafllad›¤›m

y›llarda aflç›l›k bugünkü gibi popüler ve çok sevilen bir

meslek de¤ildi. Mesle¤i seçti¤imde “en iyisini yapaca-

¤›m, ya da hiç yapmayaca¤›m” diyerek kendimi gelifl-

tirmeye bafllad›m. Hala da gelifltirmeye çal›fl›yorum.

Yak›n zamanda Dubai’deki Emirates Academy’ye gi-

dece¤im. Burj el-Arap’ta bir hafta boyunca yeni geliflen

restoran trendleri üzerine e¤itim alaca¤›m. Bu meslek-

te e¤itim bitmiyor, sürekli yenilenmek gerekiyor.

Haz›rl›¤›n› yapt›¤›n›z yeni tatlar var m›?

Yumurta kabu¤unun içerisinde servis edilecek ›l›k me-

nemen sufle yapmay› düflünüyorum. Hatta denemele-

rini de yapt›m ve gayet güzel sonuçlar ald›m. Ayr›ca ye-

ni sunumlar gelifltiriyorum. Somon çorbas›n› laboratu-

var tüpünde servis ettik ve herkesin çok hofluna gitti.

Kül tablas›n›n içinde bile yemek servis edebilirsiniz. Si-

gara külünden bir tatl› yapars›n›z ve kül tablas›nda ser-

vis edersiniz. Bunu kimse engelleyemez. Bu bir özgür-

lüktür ve yarat›c›l›kt›r. Kül tablas›ndan kafl›kla tatl› yene-

bilir. Bu insanlar›n hofluna gider veya gitmez, ama be-

¤enen de olacakt›r, be¤enmeyen de... Örne¤in bizim

burada gerçeklefltirdi¤imiz farkl› sunumlar pekçok kifli

taraf›ndan olumlu tepkiler al›yor. Ama be¤enmeyen de

illa ki vard›r. Sunum tamamen sizin tercihinize kalm›fl.
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da Türk Tan›tma Vakf› yap›yordu. Bizim de sivil toplum

örgütleri olarak yurt d›fl›nda Türk mutfa¤›n›n tan›t›lmas›

ve Türk fleflerinin iyi bir yer edinmesi yönünde çal›flma-

lar yapmam›z gerekiyordu. Yaklafl›k 5-6 y›ld›r da bunu

yap›yoruz. Aflç› Milli Tak›m›, 1995 y›l›nda kuruldu. fiu

anda 20’den fazla üyemiz bulunuyor ve tümü ‹ngilizce

bilen aflç›lardan olufluyor. fiu ana kadar kat›ld›¤›m›z 300

yar›flman›n sonucunda, 200’ün üzerinde ödülümüz bu-

lunuyor. Bu tak›mla yayd›¤›m›z sinerji sayesinde aflç›l›k

gençler taraf›ndan tercih edilen bir meslek haline geldi.

Çeflitli yar›flmalara kat›larak, Türk mutfa¤›n› akademik

olarak temsil ediyoruz ve lezzetlerini tan›t›yoruz. Çeflitli

dereceler alarak literatüre girmesini sa¤l›yoruz. 

Mutfa¤›m›z›n dünyada tan›namamas›n›n nedeni nedir?

Körler sa¤›rlar birbirini a¤›rlar, diyebiliriz. Mutfa¤›m›za

iliflkin bir tak›m standartlar›n oturtulmas› ve iyi bir e¤iti-

min oluflturulmas› gerekiyor. Yurt d›fl›na giden flefleri-

miz muhakkak yabanc› dil bilmeli. Yapt›¤›n›z yeme¤in

amac›n›, yap›l›fl›n› oradakilere anlatamazsan›z, insanlar

tad›na bakar ve “Çok güzel” diyerek geçip giderler. 

Sa¤l›kl› beslenmeye yönelik mönülerinizde ne gibi de¤i-

fliklikler yap›yorsunuz?

Her ürünü mevsiminde kullan›yoruz. Ayr›ca birbirine

uyumlu g›dalar olmas›na dikkat ediyoruz. Bunlara dik-

kat etmek zaten sa¤l›kl› bir mönü oluflturulmas›n› sa¤-

l›yor. On iki ay boyunca çilek veya domates olmas›n›

do¤ru bulmuyorum. Ayr›ca sa¤l›k aç›s›ndan HACCP

belgesi olmayan hiçbir firmayla çal›flm›yoruz.

Kendiniz için özel yemekler yap›yor musunuz?

Evde çok özel durumlar d›fl›nda mutfa¤a girmiyorum.

Yemekleri a¤›rl›kl› olarak eflim yap›yor. Hafif yiyecekler

tüketmeye dikkat ediyorum. Il›k salata ve meyve yeme-

ye çal›fl›yorum. Greyfurt ve portakal› özellikle tüketme-

ye u¤rafl›r›m. Tüm gün aktif oldu¤umdan a¤›r yiyecek-

lerden uzak durmaya gayret ediyorum.

Haz›rlad›¤›n›z yeme¤i ilk olarak kime tatt›r›yorsunuz?

Deneme-yan›lma yöntemi çok etkilidir. En son haz›rla-

d›¤›m mönüyü iki ay gibi bir sürede haz›rlad›m. Yakla-

fl›k 30-40 kifli mönünün tad›m›n› yapt›. Ama herkesten

önce ben ve ekibim tad›n› kontrol ediyoruz. 

Bu kadar genç yaflta flef olmak nas›l bir duygu?

‹stanbul’da uluslararas› zincirde yer alan ilk Türk flef

benim. Tak›m çal›flmas› sayesinde bir yerlere gelebili-

yorsunuz. Tüm ekibin yönetimini iyi bir flekilde yapt›¤›-

n›z takdirde ve motivasyonu da yüksek tuttu¤unuzda,

her ifli yapabilmek mümkün.

Yemekleri müflteriye sunacak olan garsonlar›n, bu ye-

meklere hakim olmas› için neler yap›yorsunuz?

Mönülerimizi hizmete sokmadan önce bir haftal›k bir

e¤itim süremiz oluyor. Tüm yemeklerimizi haz›rlay›p tek

tek foto¤raflar›n› çekiyoruz ve bir kitapç›k haz›rl›yoruz.

Bu kitapç›¤› tüm birimlere göndererek, yemeklerin tad›-

m›n› yapt›r›yoruz ve detayl› bilgi veriyoruz. Böylece ser-

vis eden arkadafllar›m›z yemek konusunda bilgi sahibi

olabiliyorlar ve bize büyük bir kolayl›k sa¤l›yor bu.

Bir yeme¤i yemek yapan özellikler nelerdir?

Kaliteli malzeme kullan›ld›ysa ve hofl bir görüntüsü var-

sa, bu iyi bir lezzet ortaya ç›kar›r. Kalitesiz malzeme

kullan›ld›¤›nda ne kadar emek verilirse verilsin iyi bir ye-

mek yap›lamaz. 

D›flar›da nerede yemek yersiniz?

Eflim de ben de s›kl›kla Develi Restaurant’› tercih ede-

riz. Gaziantep mutfa¤›n› müthifl bir biçimde servis edi-

yorlar. Malta eri¤iyle yap›lm›fl kebap favorimdir. Ayr›ca

biraz da iflim gere¤i Niflantafl› civar›ndaki restoranlar›

ve otel restoranlar›n› turlamaya çal›fl›r›m. Develi Resta-

urant’da yedi¤im beyaz türüf mantar›yla yap›lm›fl dürü-

mün tad› dama¤›mda kald› diyebilirim.

Yemek önce göze mi dama¤a m› hitap etmeli?

Bir dönem  “novel cuisine” ak›m› vard›. Saatlerce u¤ra-

fl›l›p görsel olarak inan›lmaz tabaklar haz›rlan›yordu.

Ama insanlar bir kere bak›yor ve geçip gidiyorlard›.

Bence kaliteli malzeme kullan›larak lezzetli yemekler

yap›lmas› gerekir. Her fleyin bafl›n›n sa¤l›k oldu¤unu

düflünüyorum.
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Ayanis Kalesi, Van’›n 35 kilometre kuzeyinde,
merkeze ba¤l› A¤art› adl› köyün ise 500 metre
kuzeyinde yer al›r. Ayanis Köyü’ne Van-Ercifl

karayolunun 20. kilometresindeki Alaköy  sapa¤›ndan
dönülerek gidilir. Van Gölü’nden 300 metre içeride
olan kale, göl seviyesinden 225 metre, deniz seviyesin-
den 1866 metre yükseklikte. Kalenin yer ald›¤› kayal›k
tepe, do¤uda yer alan Güney Tepe’nin göle uzanm›fl
burnu üzerinde infla edilmifl.

Van Ayanis Kalesi, yaklafl›k 350x150 metre boyutlar›n-
da. Kalenin en üst k›sm›nda yer alan yerleflmenin etra-
f› ana kaya üzerinde yükselen ve temelleri tafl olan sur
duvarlar› ile çevrili. Tafl temeller üzerinde yükselen ve
baz› eski kaynaklardan elde etti¤imiz bilgilere göre,
yükseklikleri 15 metreyi bulan kerpiç beden ise baz›
durumlarda 2-3 metreye kadar korunarak gelmifl. Ka-
lenin do¤u yönünü çeviren ve kireç tafl› bloklar›ndan
örülen sur duvar temelleri üzerinde, belirli aralarla kule-
ler yap›lm›fl. 

Kalenin güney yönünü çevreleyen sur duvarlar› çevre
yörelerden elde edilen andezit tafl›ndan infla edilmifl.
Çok kaliteli bir tafl iflçili¤ini sergileyen sur duvarlar›, ba-
z› durumlarda 5 tafl s›ras› yüksekli¤e kadar korunmufl.
Kalenin güneydo¤u köflesinde yer alan an›tsal kap›da
andezit tafl bloklar› kullan›lm›fl. Kap› önünde ele geçen
yap›m yaz›t›, kalenin Argiflti o¤lu Rusa (II) taraf›ndan ya-
p›ld›¤›n› ve ad›n›n da “Rusahinili Eiduru-kai” (Süphan
Da¤› Önündeki Rusa Kenti) oldu¤unu gösterdi. II. Ru-
sa. MÖ 685-645 y›llar› aras›nda yaflayan ve Urartu

Krall›¤›’na kültürel ve askeri aç›dan yeniden do¤uflu ya-
flatt›¤› benimsenen krald›r.

Kalede iki farkl› döneme tarihlenen, iki ana yap› kat›
var. Yüzey topra¤›na çok yak›n olarak ele geçen ilk ta-
baka Ortaça¤’a, yani MS 10-11. yüzy›llara tarihleniyor.
Bu bilgilerimiz ele geçen sikkelerle kan›tlan›yor. Kalenin
erken yerleflme kat› ise Urartu’nun geç dönemine
(MÖ 7. yüzy›l) ait.  

Kalenin en görkemli yap›lar›ndan biri, “payeli salon”
olarak adland›r›lan ve çat›s› 10 adet an›tsal payeler ile
tafl›nan yap›. 30x30 metre boyutlar›ndaki alan içinde
kare planl› bir Urartu tap›na¤› yer al›r. 12.50x13.00
metre ölçülerindeki tap›nak payeli salonun do¤u duva-
r›na bitiflik olarak infla edilmifl. Tap›nak andezit tafl
bloklar› üzerinde yükseliyor. Üç kademeli bir giriflle ka-
re planl› bir cellaya giriliyor. Cella içinde, su mermerin-
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den yap›lm›fl  bezemeli bir podyum var. Tap›na¤›n cep-
hesinde toplam uzunlu¤u 16 metre olan ve 8 ayr› an-
dezit tafl blo¤u üzerine yaz›lm›fl yaz›t yer al›yor. Yaz›tta
tap›na¤›n Kral II. Rusa taraf›ndan Tanr› Haldi için yapt›-
r›ld›¤› yaz›l›. Kalenin ve kale etraf›ndaki kentin “düflman
ülkelerinden” esir al›nan insanlar›n katk›s›yla II. Rusa ta-
raf›ndan yapt›r›ld›¤› belirtiliyor. 

Esir al›nan ülkeler içinde Hitit ülkesi, Frigya ve Asur ül-
kesi oldu¤u özellikle ifade ediliyor. Tap›na¤›n cella du-
varlar› andezit tafl›ndan yap›lm›fl ve üzerleri intaglio (tafl
oyma) tekni¤i ile bezenmifl. Oyulan motiflerin içleri bafl-
ka bir madde ile doldurularak tanr›lar, fantastik yarat›k-
lar ve bitki motifleri ile süslenmifl. Bu tür uygulama ilk
ve tek örnek olarak Ayanis tap›na¤›nda kullan›lm›fl.

Tap›nak yap›s›n›n yer ald›¤› payeli salon içinde ve tap›-
nak avlusunun etraf›n› çeviren bir portiko (ahflap revak)
var. Avlunun üstü aç›k ve dini merasimlerin bir bölümü
burada gerçeklefltiriliyor. Payeli salona do¤udaki bir
kap›dan giriliyor. Kap›n›n iki yan›nda topra¤a gömülü
olarak bulunan tunç diskler, payeli salonun Tanr› Haldi
için yapt›r›ld›¤›n› aç›kl›yor. Alan içinde mi¤fer, kalkan,
sadak, ok ucu, m›zrak ucu ve k›l›ç gibi çok say›da silah
ve merasim malzemesi ele geçmifl. Silahlar›n ço¤u
üzerinde bunlar›n Tanr› Haldi’ye arma¤an edildi¤ine ait
yaz›tlar var. Bunlar›n bir k›sm› tap›nak duvarlar›n›n, bir
k›sm› da payelerin üzerlerine as›lm›fl durumda. Tap›na-
¤›n kuzey duvar›na as›lm›fl oldu¤u kesin olan bir kalka-
n›n üzerinde 5 kg a¤›rl›¤›nda bir aslan bafl› var. Kalka-
n›n kenarlar›ndaki yaz›tta bunun Tanr› Haldi için arma-
¤an edildi¤i belirtilmifl. Yaz›ttaki bir baflka ifade ise ta-
p›nakta kutsanan atefl kültü ile ilgili bilgi veriyor. Tanr›
Haldi’ye arma¤an edilen silahlar bir süre sonra avlunun
güneyinde ve avlu seviyesinden 6-8 m derinde olan
depo odalar›nda saklanmaya al›nm›fl. Bu depolardaki

yüzlerce silah gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›fl ve Van Arkeoloji
Müzesi’ne teslim edilmifl durumda.

Payeli salondan elde edilen veriler, bu alanda birbirin-
den çok farkl› dini merasimlerin gerçeklefltirildi¤ini gös-
teriyor. Alana girifli sa¤layan kap›n›n civar›nda bulunan
su küveti, dini bir temizlik için  kullan›lm›fl. Kuzey duva-
r›na bitiflik olarak ele geçen hiyeroglif yaz›tl› küpün için-
de, kutsal flarap olmal›. Kutsal flarap tanr›lara bir libas-
yon (s›v› kurban) suna¤› ile sunulmufl. Tap›na¤›n kuzey
duvar›na bitiflik olarak yap›lan ve hiçbir zaman söndü-
rülmemesi gerekti¤i aslan bafll› kalkan üzerindeki yaz›t-
ta emredilen bir ocak var. Atefl kültü ile ilgili merasim-
ler burada yap›lm›fl. 

Tanr› Haldi’ye arma¤an edilen silahlar, merasimin bir
baflka aflamas›n› temsil ediyor. Silah, kurban› tanr›n›n
savaflç› özelli¤ini vurguluyor. Ancak baz› silahlar›n içle-
ri akdar› ile doldurularak tanr›ya arma¤an edilmifl. Tap›-
nak avlusunda ele geçen büyük boyutlu tunç kazan›n
içi de akdar› ile dolu. Bu davran›fl bereketlilik ile ilgili ol-
mal›. Merasimlerin belki de son aflamas› Tanr› Haldi’ye
ve di¤er tanr›lara arma¤an edilen hayvanlar›n  kurban
edilmesi. Olas›l›kla kurbanl›k hayvanlar›n bir bölümü ta-
p›na¤›n güneyinde var olan ocakta pifliriliyor ve merasi-
me kat›lanlara da¤›t›l›yordu. Oca¤›n yan›nda bulunan
küplerin içindeki tah›l›n ocak içine at›larak yak›ld›¤› ve
merasim s›ras›nda bir tür dini tütsülemenin yap›ld›¤›

düflünülüyor. Ayanis tap›na¤›, Urartu tap›nak mimarisi
ile ilgili bilgi vermenin d›fl›nda bu tap›naklarda gerçek-
lefltirilen dini merasimleri de bize anlatmas› aç›s›ndan
önemli.

Kaleyi do¤u-bat› yönünde kat eden an›tsal bir omurga
duvar›n›n iki yan›nda infla edilen yap›n›n üst katlar›n›n
ifllevi henüz ayd›nl›¤a kavuflmam›fl durumda. Ancak
üst katlarda yap›ya verilen ifllev ne olursa olsun, bu ya-
p›n›n bodrum kat›n›n çok büyük boyutlu depo mekan-
lar› toplu¤u oldu¤u kesin. Yap›lan kaz›lar bu alanda sa-
y›lar› onlarla ifade edilen ve kapasiteleri  bir tona yakla-
flan küplerin varl›¤›n› kan›tl›yor. 

Ortaya ç›kar›lan ve say›lar› 150’yi bulan küplerin üzer-
lerinde küpün alabildi¤i miktar› belirten Urartu çivi yaz›-
s› ile yaz›lm›fl yaz›lar var. Küplerin ve bu alanda bulunan
di¤er piflmifl toprak kaplar›n a¤›zlar›n›n bir çuval parça-
s› ile örtüldü¤ü ve bu çuvallar›n küplerin a¤›z kenarlar›-
na ip ile sar›ld›ktan sonra mühürlendi¤i anlafl›l›yor. Bul-
la olarak adland›r›lan bu mühür bask›lar› üzerinde ma-
l›n ait oldu¤u ilgili kral›n ad› ve olas›l›kla mallar›n nere-
den geldi¤i yaz›l›. 

Depo mekanlar› içinde yer alan farkl› büyüklükteki küp
ve küpçüklerin konumland›r›lmas› üzerinde yap›lan
gözlemler, çeflitli mekanlar›n farkl› türdeki yiyecek ve
içecekler için kullan›ld›¤›n› gösteriyor. Ayn› büyüklükte-
ki ve formdaki  kaplar›n belli depo mekanlar› içinde bu-
lunmas›, önceden yap›lan bir planlaman›n ürünü. Söz
konusu depo mekanlar›n›n üst katlar›nda yer alan yap›-
n›n ifllevi, yap›n›n yer ald›¤› bölümle yak›ndan ilgili ol-
mal›. Kalenin manzaras› en güzel ve rüzgara aç›k olan
bu bölümünde kalenin yöneticisinin ikametine ayr›lan
bir yap› olmal›. Kaz›lar s›ras›nda bulunan çok renkli du-
var resimleri kal›nt›lar› burada önemli bir yap›n›n varl›¤›-

n› gösteriyor. Do¤a ile ilgili betimlemelerin yer ald›¤› du-
var resimlerinde k›rm›z›, mavi, beyaz ve siyah renk kul-
lan›lm›fl.

Tap›nak alan›n›n do¤usunda yap›lan kaz›lar, bu alanda
çat›s› yine an›tsal payelerle tafl›nan büyük bir yap›n›n
varl›¤›n› ortaya koyuyor. Henüz tam olarak aç›lmam›fl
olan bu yap›n›n  bodrum katlar›ndaki depo odalar› ile
birlikte tap›na¤a ait oldu¤u düflünülüyor. Yap›n›n do¤-
rudan tap›nak alan› ile ba¤lant›l› olmas› ve depo odala-
r›ndan ç›kan an›tsal küplerin üzerlerinde yaz›t olmama-
s› bu öneriyi destekliyor.

Ayanis Kalesi’nin ne zaman ve nas›l tahrip oldu¤u, flim-
dilik bilinmiyor. Urartu Kral› II. Rusa taraf›ndan MÖ
673/72 y›llar›nda yap›lm›fl oldu¤u bilinen kalenin çok
büyük ve güçlü bir yang›n ile y›k›ld›¤› kesin bir bilgi. Bu
yang›n›n yok edici sonuçlar› kaz›s› yap›lan bütün açma-
larda görülüyor. Yang›na neyin neden oldu¤u bilinmi-
yor. Bir olas›l›k, kale ve civar›n› etkileyen bir depremin
bu yang›n› yaratm›fl olmas›. Yang›n do¤al bir afet sonu-
cu bafllayabilece¤i gibi, bir düflman sald›r›s›n›n da so-
nucu olabilir. Ancak kaledeki yüzlerce k›ymetli eserin
ya¤ma edilmeden b›rak›lmas› ve hiçbir iskeletin bulu-
namam›fl oluflu, düflman sald›r›s› olas›l›¤›n› zay›flat›yor.
Y›k›l›fl nedeni ne olursa olsun Ayanis Kalesi, II. Rusa
döneminden sonra bir daha Urartular taraf›ndan iskan
edilmemifl.
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Urartu Kral› II. Rusa taraf›ndan MÖ 673/72 y›llar›nda yap›lm›fl oldu¤u bilinen kalenin çok büyük ve
güçlü bir yang›nla y›k›ld›¤› kesin bir bilgi. Bu yang›n›n yok edici sonuçlar› kaz›s› yap›lan bütün açmalar-
da görülüyor.



Y
az›n›n bafll›¤› “Yaflar’da güller açmaya baflla-

d›”. Bafll›k, Hasan Denizkurdu’na ait. Yaflar

Grubu’nun s›k›nt›dan ç›kt›¤›n›, yeni ürünler ve

ça¤› yakalayan bir anlay›flla ekonominin önemli oyun-

cular›ndan biri olarak yeniden aktif hayat›n içinde oldu-

¤unu müjdelemek istiyor. Denizkurdu’na, ‹cra Kurulu

Baflkan› derseniz yand›n›z. O, ‹cra Baflkan›. “Olur mu

öyle fley...” diye söze bafllay›p, “Ben bir kurulun de¤il,

bir grubun yöneticisiyim” diye devam ediyor.

Asl›nda anlatt›klar› flu s›ralar yönetim biliminin en ateflli

konular›ndan biri. Aile ile icran›n birbirinden ayr›lmas›.

Yaln›zca Türkiye’de de¤il, tüm dünyada tart›fl›lan bir

konu. Kendisi tam içinden geçiyor ve ateflten gömle¤i

de üzerinde tafl›yor. 

Yaflar Grubu ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu, dikiz ay-

nas›na bakmadan yaflad›¤›n› söylüyor, ileriye bakt›¤›n›

vurgulamay› seviyor. Çabuk karar al›yor. Felsefe oku-

maya bay›l›yor. Hareketli, canl›. Gerçek görüntüsü fo-

to¤raflar›n›n hepsinden daha iyi. Foto¤raf onun bir tek

an›n› yakalayabildi¤i için hep yar›m kal›yor. Oysa gözle-

rinin içi gülüyor, elleri kollar› sürekli hareketli, çok seri

konufluyor...

Denizkurdu’nu, k›sa süren siyasi kariyerinden tan›yan-

lar›m›z ço¤unlukta. ‹stemeden girdi¤i ve bir an önce

ç›kt›¤› siyaset maceras› k›sa olsa da sempatik tav›rlar›,

ilginç ç›k›fllar›yla kamuoyunda üne kavuflmas›na neden

oldu. Asl›nda hukukçu ama hayat›n›n önemli bölümünü

ifl dünyas›n›n içinde geçirdi. Eski bir Yaflarl›. Denizkur-

du, eskiyle yeniyi harmanlay›p, gelece¤i anlatt›... 

Bugün itibariyle Yaflar nerede?

Bunu tek kelimeyle özetleyebiliriz; Yaflar bahçesinde

güller açmaya bafllad›. Art›k geçmifle dönmenin bir fay-

das› yok. Ama geçmifle bakmadan da gelece¤i planla-

yam›yorsunuz. Hiç kimse dikiz aynas›na bakarak, ara-

bay› süremez. Onun için, geçmifle konsantre olman›n

yönetmek aç›s›ndan pek bir anlam› yok. Geçmiflten

ders al›p, gelece¤i ona göre planlay›p, arabay› yeni yol-

lara do¤ru sürmeniz gerekiyor.

Di¤er ifllerde de mi böylesiniz?

Hep böyleyimdir. Dikiz aynas›na bakarak araba kulla-

n›lmaz. 

fiu gül bahçesini anlat›n biraz.

Yaflar bahçesinde banka olay›ndan dolay›, hem top-

rakta, hem de gübrelemede bir tak›m sorunlar olufltu.

Elimize kazmay›, küre¤i alarak, bütün ekip sahiplerle

birlikte ifle girifltik. E¤er bir bahçenin sahibi size, “Bu-

ray› yeniden düzenle, istedi¤in a¤ac› kes, istedi¤in

a¤ac› buda, hatta istiyorsan üretim fleklini de¤ifltir” di-

ye bir istek belirtmezse, bunu yapamazs›n›z. Biz, “Bah-

çeyi düzeltebiliriz, ama bu düzeltme fleklini biz yapaca-

¤›z, siz sahipleri olarak kontrol edersiniz” dedik. Hem

orada çal›flan arkadafllarla, hem de sonradan gelenler-

le beraber iyi bir ekip kurduk. Sonuçta o bahçedeki lü-

zumsuz, kurumaya yüz tutmufl a¤açlar› temizledik. Ana

ifllerimiz olan, boya ve g›da ile ka¤›t ve turizm sektö-

ründeyiz. A¤aç sa¤l›kl› ama, bir taraf kurumufl. Onlar›

kesip att›k, hala da devam ediyoruz. Canl› kalmak, bir

anlamda, do¤a içerisinde verimsizli¤i yok etmektir.

Ama bir de baflkalar›n› yok ederek büyüyorsunuz. Bir

yönetim felsefesi olarak verimsiz, kurumaya yüz tutan

unsurlar› temizliyoruz. 

Temizlemifl olduklar›n›z hangileri?

Bunlardan biri, BOTAfi. Ambalaj iflinden ç›kmak üzere-

yiz. Plastik ve teneke kutu yapmak istemiyoruz. Kendi

iflimizi yapmak; süt, peynir yapmak, bal›k üretmek isti-

yoruz. G›dada yeni ve sa¤l›kl› ürünler yaratmak istiyo-

ruz. P›nar’›n da bir dönüflüm sa¤lamas› gerekiyor, yal-

n›zca süt ve peynir satan bir marka olmamal›. 15-20 y›l

sonra insanlar en çok ne sat›n alacaklarsa, onu bugün-

den planlay›p, o ürünleri yaratmal›y›z. Bunun için, hem

kendi yapt›klar›m›z›, hem de dünyadaki geliflmeleri izli-

yoruz. Yoplait bunun örne¤idir ve devam edecek. Ba-

¤›fl›kl›k sistemini güçlendiren, direnci gelifltiren yeni bir

tak›m ürünler geliyor. Bir ürünü, 10-15 gün içti¤inizde

vücudunuzdaki bakterilerin ço¤almas›n› sa¤l›yor. Ba¤›-

fl›kl›k sistemini art›ran yeni bir tak›m ürünler gelecek.

Bunlar› P›nar üretecek... 

Hedefiniz nedir?

10 y›ll›k süreç içerisinde, sürekli yenilenerek devam

edece¤iz. Biraz önce “Güller açt›” derken, bütün bu

yenilikleri kastediyorum. Yeni ürünlerin ç›kar›lmas›, fi-

nansal yap›n›n düzgün olmas›na, zarar olmamas›na

ba¤l›. 

Finansal yap›da düzelme var m›?

2004 y›l›n›n may›s ay› sonu itibariyle, geçen y›lla k›yas-

lad›¤›m›zda, yüzde 19.4 büyüdük. Sat›fl fiyatlar› olarak

bakt›¤›m›zda da buna paralel bir büyüme söz konusu,

ama daha ilginci al›nan tedbirler etkisini göstermeye

bafllad›. Geçen y›lla k›yasland›¤›nda finansal yap›m›zda

ve rakamlarda memnun eden  dört, befl katl›k bir iyilefl-

me söz konusu. 

Bir yanda geleneksel bir yap›, bir yanda da cesur ve ra-

dikal kararlar var. Bu yap›y› tarif edersiniz?

Burada, Hegel’in diyalektik felsefesini net bir flekilde

görüyoruz. Eskiyle yeni etkileflime geçiyor. Bunlar›,

karfl› etkiyle kararlara dönüfltürerek, diyalektik anlamda

tez, antitezden bir sentez ortaya ç›kar›yoruz. Eski al›fl-

kanl›klar›n yeni kal›plarla dönüflüm süreci içerisindeyiz.

Yönetim aç›s›ndan, bir flirkette belli pozisyonlarda çok

uzun süreler kal›nmamas› laz›m. Bunu kendim için de

söylüyorum. Çünkü, belli bir süre sonra renk körlü¤ü

oluyor ve o ifl benimseniyor ve kan›ksan›yor. Onun için,

büyük flirketlerde, 5-6 y›ll›k süreçlerle de¤iflim söz ko-

nusudur. Yaflar’da, 20 y›ldan beri hep ayn› yerlerde ka-

lanlar var. fiimdi, onlar›n görevlerinde de¤ifliklik yap›yo-

ruz. Biz, bu insan yenileme sürecini h›zland›rd›k. Zama-

n› gelen arkadafllar›m›z ayr›l›yor, onlar›n yerine yeni ar-

kadafllar geliyor. ‹çeride bu kayna¤›n oldu¤unu düflü-

nüyorum. 

Kaç y›ld›r Yaflar’das›n›z?

34 yafl›ndayken Yaflar Holding’in o y›llarda en üst ku-

rulu olan ‹dare Komitesi üyesiydim ve 36 yafl›nda da 21

flirketten sorumluydum. Hatta, bir gün Vehbi Koç, ‹z-

mir’e geldi. Selçuk Bey, Vehbi Bey ve ben Efes Oteli’ne

gittik. Vehbi Bey, beni tan›m›yordu. “Bu kim” diye sor-

du. Ben de “Hasan Denizkurdu” dedim. “Ne ifl yapar-

s›n›z?” diye sordu. Ben, “‹dare Komite üyesiyim” de-

3534 söylefli: Hasan Denizkurdu
röportaj: yaprak özer foto¤raflar: u¤ur bektafl

Yaflar Grubu ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu’nun en büyük tutkusu yelken. 
Ayr›ca ciddi bir felsefe okuyucusu. Hayali efliyle birlikte yar›m dünya turu. Yaflar’daki yönetim felsefesi-

ni özetliyor; “Geçmiflten ders al, gelece¤i planla, dikiz aynas›na bakmadan arabay› yeni yollara sür”.
Yaflar’da güller açmaya bafllad› 



dim. Bakt› ve “Kaç yafl›ndas›n›z?” dedi. Ben 34’tüm

ama, bir yafl fazla söyledim, “35” dedim. Vehbi Bey,

“Ya bu iflte bir ifl var ya da sende bir ifl var” dedi. 

Ara vererek kan tazeliyorsunuz. Sonra tekrar gelip,

“Herkes belli yerde belli zaman kalmal›” diyorsunuz. Siz

bu ifle çok güzel bir formül bulmuflsunuz.

Ama ben döndü¤ümde bakt›m ki, hala baz› arkadafllar

orada. Aradan 10 y›l geçti, siyasete girdim, Oda bafl-

kanl›¤› yapt›m. 2002’de geldi¤imde, baz› tafllar hala

yerinde duruyordu. O tafllar› oynatt›k. Yaflar Grubu için

2001 ve 2002 y›llar›, unutulmas› ve hat›rlanmamas› ge-

reken y›llar. Ama bir taraftan da hat›rlan›p ders ç›kar›l-

mas› gereken y›llar. Konu yaln›zca bankaya el konul-

mas› de¤il. Aç›k söylüyorum, Yaflar Grubu kötü yöne-

tilmifl. Kötü yönetim, aile içindeki çekiflmeler, holding-

den kopmalar... McKinsey bir tak›m çal›flmalar yapm›fl,

ama nihayet Selçuk Bey her iki k›z›yla birlikte ço¤unlu-

¤u bir tarafa koyarak, bütünlü¤ü sa¤lamaya çal›fl›yor.

Dört parça bir araya getirilmeye çal›fl›l›yor, gelmeyince

yap›lmas› gereken, dört parçay› ayr› ayr› tutmak de¤il,

hiç olmazsa üç parçadan bir daire yapmakt›r. fiimdi o

baflar›ld›. Dolay›s›yla, bugün Feyhan Han›m Yönetim

Kurulu Baflkan›. Holding’de art›k hisselerden kaynakla-

nan bir paylafl›m söz konusu de¤il. Tabii ki, bunun yö-

netime yans›mas› pozitif oldu. Türkiye’deki patronlar

hem bisiklete sahip olmak, hem de bisiklete binmek is-

tiyorlar. 10 bisikletiniz varsa, ailecek bisiklete binip,

onu bir yerlere götüremezsiniz. Dolay›s›yla, bisikletleri

sizden daha iyi kullanabilecek ve yar›fla kat›labilecek

bir tak›m insanlara ihtiyaç var. Bunlara da profesyonel-

ler diyoruz. Sahiplikle yöneticilik aras›nda çok büyük

fark vard›r. 

Aile ile icran›n ayr›lmas›, McKinsey’in tavsiyesi miydi?

McKinsey’in tavsiyesi. Selçuk Bey, yedi, sekiz y›l önce-

sinden bunu görmüfl. Firmaya büyük bir rapor haz›rla-

t›lm›fl. Aile flirketlerindeki problemleri bilen yabanc› uz-

manlar, Türkiye’deki profesörler, Vehbi Koç’un, Sa-

banc›’n›n, Yaz›c› Grubu’nun yapt›¤› kurumsal dönüflüm

çal›flmalar›ndan ders alarak bir çal›flma yapm›fl. Ama,

onlar teoride kalm›fl. 

Yönetim konusunda planlarar de¤iflimin hayata geçti¤i

söylenebilir mi?

Zaten, benim gelifl flartlar›mdan biri de buydu. 1989’un

haziran ay›nda holdingden ayr›ld›ktan sonra, de¤iflik

görevlerde bulundum. Odalar Birli¤i Baflkanl›klar›, Oda

Baflkanl›klar›, Pastavilla ve Vestel olay›, arkas›ndan si-

yaset ve bakanl›k. Dolay›s›yla, 10 y›l içinde kolay kolay

normal bir insan›n hayat›na s›¤mayacak deneyimler ya-

flad›m. Geriye dönerken, holding s›k›nt› içindeydi ama

ben “Bu flirketi ben yöneteceksem, ifl sahibi olarak ba-

flar›l› olamazsam görevden alabilirsiniz. Ama, benim

iflime kar›flamazs›n›z. Bu flartlar olursa gelirim” dedim.

Feyhan Han›m, gelip davette bulunmufltu. Ben de za-

ten grubu tan›yorum. Raporlarda teorik olarak bulunu-

yordu ama, uygulamas› çok zordu. Kuvvetli bir icra

baflkan› laz›md›. Bu grubu ben yönetiyorum ama, he-

sab›n› da hem her ay yönetim kurulu toplant›lar›nda,

hem de ay ortas›nda hedef toplant›lar›nda veriyorum.

Zaten, faaliyetler, rakamlarla ortada. Bu y›l sonunda da

görece¤iz. Zaten, görüyoruz da. Üç y›ldan beri en bü-

yük de¤iflim bu oldu. 

Tam olarak hangi tarihte döndünüz?

2001’de yar›m gün bafllad›m ama, 2002’den itibaren

geminin kaptan›y›m. 

Ne kadar var daha?

1948 do¤umluyum, yani 56 yafl›nday›m. Siyasetten

sonra, yelkenliyle yar›m dünya turu yapmak gibi bir ide-

alim vard›. 1998’de en büyük iste¤im, teknemi Fran-

sa’dan buraya getirmekti. Ben o zaman milletvekiliy-

dim. Ertesi gün de Fransa’ya gidece¤im. Telefon çald›,

Mesut Y›lmaz arad›, “Adalet Bakan› oldun” dedi. Hiç

haberim yoktu. Tekneyi al›p Fransa’dan Türkiye’ye ge-

tirmem mümkün olmad›. fiimdi tersini yapaca¤›m, Tür-

kiye’den o taraflara gidece¤im. Ama, daha vakit var.

Bahçedeki güller iyice açacak, onlar› toplayaca¤›z, ih-

raç edece¤iz. 

Yaflar, y›ld›zlar geçidi gibi. Bunlar›n aras›nda bir tek ge-

ri dönüfl yapan sizsiniz, neden döndünüz?

Evet, baflka bir örnek yok. Bu baflar› m›d›r baflar›s›zl›k

m›d›r bilemem ama, hep bayra¤› tepeye dikmeyi baflar-

m›fl›m. Oda Baflkan› oldum, Odalar Birli¤i’nde sekiz y›l

üst üste seçim kazand›m ki, çok zor bir görev, arkas›n-

dan da siyasette Adalet Bakanl›¤› gibi bir göreve gel-

dim. Baflka flirketlerde de görev yapt›m, flu anda ilave

olarak Aksa’n›n yönetim kurulu üyesiyim. Dolay›s›yla,

kiflisel yaflam›mda çok çabuk karar veriyor ve risk al›-

yorum. Hayat›m boyunca, insanlar benden flapkadan

tavflan ç›karmam› bekledi. “Hasan Bey geldi, bir fleyler

yapacak. Sihir yapacak” diyorlar. Bu, insan›n üzerinde

çok büyük stres yarat›yor. 

Ama, flapkadan tavflan ç›kar›yorsunuz?

Ç›kar›yorum ama b›kt›m art›k. Sihirbaz, flapkadan tav-

flan ç›kard›¤›nda alk›fllan›r, bir gün ç›karamad›¤›m za-

man insanlar ne yapacak diye düflünüyorum.

Aksa yönetim kurulu üyesisiniz. Siz, büyük bir kurulufl-

ta icran›n bafl›ndas›n›z, baflka bir yerde de yönetim ku-

rulu üyesisiniz. Nas›l her iki tarafa da yararl› oluyorsu-

nuz? Rahats›zl›k olmuyor mu?

Aksa, g›da ile alakal› bir flirket de¤il. Ömer Dinçkök, 20

y›ld›r Odalar Birli¤i’nden beri, seçim mücadelesi yapt›-

¤›m bir dostum. Üçüncüsü, Türkiye’deki en önemli ku-

rulufllardan bir tanesi ve flu anda Çin’de de araflt›rma-

lar sürüyor, büyük bir yat›r›m yap›lacak. fiirketlerin s›-

k›nt›lar›ndan birisi, insanlar›n flirket duvarlar› aras›nda

gömülüp kalmas›. Halbuki, insano¤lu o duvarlar›n arka-

s›ndan ç›k›p baflka yerlere gitti¤i zaman baflka fleyler

görürse, hem kendi de¤erini anl›yor, hem de baflka kül-

türlerle tan›flma imkan›n› buluyor. Benim için de ilk dö-

nemde holding duvarlar› olmufltu. Sizin için ülke de,

bayrak da, Tanr› da oras› oluyor. Ama görüyorsunuz ki,

baflka Tanr›lar, baflka insanlar, baflka ülkeler, baflka

kültürler, baflka varl›klar da var. 1990’la 2001 y›l› için-

de, Kartonsan, Çimentafl, Pastavilla, Vestel’de de yat›-

r›mda bulundum. Vestel s›k›nt›dayken, kurtar›lmas›

operasyonunda bir arkadafl›mla beraberdim ve Zor-

lu’ya biz satt›k. Pastavilla s›k›nt›dayd› ve ben bafl›nday-

d›m, lansman›n› yapt›m ve Koç’a biz satt›k. De¤iflik de-

neyimler yaflad›m. Böyle bir trend, geçmiflte de vard›.

Keflke, bugün de Sabanc›’n›n yönetim kurulunda

Koç’tan, Eczac›bafl›’ndan birileri olsa, karfl›l›kl› etkile-

flim ve birliktelik sa¤lan›r. Ama, Türkiye’de insanlar bu

ifle daha farkl› bak›yor. Bir futbolcu, hayat› boyunca

Galatasaray’da oynamaz. 

Yeni giriflimleriniz var örne¤in Amerikan askerine su sa-

tacaks›n›z.

Evet, Ayd›n Boz Da¤›’ndan ilk defa Irak’a, su dolu bir

tren kald›rd›k. Amerikal›lar Türkiye’den su almak için

gelip inceliyorlar, onayl›yorlar. Bundan sonra da ihracat

bafllayacak. Suda bir s›çrama yapt›k. fiimdi, ‹stan-

bul’da, Antalya’da, Ayd›n Boz Da¤›’nda üç tesisimiz

var. P›nar Denge, P›nar Yaflam P›nar›m’› ve aromal› su-

yu ç›kard›k. Çikolata var. ‹sviçre’de P›nar Swiss’i yap-

t›rd›k. Arkas›ndan bisküvi ile ilgili çal›flmalar da bitti.

Güller açmaya bafllad›kça, o güllerin de¤iflik çiçeklere

dönüflmeye bafllad›¤›n› göreceksiniz, çeflitlenme süre-

ci bafllayacak. Ama bu büyüme, ikili büyüme olacak.

Yani, g›dada da büyüme olacak, sürpriz ürünler yap›la-

cak. Boyada da inflaat sektörü befl y›ld›r durgunluktay-

d› ama, faizlerin düflmesi, Türkiye’nin AB’ye üye olma

ihtimalinin artmas›, Türkiye’ye, gayri menkule olan tale-

bi art›rd›. Yabanc›lara mal edinme imkan›n sa¤lanma-

s›yla, gayri menkul talebi artt›. Haziran ay› itibariyle büt-

çemiz 38 trilyon, ama 50 trilyonluk mal üretsek satar›z.

Dolay›s›yla, boyada da bir büyüme var. Ama, boyada

büyüme var diye, her yere girmiyoruz. Katk›s› en yük-

sek olan sanayi boyalar›, beyaz eflya ve mobilya gibi

sektörlerdeki üretimi yo¤unlaflt›r›yoruz. Sat›fl yapmak

için üretim yapm›yoruz. Karl›l›k ve verimlilik ana nokta-

m›zd›r. 

Verimlilikten kast›n›z ne?   

Hem boyada hem g›dada verimlilik çal›flmalar› bafllad›

dersek, soyut olur. G›dada, ‹sviçre ve Malezya’da ça-

l›flm›fl bir arkadafl›m›z› transfer ettik. O ve di¤er arka-

dafllarla birlikte, “Omi Projesi” diye büyük bir proje ha-

z›rlad›k. Yaklafl›k alt› ayl›k bir çal›flmadan sonra, yaln›z-

ca bir y›l içinde verimlilik ve üretim giderlerindeki çal›fl-

malarla 14 milyon dolarl›k bir tasarruf yapabilece¤imizi

saptad›k.  

Hedefiniz nedir?

‹ki y›l içinde, bu projenin sonuçlar›n› irdelemek ve daha

iyisini yapabilmek. fiu anda devam ediyor. Uzun y›llar-

dan beri konuflulan bir fley. Mesela, uzun y›llardan be-

ri lojistik olarak tren kullan›lm›yor. Ama görüldü ki, de-

miryollar›nda bofl giden trenler ve arkalar›nda bofl gi-

den vagonlar var. ‹lk defa su nakliyesinde, Güneydo¤u

Anadolu’ya giderken tren kullan›ld›. Büyük bir tasarruf

ve verimlilik projesi devam ediyor. Bugüne kadar yap›-

lanlar iflin yüzde 20’si. Yüzde 80’de çok fley yap›laca-

¤› kanaatindeyim. Süt toplamadan bize mal tedarik

edenlerle iliflkilere, makinedeki etiket yap›flt›rma h›z›n-

dan doluma, onun al›nd›¤› yerden depoya konulmas›na

ve tüketiciye gitti¤i sürece kadar yap›lacak fleyler var.  

‹nsan kaynaklar› projesinde neler yap›yorsunuz?

‹nsanlara bir ücret veriyorsunuz ve Türkiye’de ayn› ifli

yapan insanlar aras›nda, baflar›l› olanla baflar›s›z olan

aras›nda ayr›m yapmak çok zor. Performansa dayal› bir

ücret sistemi gelifltirdik. Yüzde 60’› baz, yüzde 40’› ba-

flar›ya dayal›. Bir söz verdim ve 2005 y›l›nda bunu ha-

yata geçirece¤im. Onun için arkadafllar flimdi çal›fl›yor-

lar. Bu ifli 1987’de de konufluyorduk. Aradan 15 y›l

geçti ve hala bu yap›lamad›. 

Ayn› anda birçok yerde savafl vermek sizce do¤ru bir

fley mi?

Hayat bu. Yönetmek yaln›zca bir yöne bakmak demek

de¤il. Bütün bunlar›n hepsini bir kombinasyon haline

getirirseniz baflar›l› oluyorsunuz.

Nas›l bir lidersiniz?

Risk alan, çok çabuk karar veren biriyim. En büyük
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“Hayat›m boyunca insanlar flapkadan tavflan ç›karmam› bekledi. Ben de ç›kard›m. Sihirbaz tavflan
ç›kar›nca alk›fllan›r. Bir gün tavflan ç›karamazsam ne olur diye düflünüyorum.”
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özelliklerimden birisi, her gün yüzde 40’› hatal› da olsa,

yüzde 60 oranda do¤ru karar veririm. 

Baflkalar›n›n size yetiflme problemi olabilir mi?

Zaman zaman önde kofltu¤um oluyor, arkama bakt›-

¤›mda boflluk görüyorum. O zaman beklemek zorunda

kal›yorum veya bazen ben geride kal›yorum, onlar öne

geçiyor. 

Anlafl›lamama korkunuz olmuyor mu?

Anlafl›lamama zaman zaman oluyor. Bunu dert etmem.

www.pinarmutfagi.com’da bu aç›dan kendi grubumda

baz› zorluklar yaflad›m. “Ne demek fabrikan›n içine ka-

mera koyup üretimi seyretmek, böyle bir fley olabilir

mi?” diye düflünüldü. Bu dünyada da ilk. Befl y›l sonra

ne demek oldu¤u görülecek. ‹nsanlar art›k ürünleri,

üretim tarz›na, üreten flirketin kültürüne, kimlerin yö-

netti¤ine, insanlar›n seceresine göre alacak. Herkes

ayn› sütü, peyniri üretebilecek ama, bunu üreten flirke-

tin kültürü önemli. “Bu e¤er delilikse, ben bunu üstüme

al›yorum” dedim. Bu proje, alt› ay sarkt›. Ama, sonun-

da görüldü ki, bu fikir do¤ruymufl. fiimdi, herkes bu

projeye sahip ç›k›yor. Bu projemiz, Microsoft’un Alt›n

Örümcek Ödülü’nü kazand›. 

Türkiye’de siyasete giren ç›kmaz. Siz girdiniz ve ç›kt›-

n›z. Neden?

Benim siyasete girifl ve ç›k›fl›m normal olmad›. Siyaset

hedefledi¤im, istedi¤im bir fley de¤ildi. ‹zmir Ticaret

Odas› Baflkanl›¤›, Odalar Birli¤i’nde Yal›m Erez baflkan

ve ben de baflkan yard›mc›s›yd›m. Yal›m Bey, siyasete

geçmek istedi ve bunun için istifa etmesi gerekiyordu.

O istifa edip gidince, ben “Odalar Birli¤i Baflkan› olu-

rum” dedim. Türkiye’de ifl aleminin baflkan› olmak, ya-

r› baflbakanl›k gibi bir fley. Tansu Han›m ve Yal›m Bey

›srar etti. “Benim alan›m de¤il. Seçimleri kazanabilirim,

herkesle yar›flabilirim, ama 5 bin metre koflucusuysam,

100 metre koflamam” dedim. Siyasete girmemle so¤u-

mam bir oldu. Tansu Han›m, beni birinci s›radan aday

yapaca¤›na söz vermiflti. Verilen sözün daha siyasete

girmeden tutulmad›¤›n› görmek, beni flafl›rtt›. Dördün-

cü s›raya düfltüm. Asl›nda, do¤ru olan istifa etmekti.

Bir karar verdim, dördüncü s›radan girmeme ra¤men,

“Sonuna kadar mücadele ederim, kaybedersem flere-

fimle kaybederim, ama kazan›rsam da bile¤imin hak-

k›yla kazan›r›m” diye düflündüm. Hakikaten, çok iyi bir

seçim kampanyas› yapt›m. Meclise geldim ve bayra¤›

meclise diktim. ‹lk zamanlar heyecan içinde bir fleyler

yapar›m diye düflündüm. 

Ne gördünüz?

O dönemdeki meclis çok kaliteliydi. Ama, o kaliteyi yö-

netime yans›tmak mümkün de¤ildi. Türkiye’deki siyasi

yap›n›n de¤ifltirilmesi için, karfl›n›zda duvarlar var. Bu-

na baz›lar›, bürokrasi, baz›lar› derin devlet diyorlar.

Ama, milletvekili olarak meclise girince bir bofllu¤a dü-

flüyorsunuz. Kanunlar› milletvekili yapar gibi görünüyor.

Hay›r, hükümet haz›rl›yor. Dolay›s›yla, Türkiye’de siya-

set yapman›n bence, yegane yolu bakanl›k yapmak.

Adalet ve Anayasa Komisyonlar›, Ticaret Komisyon

üyeli¤i ve Karma Parlamento Komisyonu baflkanl›¤›

yapt›m. Karma Parlamento Komisyonu baflkan›yken,

baflkanvekilim Mümtaz Soysal ve Murat Karayalç›n ile

güzel bir 20 kiflilik heyetimiz vard›. Bakan oluncaya ka-

darki k›s›mda, Meclis yaflam› vaktimin ancak üçte biri-

ni al›yordu. Çünkü, koalisyon hükümetiydi ve üretim

yoktu. Bakanl›k dönemi hariç, siyasetteki befl y›l›m›n

ömrümün bofla giden k›sm› oldu¤unu düflünüyorum.

Bakanl›¤› nas›l tarif edersiniz?

Türkiye bir hukuk reformu yapmadan, ekonomik aç›-

dan hiçbir flekilde kurtulufla ulaflamaz ve her defas›nda

bafl›n› duvara toslar. Bunu da, 2001, 2002 y›llar›nda

gördük. Hukuk, oyunun kurallar›d›r. Oyunun kurallar›n›n

yaz›lamad›¤› bir ülkeye gidip hiç kimse, maç yapmaz.

Ben Adalet Bakan› olarak, ekonomiyle hukuku, adaleti,

yarg›y› bu anlamda ele ald›m ve Türkiye’de bu reform

nas›l yap›l›r diye çal›flmalar yapt›m. Lütfi K›rdar’da 2 bin

kiflinin önünde, “Kanunlar› üreten meclistir. Türkiye, bu

yap›lanmay› meclise aksettirmedi¤i sürece, Türkiye’de

yarg› reformundan söz etmek mümkün de¤ildir. Siya-

set bir de¤iflimdir ve bu anlamda bakanl›k ve milletve-

killi¤im dönemimde bu de¤iflimi zorlad›m. Ama bunu

yapamad›m. Onun için, k›rm›z› kart› kendime gösteriyo-
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rum ve siyasetten kendimi at›yorum” dedim ve befl da-

kika süren alk›fl ald›m. Ve o gün siyaseti b›rakmaya ka-

rar verdim. Siyasete girifl ve ç›k›fl›m böyle oldu. 

Siyaseti hiç mi sevmediniz?

Bakanl›¤› sevdim. Çünkü, çok önemli de¤ifliklikler yap-

t›m. Baz› yasalar› ç›kard›m. Yarg›da, savc›larla ve ha-

kimlerle ilgili çal›flmalar yapt›m. Benim dönemimde, çe-

telerle mücadelede çok büyük mesafe al›nd›. Ne kadar

mafya babas› varsa, hepsi hapse girdi. O dönemde,

Abdullah Öcalan yakaland›. Türkiye aya¤a kalkt›, ‹tal-

ya’da insanlar protesto ediyor, bayrak yak›yordu ve

ben Adalet Bakan›’yd›m. Herkes ortadan kayboldu. Te-

levizyon programlar›na ben  ç›k›yordum ve Öcalan’›n

yakaland›¤› günün akflam› U¤ur Dündar’›n program›n-

da, “Türk halk›, Öcalan’›n iade edilmesi için, idam ce-

zas›n›n kald›r›lmas› flart. ‹dam cezas› olan bir ülkeye ia-

de yap›lamaz. fiimdi ben size soruyorum, ‹talya’dan eli-

ni kolunu sallayarak gitmesini mi istersiniz, yoksa idam

edilmese bile Türkiye’de hapiste kalmas›n› m› istersi-

niz?” dedim. Bana, “Türk halk› seni parçalayacak” de-

diler. ‹ki tane tepki mektubu geldi, baflka bir tepki gel-

medi. O dönemler çok keyifliydi. Yorgundum ama, ke-

yifliydim. 

Bir daha girer misiniz?

Dümende olursam girerim. Çeflmeliyim, üniversiteyi

burslu okudum. fiu anki hayat›m› t›rnaklar›mla kazan-

d›m ama, bu toplum bana çok fley verdi. Kendi ölçüme

göre, birçok fleye sahibim. Arabam, evim ve yazl›¤›m

var. Bir k›z›m Fransa’da avukatl›k yap›yor, di¤er k›z›m

New York’ta çal›fl›yor. Onlar› yurtd›fl›nda okuttum. Be-

nim böyle imkanlar›m yoktu. Ben yemek kuyru¤una gir-

dim, ay›n onbeflinde param hep bitti. Hukuk fakültesin-

den karfl›l›ks›z burs ald›m. Bu toplum bana bu imkan-

lar› verdi ve zaten ömür de bitecek. Devrim niteli¤inde-

ki reformlar› yapmakta pay›m olursa, bu bana heyecan

verir. Ama dümende olmazsan›z, bu olmaz. Fakat bir

daha hayat›mda siyaset olaca¤›n› sanm›yorum. 

Bundan sonra hayat›n›zda ne olabilir?

Yelken. 

Efliniz de seviyor mu?

Seviyor. 15 metre boyunda bir teknemiz var ve gemici yok.

Yani, kaptan benim. Bir de “fians” adl› bir kedimiz var. 

Dünya seyahatine birlikte mi ç›kacaks›n›z?

Öyle olacak. Ama ne zaman olur, bilemiyorum. 

Böyle bir fley için ne kadar zaman ay›r›rs›n›z?

Bir y›l geri gelmesem, bu beni s›kmaz. Denizde sürekli

beyniniz meflguldür, oldu¤unuz yer, gördü¤ünüz man-

zara her an de¤iflir, alt›n›zda sabit sand›¤›n›z denizin-

den bazen yunus bal›¤› geçer ve orada o de¤iflimi her

zaman yaflars›n›z. Gece demir atars›n›z, sabah bir ba-

kars›n›z tekne baflka tarafa gitmifl. Rüzgar bir anda de-

¤iflir, f›rt›na ç›kar. ‹flte, yaflam›n ta kendisi. Bir de ses-

sizlik ve hayatta kalmak. 2002’de holdinge geldi¤imde,

“Baflar›n›n Rotas›” diye bir programla ifle bafllad›k ve

orada yelkenliyi örnek ald›m. Sadun Bora’n›n, “En iyi

kaptan, f›rt›nada limanda ba¤l› kalan kaptand›r” diye

çok güzel bir sözü vard›r. Bizim Yaflar olarak yaflad›¤›-

m›z s›k›nt›, f›rt›nada limanda ba¤l› kalmak yerine bütün

rüzgarlar› yememiz, direk ve yelkenlerimizin k›r›lm›fl ol-

mas›ndan kaynaklan›yor. “Yelkenlerimizi ve direklerimi-

zi düzeltece¤iz ve iyi bir rüzgarla yola ç›kaca¤›z” de-

mifltim. fiimdi, iyi gidiyoruz. 

Eskiden flirketler s›ralamas› Koç, Sabanc› ve Yaflar’d›.

Yaflar ne zaman ilk üçe girer?

Mesafe baya¤› aç›lm›fl. Bizim zaman›m›zda, Koç bir,

biz ikide oynuyorduk ama flimdi çok gerilerde kald›k.

Bunun da sebebi, o f›rt›nada Tuborg gibi flirketleri kay-

betmemiz. Bu 10 y›ll›k bir süre al›r. Baflka oyuncular

kat›ld›. Bizim bulundu¤umuz alan, yabanc› rekabetin

yo¤un oldu¤u bir alan. Nestle, Danone burada, bu ala-

na Sabanc› ve Koç girdi. Ama, biz orada liderli¤imizi

korudu¤umuza göre, mesafeyi açabiliriz. ‹nsano¤lu de-

¤iflimi hissedemez. Onlar bugün birinci ama 10 y›l son-

ra kalmalar› mümkün de¤il. Dolay›s›yla, onlar da flimdi

g›daya geçmeye çal›fl›yorlar. Burada biz öndeyiz, onlar

bizim arkam›zda. De¤iflim içerisinde onlar orada kala-

mayacaklar. Büyük gruplar gelecekle ilgili stratejilerin-

de ve konumlanmalar›nda zorluk çekiyorlar. Bizim des-

tinasyonumuz, nereye gidece¤imiz ve önümüzdeki 10

y›l içindeki imkanlar›m›z belli. 

Kendinizi nas›l besliyorsunuz? Gününüz nas›l geçiyor?

Benim bir özelli¤im vard›r, iflten ç›k›nca iflle ilgili bütün

sorunlar›, flapkam› ç›kar›r gibi, orada b›rak›r›m. Her ne

kadar o günle veya yar›nla ilgili hayati derecede sorun-

lar da olsa, iflten ç›k›nca her fleyi unuturum ve hobile-

rim vard›r. Bunlardan biri felsefedir. Kendimi felsefeyle

beslerim. 17 yafl›ndayken kasalarla Varl›k Yay›nlar› al›r

ve dünya klasiklerini okurdum. Sartre’dan tutun Russe-

au’ya kadar o yafllarda felsefe okurdum. Benim hayat›-

m› Camus çok etkiledi. Sartre’›n sevgilisine yazd›¤›

mektubu son sat›r›na kadar ezbere bilirim. 23, 24 ya-

fl›nda okuduklar›mla yaflad›klar›m konusunda ikilem ya-

flad›m. Hayat›mda kristalize olma dönemi yaflad›m.

Parça parça oldum. Beni cam gibi düflünün, cam ola-

rak parça parça oldum. Ama sonra, o cam parçalar›n-

dan kendimi lego gibi tek tek oluflturdum. Bu da 26-

27 yafl›na kadar sürdü. O gün bugün kendimle bar›fl›-

¤›m. Her ay mutlaka iki kitap bitiririm. Bunlardan birisi

felsefe kitab›d›r. fiu an okudu¤um kitap, Spinosa’n›n

“Spinosa’dan Tao”ya isimli bir kitab›. Bir de Amin Ma-

ulouf’un “Yollar›n Bafllang›c›” isimli son kitab›n› ald›m.

“Kay›p Mesih” diye Robert Koleji’nden bir profesörün

yazd›¤› bir kitap var, bugünlerde onun çok konuflulma-

s› laz›m. Beni son günlerde al›p götüren kitaplardan bi-

risi, “Da Vinci’nin fiifresi”.  

Spor yapt›¤›n›z› biliyorum, ilgi alanlar›n›z neler?

20 y›ld›r tenis oynuyorum, çok iyi oynar›m ve iddial›y›m-

d›r. fiu anda, Karfl›yaka Tenis Kulübü’nde oynuyorum.

Kayakta da iyiyim. Fransa’ya gidiyorum kaymak için.

Holdingde göreve bafllamadan önce y›lda iki kere gi-

derdim, flimdi ise bir kere gidiyorum. Y›llard›r hep kofl-

tum. fiimdi, flehir d›fl›na Urla’ya tafl›nd›m. Orada da evi-

min alt›nda, çok güzel bir spor salonu var. Orada spor

yapar›m. Hafta sonlar› teknedeyim. Teknede sürat ya-

kalad›¤›mda adrenalin salg›lan›yor ve bunlar da benim

içimi boflalt›yor. Pazartesi günü ifle daha s›k› bafll›yo-

rum. Her y›l, ‹zmir’den ç›k›p Yunan adalar›na gidiyo-

rum. A¤ustos’ta da 15 günlük böyle bir gezim olacak.  

Bafl›n›za bir fleyler geldi¤i oluyor mu?

Oluyor. Bir gün Simi’den dönerken, iki, üç y›l önce, yel-

kenler aç›k gidiyordum. ‹çeride k›zlar›m ve bir arkada-

fl›m›z vard›. Çok fliddetli bir rüzgar ç›kt›. Yelkenler deni-

ze yap›flt›, kalkt›k, toparlarken di¤er taraf yap›flt›. Bü-

yük bir tehlikeydi. Kendimi ba¤l›yorum ve üzerimizden

dalgalar geçiyor. fiirket de öyle. fiirketler de dalgalar›n

içinde yaflayan gemiler. Baz›lar› bat›yor, baz›lar› birinci

oluyor ve baz›lar› da ortalarda kal›yor. Rüzgar ayn› rüz-

gar, tekne ayn› tekne ama onu kullananlar önemli.

Kaptan benim diyorsunuz, kendinizi ba¤l›yorsunuz.

Ama di¤er tekne büyük bir tekne ve ciddi insan kayna-

¤› laz›m. ‹zmir’e de insan gelmiyor galiba?

Hay›r, ben kimi istesem al›yorum. ‹zmir’e adam gelmi-

yor de¤il, flirketin orta kademedeki yöneticisi flirketin

bafl›ndaki adama bak›yor. Kimi istiyorsam ‹zimir’e geti-

rebiliyorum. Gelecek olan kifli, flirketteki felsefeye bak›-

yor. Dolay›s›yla, “‹zmir’e kimse gelmiyor” diyenlerin ön-

ce aynaya bakmas› laz›m. 

“Bakanl›k dönemi hariç, siyasetteki befl y›l›m›n ömrümün bofla giden k›sm› oldu¤unu düflünüyorum.
Bakanl›¤› sevdim. Dümende olursam siyasete yine girerim. Fakat bir daha hayat›mda siyaset olaca¤›n›
sanm›yorum.”



4140 nostalji: bal›kç›lar

Rak› fliflesinde bal›k olsam...

Türkiye’de deniz ve bal›k konusunda uzman isimlerden biri olan Ali Pasiner’in haz›rlad›¤› “Alabal›ktan Zarganaya Türkiye Bal›klar›” adl› kitap, bu alandaki en yeni
baflvuru kayna¤›. Ali Pasiner maalesef, kitab›n›n yay›nland›¤›n› göremeden aram›zdan ayr›ld›. Bu çal›flmada yer alan foto¤raflar›n ço¤unlu¤u ise Ara Güler’e ait.

Eskiler al›yorum / Eskiler al›yorum/ Al›p y›ld›z yap›yorum / Musiki ruhun g›das›d›r / Musikiye
bay›l›yorum / fiiir yaz›yorum / fiiir yaz›p eskiler al›yorum / Eskiler verip musikiler al›yorum /

Bir de rak› fliflesinde bal›k olsam...

Orhan Veli 



Dünyan›n dengede durmas›na ya da f›rt›nalar›n,
depremlerin ortaya ç›kmas›na bal›klar›n neden
oldu¤unu biliyor muydunuz? ‹slamiyet öncesin-

de, Orta Asya’daki yarat›l›fl destanlar›nda, dünyan›n
dengede durmas›n› sa¤layan›n, devasa boyutlardaki
“Hut” adl› bal›k oldu¤una inan›l›rd›. Bu inan›fla göre ba-
l›¤›n üzerinde bir öküz ve onun da üstünde dünyay›
omuzlar›nda tafl›yan bir melek bulunur.

Bir baflka efsanede ise suyun içerisinde, bafl› kuzeyde
bulunan dev bir bal›¤›n bulundu¤una ve solungaçlar›n-
dan bir iple üç dire¤e ba¤land›¤›na inan›l›r. Bu bal›¤›n
bafl›n› sa¤a sola sallamas› büyük f›rt›nalar›n kopmas›na
neden olur. Altay Yarat›l›fl Destan›’nda önemli bir yeri
olan bal›k, özellikle göl ve nehir k›y›lar›nda yaflayan
Türk topluluklar›nda bereket, refah ve bolluk sembolü
olarak görülür. Evlilikte mutlulu¤un ve üremenin simge-
sidir.

‹nsanlar›n ve do¤an›n yaflam kayna¤› olan su içerisin-
de yaflamas› nedeniyle bal›k, yaflam›n da sembolüdür.
Türk mitolojisi d›fl›nda di¤er mitolojilerde de çok önem-
li bir yere sahiptir. 

Hint inan›fl›nda evrenin merkezi olan Hera Da¤› bir ba-
l›¤›n üzerindedir. Ay ve günefl onun çevresinde döner.
Tanr›lar da burada otururlar. Çin ve Japon mitolojilerin-
de deprem, dünyay› tafl›yan büyük bal›¤›n hareket et-
mesiyle oluflur. 

Kutsal su inan›fllar›nda bal›¤›n önemli bir yeri vard›r.
Kutsal sular›n hastal›klar› iyilefltirdi¤ine, insanlar› gü-
nahlar›ndan ar›nd›rd›¤›na, kötülükleri yok etti¤ine inan›-
l›r. Kutsal sulardaki bal›klara iliflkin pek çok örnek bu-
lunur. Bunlardan en bilineni ülkemizde, Urfa’da ‹brahim
Peygamber ve Nemrud ile ilgili efsaneye dayanan kut-

sal sudur. Nemrud, ‹brahim Peygamber’i büyük bir
ateflin içine att›r›r. Atefl bir mucize sonucu suya dönü-
flür ve içindeki odunlar da bal›k haline gelir. Bu bal›klar
kutsal olarak kabul edilir ve yakalamak çok büyük gü-
nah say›l›r.

Peygamberlerin bal›klarla ilgili pek çok mucizelerinden
söz edilir. Hz. Yunus, uzunca bir süre bir bal›¤›n kar-
n›nda kal›r. Hz. ‹sa ise çocukken, tuzlanm›fl bir bal›¤›
suya atarak canland›rm›flt›r. Bal›k, astrolojide de s›n›r-
lama ve kuflatma güdüsünü etkileyen burç olarak yer
al›r. Bu burçta do¤anlar›n heyecanl›, iyi huylu ve cesur
kifliler olduklar›na inan›l›r.

Ülkemizin dört bir yan›nda, sabah›n ilk ›fl›klar›nda seri-
len ve kimi zaman gün bat›m›nda, kimi zaman günefl
do¤madan çekilen a¤lar, bereketli sular›n birer haber-
cisi. Kimileri için geçim kayna¤›, kimileri için de bir ho-
bi olan bal›kç›l›k, Akdeniz’den Ege’ye, Karadeniz’den
Marmara’ya her gün yakamozlar›n ›fl›lt›s›nda tekrarlan›r
durur.

Birbirinden farkl› denizlerle çevrilen, tatl› ve tuzlu gölle-
rinin yan› s›ra pek çok akarsuyun bulundu¤u Türkiye,
zengin bir su ürünü potansiyeline sahip. Türkiye’yi ku-
flatan denizlerde el oltas› veya makaral› kam›fllarla; ak-
ya, dil bal›¤›, istavrit, kalkan, kefal, k›rlang›ç, levrek, lü-
fer, mezgit, izmarit, palamut, sardalya, uskumru, zar-

4342 nostalji: bal›kç›lar

Y›llar öncesinin ‹stanbul’u ve bal›kç›lar›... Bugün ise her fley çok daha farkl›. ‹stanbul’un silueti farkl›,
bal›kç› tekneleri farkl›, bal›kç›l›k farkl›... Dünü ve bugünü bir arada göreceksiniz bu sayfalarda.



gana ve çipura, avlanabilen belli bafll› bal›klar. Tatl› su-
larda yaflayan b›y›kl› bal›k, sudak, tatl› su kefali, sazan,
inbal›¤›, kalaburun, yay›n, turna, alabal›k ve tatl› su lev-
re¤i ise akarsularda ve göllerde avlanan bal›kç›lar›m›z›n
geçimini sa¤layan en önemli türler.

Ülkemizde, yöresine göre de¤iflim göstermesine ra¤-
men, yaz sonu ile sonbahar ve k›fl aylar›n›n bafllang›c›
en verimli dönemlerdir. Yaz›n sahillere do¤ru yaklaflan
bal›klar, k›fl mevsimiyle birlikte aç›k ve derin sulara çe-
kilirler. Yaz aylar›nda denizden esen rüzgara, çekilen
a¤lar›n kokusu kar›fl›r. Kimi zaman devasa a¤lar›yla ba-
l›k avlayan teknelerin yan›nda, mütevaz› oltalar›n› deni-
ze b›rakan, büyük bir sab›rla denizden gelecek k›sme-
tini bekleyen amatör bal›kç›lar yer al›r. 

Akflam k›z›ll›¤›nda uzaklardan duyulan tekne pat›rt›lar›,
h›nca h›nç dolu a¤lar, biten bir bal›k av›n›n ve denizin
insano¤luna sundu¤u mucizenin belirtisidir. Ancak bir
av henüz biterken sahilden ayr›lan bir tekneyle bir bafl-
ka av yeniden bafllar. Ünlü flair Orhan Veli’nin dizelerin-
de belirtti¤i gibi gün olur, denizden yeni ç›km›fl a¤lar›n
kokusunda yepyeni bir macera bafllar.

Cumhuriyet sonras›nda Halikarnas Bal›kç›s› ve Sait Fa-
ik, bal›¤› öykülerinde ön planda tutan önemli yazarlar-
d›r. Kimi zaman öykülerinde bal›klar dile gelerek kendi
öykülerini kendileri anlat›rlar. 

‹brahim Çall›, Cevat Dereli, Fethi Karakafl, Bedri Rahmi
Eyübo¤lu, Abidin Dino, Haflmet Akal, Avni Arbafl, Ne-
dim Günsür ve Mustafa Pilevneli gibi ressamlar denizi,
bal›¤› ve bal›kç›lar› resimlerinde canland›r›rlar. Sait Fa-
ik, Cevat fiakir ve Yaflar Kemal gibi ünlü yazarlar öykü-
lerinde ve romanlar›nda bal›¤a çok genifl yer vermifller-
dir. Bal›klar›n yaflam›, davran›fllar› ve av› konusunda

engin bir bilgiye sahip bu yazarlar›n öyküleri, birçok ba-
l›k çeflidinin anlat›m›yla renklenir ve kimi zaman olaylar
bal›¤›n a¤z›ndan, denizin içinden anlat›l›r.

fiiirimizde bal›k, hem sembolik olarak hem de fliirin ana
temas› olarak yer al›r. Tasavvuf edebiyat›ndan günü-
müze pek çok fliirde bal›klar›n izine rastlamak müm-
kün. 

Tasavvuf edebiyat›n›n en bilinen örne¤i flüphesiz ki
“Hayali”nin, “O mahiler ki derya içredir, deryay› bilmez-
ler” m›sralar›d›r. Yunus Emre ise pek çok fliirinde ta-
savvuf felsefesini, “Senin aflk›n deniz, ben bir damla
bal›kç›k. Bal›k sudan ç›ksa hemen ölüdür” beyitinde ol-
du¤u gibi, kendini bal›klarla özdefllefltirerek ifade et-
meyi tercih eder.

Türk fliirinde deniz ve bal›k imgelerini kullanmas›yla ta-
n›nan en önemli flair, hiç kuflkusuz Orhan Veli’dir. Pek
çok fliirinde, denizi, bal›klar›, gemileri, a¤lar›, dalyanlar›
anlatan, kimi fliirlerinde tüten gemi bacalar›n› bile kifli-
lefltirecek kadar deniz sevdal›s› olan Orhan Veli’nin,
“Rak› fliflesinde bal›k olsam” m›sras› dilimize yerleflmifl-
tir. Mevlana’dan Naz›m Hikmet’e, Yahya Kemal’den
Ümit Yaflar O¤uzcan’a, Oktay R›fat’tan Cahit S›tk› Ta-
ranc›’ya, Mehmet Akif Ersoy’dan Faz›l Hüsnü Da¤lar-
ca’ya yüzlerce flairimiz, pek çok fliirinde bal›k temas›n›
kullanm›flt›r.
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Uzaklardan duyulan tekne pat›rt›lar›, h›nca h›nç dolu a¤lar... 
Ancak bir av henüz biterken sahilden ayr›lan bir tekneyle bir baflka av yeniden bafllar.



Müzecilik; bilimden sanata, arkeolojiden tari-
he, uygarl›¤›n geliflimini simgeleyen çeflitli
dallarda etkinlik gösteriyor. Teorik e¤itimin

prati¤e dönüflmesinde, toplumun geliflmesinde, kültü-
rün devaml›l›¤›nda büyük rol oynuyor. Nazan Ölçer,
Türkiye’de müzecili¤in öncü isimlerinden. 32 y›l boyun-
ca dünyan›n en zengin hal› koleksiyonlar›ndan birinin
sergilendi¤i Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde görev yap-
m›fl. “Her sergi bir okuldur” diyor. Türk ‹slam Eserleri
Müzesi’nden yafl haddi nedeniyle emekli olan Nazan
Ölçer, yaklafl›k bir y›ld›r Emirgan’da Atl› Köflk olarak da
bilinen, Sak›p Sabanc› Müzesi’ni yönetiyor. Y›llard›r
edindi¤i müzecilik deneyimi ve iliflkiler a¤› sayesinde
Sabanc› Müzesi’ne yeni bir soluk getiriyor.  

Müzecili¤in duayenlerinden Nazan Ölçer ile Türkiye’de
arka plana itilen müzecilik mesle¤inden, Sak›p Saban-
c› Müzesi’nde sergilenen tematik eserlere ve gelecek
planlar›na uzanan bir röportaj yapt›k.  

Sabanc› Müzesi hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Sabanc› Müzesi ziyaretçilere iki y›l önce kap›s›n› açm›fl
yeni bir müze. Merhum Sak›p Sabanc›, hayattayken
kendi zevki için toplad›¤› hat sanat› ve Türk resminden
seçmelerin yer ald›¤› eserlerin say›s› giderek art›nca, bu
eserleri bir müze arac›¤›yla halkla paylaflmaya karar
vermifl. Bu eserlerin, New York Metropolitan Müzesi,
Paris Louvre Müzesi , Berlin Deutsche Guggenheim
Müzesi’nde sergilenmesi ve büyük ilgi görmesi de bu
düflünceyi kuvvetlendirmifl. 

Ana koleksiyon kaç parçadan olufluyor?
Türkiye’de 30 bin 40 bin parçal›k çok zengin koleksi-
yonlar var. Sabanc› Müzesi’ndeki eserleri say›ca onlar-
la karfl›laflt›rmamak gerekiyor. Bu müzedeki eserlerin
önemi, koleksiyonun özel bir meraktan yola ç›karak

sistematik toplanmas› ve bir müzede sergilenecek bo-
yuta gelmesi fleklinde aç›klanabilir. Ana koleksiyonu
oluflturan hat sanat› eserleri; berat, hilye, kuran, levha
gibi eserlerle Türk hat sanat›n›n pek çok yönünü ayd›n-
lat›yor. Ana koleksiyonun di¤er parças› olan Türk  re-
simleri de 19. yy’dan bu yana Türk resim sanat›ndan
kesitler sunuyor. Köflkün bir di¤er özelli¤i ise Sak›p
Bey’in köflkü ailesiyle içinde yaflad›¤› gibi teslim etme-
si ve köflkün bir ev olarak da gezilebilmesi. 

Sürekli sergilenen eserler d›fl›nda Sak›p Sabanc› Müze-
si’nde tematik sergilerin yap›lmas›n›n nedeni nedir? 
Bir müze, ana koleksiyonunun yan›nda, geçici sergiler-
le cazibe unsuru oluflturup, ziyaretçi çeker. Sabanc›
Müzesi’nde ben göreve bafllamadan önce “Futbol
Manzaralar›”, “At ve ‹nsan” temal› sergiler yap›lm›fl. 

32 y›l› Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde olmak üzere,
uzun y›llard›r süren müzecilik deneyiminiz, Sak›p Sa-
banc› Müzesi’ne nas›l yans›d›?
Uzun y›llarda edindi¤im deneyim, birikim ve dünyaya
aç›larak çal›flman›n getirdi¤i bir iliflkiler yuma¤›n›n akta-
r›lmas›, olarak yans›d› diyebiliriz. Bu iliflkilerin de yard›-
m›yla, önce Medici Koleksiyonu’ndan; “Mediciler’den
Savoylar’a: Floransa Saraylar›nda Osmanl› Görkemi”
adl› çok k›sa zamanda gerçekleflen ve büyük ilgi gören
bir sergi aç›ld›. Sak›p Sabanc› Müzesi’nin daha önce
hiç görmedi¤i ziyaretçi ak›n› oldu. Daha sonra, “Paris-

St. Petersburg: Alexandre Vassiliev Koleksiyonundan
Avrupa Modas›n›n Üç Yüzy›l›” adl› sergi bafllad›. Sergi,
a¤ustos ay›na kadar görülebilir.

Sabanc› Müzesi’nin ana temas› ne olacak? 
fiimdikinden farkl› olarak, karfl›laflt›rmal› eserler sergile-
necek. Üniversitelerle ifl birli¤ine gidilecek. Yurtd›fl›n-
dan getirilen büyük sergilerle kendi insan›m›za dünyay›
gösterecek. Kataloglar›, filmleri, e¤itim programlar› ile
dört dörtlük bir müze olacak.

Bir röportaj›n›zda “her sergi bir okuldur” diyorsunuz.
Müzecili¤in, e¤itim sistemine nas›l bir katk›s› olabilir?
Müzecilik e¤itim sistemi ile asl›nda bire bir örtüflüyor.
Örne¤in, yurtd›fl›ndaki müzelerin e¤itim programlar›
okullarla birlikte planlan›r. Küçük yafllardan itibaren; ta-
rih gibi dersler müzelere giderek desteklenir. Biz, Sak›p
Sabanc› Müzesi olarak, müzeyi ziyaret için belirli okul-
lara ça¤r›lar yap›yoruz, hatta baz›lar›na ulafl›m imkan›
sa¤l›yoruz. 

Türk müzecili¤ini de¤erlendirebilir misiniz? 
Türk müzecili¤i, bafl›ndan beri arkeoloji temelli oldu.
Osmanl› sanat›, yerel kültürlere yönelik çal›flmalar biraz
daha geride kald›. Türkiye’nin zengin bir ülke olmama-
s› ve koruyacak çok fazla eser olmas› ise müzecili¤i et-
kileyen faktörler aras›ndayd›. Öte yandan özellikle
1980’li y›llarda müzecilik alan›nda büyük geliflmeler ol-
du. Bir dönüm noktas› olarak, 1983 y›l›ndaki Büyük
Anadolu Medeniyetleri Sergisi örnek gösterilebilir. 

Müzecilikte en büyük sorunumuz nedir sizce?
Türkiye’de müzecilik alan›nda insana yat›r›m yap›lma-
mas› en büyük sorunlardan biri. Louvre, Metropolitan
gibi dünyaca ünlü müzelerin aksine, burada müzelerin
okullar› yok. Dolay›s›yla yafll›dan gence aktar›lan bilgile-

rin oldu¤u bir sistem de yok. Eskinin birikimine sahip
insanlar teker teker ortadan çekilince ya da yurtd›fl›n-
daki uygulamalar›n aksine, bilgi birikimine sahip olanlar
yafl haddinden emekli edilince, bilgilerin paylafl›laca¤›
gençler de olmay›nca büyük problem ç›k›yor. 

Türkiye’de müzecilik e¤itimi veriliyor mu?
Y›ld›z ve ‹stanbul Üniversitesi’nde master düzeyinde
programlar var. Öte yandan müzecilik e¤itiminin al›na-
ca¤› as›l yer, teori ile prati¤in birleflebilece¤i bir müze
olmal›. Bu meslekte yurtd›fl›ndaki çal›flmalar› takip et-
mek, oradakilerle ba¤lant› kurmak, d›fla dönük bir dün-
yada yaflamak gerekiyor. Günümüzde dil bilmek, ken-
dini iyi e¤itmek, sanata ilgi duymak için illa belli bir ke-
sime mensup olmak gerekmiyor. ‹nsanlar art›k kendi
f›rsatlar›n› yaratabiliyor. 

Sizin müzecili¤e ilginiz nas›l bafllad›?
Akademisyen bir ailede büyüdüm. Evimize sürekli ünlü
arkeologlar, flairler gelip giderdi. Böyle bir evde büyü-
yüp, Almanya’da ilk ça¤ tarihi, sanat tarihi ve etnoloji
üzerine e¤itim gördüm. Bu meslekle ilgim, oradaki e¤i-
tim sisteminden kaynakland›. Eflya ile bire bir temas,
ona dokunman›n bana verdi¤i zevk, müzecilik mesle¤i-
ni seçmeme neden oldu. Türkiye’ye döndü¤ümde ga-
zetede bir ilan görüp, s›nava girdim ve 32 y›l›m› geçire-
ce¤im Türk ‹slam Eserleri Müzesi’ne tayinim ç›kt›. O
müzeyi dünya sahnesine tafl›mak bana nasip oldu. 

Bir objeyi elinize ald›¤›n›zda ne düflünüyorsunuz, ne
hissediyorsunuz?
Önce o eserin ait oldu¤u dönemi, orijinalli¤ini düflünü-
yorum. Daha sonra bu malzemeyi insanlara nas›l bir
senaryo ile sunabilirim, bir seri kurabilir miyim diyorum.
Eserin bulundu¤u kültür çevresini bilmeden eseri yo-
rumlayamazs›n›z. Örne¤in; Viyana’da bir müzenin kura-
törlerinden birinin elinde, k›r›lm›fl  bastona benzeyen,
yorumlayamad›¤› bir eser vard›. Bir de bakt›m, elinde
tuttu¤u mütteka denen, dervifllerin  tefekküle dald›¤›
zaman, yerde ba¤dafl kurup, çenelerinin alt›na koyduk-
lar›, dayand›klar› bir obje.  

Yapt›¤›n›z ifl bir çeflit iz sürmeye benziyor...
Yeni bir koleksiyon olufltururken, önemli bir serginin
peflinde koflarken hep iz sürüyorsunuz. Polonya’daki
Osmanl› eserlerini getirirken, gerçekten iz sürdüm. Po-
lonya’da buz gibi depolarda, onlar›n bile ne oldu¤unu
bilmedi¤i kutular› açarak, Osmanl›’ya ait eserleri ç›kar-
d›k. Kilise koleksiyonlar›na, unutulmufl manast›rlar›n
depolar›na bakt›k, 2. Dünya Savafl›’nda ya¤malanmak-
tan kurtulmufl kalelere girdik. Bir anlamda bu eserleri
yeniden hayata döndürdük. Sergi bittikten ve eserler
topland›ktan sonra, t›pk› bir oyunun son sahnesi gibi,
“tamam bu bitti, s›rada ne var” diyorsunuz? Türkiye’ye
bat› sanatlar›n›n flaheserleri de olmak üzere daha çok
sergi getirmek istiyorum.  

Türkiye’de müzelerin ziyaretçileri genellikle yabanc›lar-
dan m› olufluyor? 
Bu beni hem çok flafl›rt›yor, hem de çok keyiflendiriyor.
Sultanahmet ve Topkap› gibi mekanlarda bu do¤ru
ama burada de¤il. As›l görevim; bir turiste Türkiye’nin
güler yüzünü, zengin geçmiflini göstermenin yan›nda,
kendi insan›m›za bunun de¤erini anlatmak ve bu flekil-
de kültür miras›m›z› korumak. 

Türkiye’de pek çok eser yurtd›fl›na kaç›r›l›yor. Irak’ta
binlerce y›ll›k bir medeniyet ya¤malan›yor. Y›llar›n› tarihi
eserlere vermifl biri olarak bütün bunlar sizi umutsuzlu-
¤a düflürmüyor mu? 
Türkiye, çok genifl bir alana sahip, tarihi eser ve kültür
katman› aç›s›ndan zengin olan, az geliflmifl bir ülke.
Böyle bir ortam içinde, tarihi eser kaçakç›l›¤› ise art›k
piyasas› oluflmufl, arz ve talep dengelerinin geçerli ol-
du¤u bir pazar. En kat› kanunlar› da ç›karsan›z d›flar›da
bir al›c› varsa engellemek çok zor. Kendi insan›m›z› bi-
linçlendirmemiz ve e¤itmemiz uzun vadede geçerli ola-
cak tek çözüm. Yurtd›fl›nda da tarihi eser kaçakç›l›¤›
görülüyor ama maksat bunun talana dönüflmemesi ve
tek tük olaylar olarak kalmas›n› sa¤lamak. Irak Savafl›
konusuna gelince, yaln›zca Ba¤dat’ta de¤il Afganis-
tan’da da ayn› olay yafland›. Arkeolog arkadafllar›m,
bundan yirmi y›l önce ç›kard›klar›, Kabil’de bir müzeye
koyduklar› eserleri, Avrupa’daki pazarlarda, antikac›lar-
da gördüler. Bir arkeolog için bundan daha büyük bir
yenilgi düflünemiyorum.

32 y›l görev yapt›¤›n›z, bunun 25 y›l›nda yönetti¤iniz ve
bu dönemde ödül alan Türk ‹slam Sanatlar› Müzesi ile
hala bir ba¤lant›n›z var m›? 
Hay›r ama y›llar›m› verdi¤im, bütün eserlerini ezbere bil-
di¤im bir yerin herhangi bir konuda ihtiyac› oldu¤unda
tabii ki onlara yard›m ederim. Ama zannederim art›k
baflka bir dünyaday›m.

4746 portre: Nazan Ölçer
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Türk müzecili¤inin önemli isimlerinden biri Nazan Ölçer. 32 y›l boyunca dünyan›n en zengin hal› 
koleksiyonlar›ndan birinin sergilendi¤i Türk ‹slam Eserleri Müzesi’nde görev yapt›. 

fiimdi y›llar›n tecrübesiyle Sabanc› Müzesi’ni yönetiyor.
Tarihi eserlere adanm›fl bir hayat
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Moda tarihçisi Alexandre Vassiliev'in 30 y›ld›r oluflturdu¤u koleksiyonundaki parçalardan oluflan,
"Avrupa Modas›n›n Üç Yüzy›l›" sergisi, Beymen'in sponsorlu¤unda, Sak›p Sabanc› Müzesi’nde 

ziyaretçilerle bulufltu. Moda tarihinden sayfalar

Malta Haç› Dü¤meli üç parça soylu erkek giysisi, Fransa, yaklafl›k 1770-1775

Art Déco gece elbisesi Crépe de Chine, boncuk, inci, Yugoslavya 1925.

Belgradl› ünlü kostüm tasar›mc›s› Mara Finci-Trifonovic taraf›ndan 1985’te al›nm›fl ve Vassiliev’e ba¤›fllanm›flt›r.



Avrupa Modas›’n›n Üç Yüzy›l› Sergisi 
"Paris- St. Petersburg Alexandre Vassiliev’in Koleksiyonu’ndan
Avrupa Modas›’n›n Üç Yüzy›l› Sergisi"nde yer alan 150 k›yafet ve
300 aksesuar; ziyaretçilere moda tarihinin sayfalar›na göz atma f›r-
sat› veriyor. Ünlü sahne ve kostüm tasar›mc›s› ve tarihçisi Ale-
xandre Vassiliev’in hayat›n›n odak noktas› olan bu koleksiyonda
döneminin tarihi, siyasi, teknolojik olaylar›ndan feyz alan giysiler
bulunuyor. Nazan Ölçer, "Art›k perdelerin aç›lma zaman›. Tüller,
danteller, kadifeler ve ›fl›lt›l› boncuklar›n, yelpaze ve eldivenlerin
dünyas›na, geçmifl zamanlar›n solgun foto¤raflar›ndan bize gü-
lümseyen soylular›n, balerin ve primadonnalar›n dünyas›na hofl geldiniz" diyor. Ser-
giyi gezerken gerçekten de hayal gücü s›n›r tan›m›yor. Akl›n›za, bu giysileri giyen in-
sanlar›n kat›ld›¤› fl›k balo salonlar›, uçuflan pelerinler, dans ederken yere çarpan to-
puklu ayakkab›lar›n gürültüsü geliyor. 

Sergilenen parçalar›n hemen hepsi, ça¤lar›n›n önemli kiflilerince giyilmifl, tarihin
önemli evrelerine tan›kl›k etmifl, 1770’lerden yak›n günümüze uzanan giysi ve akse-
suarlardan olufluyor. Sergilenen parçalar dönemlerinin zenginlerine ait, çünkü daha
alt s›n›flar, kumafl k›ymetli bir fley oldu¤u için ayn› k›yafetleri tekrar tekrar, ters yüz
ederek kullanm›fl.

Sak›p Sabanc› Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ile Alexandre Vassiliev'in bir araya gel-
me hikayesi ise bir hayli ilginç. Ölçer, Vassiliev'in koleksiyonu ile uzun y›llard›r ilgile-
niyor ama bir türlü ba¤lant›ya geçme f›rsat› bulam›yor. Hayat bazen mutlu tesadüf-
ler yarat›yor. Nazan Ölçer de bir gün bir Avrupa flehrinden Türkiye'ye gelirken, uçak-
ta iki kiflinin yüksek sesle sohbetine kulak misafiri olup, bunlardan birinin Vassiliev
oldu¤unu anl›yor. Yanlar›na giderek Vassiliev’in giysi koleksiyonunu sergilemek iste-
di¤ini söylüyor ve sergi gerçeklefliyor. 

Avrupa Modas› do¤udan etkileniyor
Alexandre Vassiliev’e göre moda kavram›n›n eski M›s›r’da, antik
Babil’de, milattan önce 3000 bin y›l›nda ortaya ç›kt›¤› san›l›yor.
Do¤u ve Bat› aras›ndaki iliflki moda alan›nda da sürüyor. Do¤u,
ço¤unlukla Avrupa k›yafetlerine de ilham kayna¤› oluyor.  Örne¤in;
ilk pantolon, etek ve gömlek, 4. yüzy›l civarlar›nda Avrupa’ya As-
ya’dan göç eden kabileler taraf›ndan getiriliyor Antik Girit, Yunan
ve Roma ‹mparatorluklar› gibi medeniyetlerin zengin drapeli kos-
tümleri, 15. yüzy›lda Rönesans zaman› Floransa’s›nda görülen ‹tal-
yan modas›ndan tutun da 19. yüzy›l bafllar›ndaki Frans›z Napolyon

dönemi modas›na kadar yüzy›llar boyunca etkisini sürdürüyor.

Toplumsal, sosyal olaylar›n yans›mas›
Moda tarihçileri,  "moda"n›n toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylar›n bir yans›mas›
oldu¤u konusunda görüfl birli¤ine sahip. Afla¤›daki örnekler de bu görüflü do¤rulu-
yor. Modada gotik stil, 11. ve 14. yüzy›l aras› süren Haçl› Seferleri’nin bir sonucu ola-
rak Avrupa’ya, mimari, iç dekorasyon ve moda alanlar›na tafl›n›yor. Gotik stile örnek
olarak, 15. yüzy›lda ortaya ç›kan, kad›nlar›n ünlü S biçimli siluetini yaratan korseler
veriliyor. Avrupa modas›n›n odak noktas› haline gelen Frans›z modas› da siyasi olay-
lardan etkileniyor. Örne¤in, 1789 Frans›z Devrimi ile birlikte eski rejim döneminin mo-
das›na son verilerek, pudral› peruklar, yüksek k›rm›z› topuklar, ince danteller ve iflle-
meli ceketler yasaklan›yor. 

19. yüzy›lda, 1815’te gerçekleflen Viyana Kongresi de meflhur valsleri ile modada
de¤ifliklikler yarat›yor. Elbiseler yere do¤ru daha genifl olmaya ve etekler küçük ter-
likleri göstermek için k›salmaya bafll›yor. Avrupa modas›n›n Paris, Viyana, St. Peters-
burg, Berlin gibi metropollerde tayin edilmesi ise 20. yy’da saraylar›n rolünün azal-
mas› ile bafll›yor. Daha önceki yüzy›llarda ise moday› saraydaki soylular belirliyor.
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Moda kavram›n›n eski M›s›r’da, antik Babil’de, MÖ 3000 y›l›nda ortaya ç›kt›¤› san›l›yor. ‹lk ça¤lardan
bugüne "moda" toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylar›n bir yans›mas› olarak ortaya ç›k›yor.

Kuyruklu yürüyüfl elbisesi; ipek, fay. Rusya, yaklafl›k 1903. Folklorik Rus flapkas› (kokoçnik). Rusya 1770-1800

‹pek tafta ve dantelden yap›lm›fl gelinlik. Fransa yaklafl›k 1865, Alexandre Vassiliev Koleksiyonu, Paris

Yürüyüfl elbisesi üstü; ipek, fay, kadife. Fransa yaklafl›k 1893. 
“Maison Bernard, 17 bd. Haussmann, Paris” etiketlidir.



Kimi zaman sevgilisi, kimi zaman yeni dizisi, kimi za-
man da Türkiye’nin, hatta dünyan›n gidiflat› konu-

sunda fikir beyan eden Mehmet Ali Alabora, magazin
sayfalar›n›n oldu¤u kadar, mitinglerin de baflrol oyun-
culu¤unu üstleniyor. Mehmet Ali Alabora’yla, hem
meydanlarda hem de magazin dünyas›nda ayn› anda
baflrol oynaman›n ilginçli¤i üzerine konufltuk.

Sinema, tiyatro, televizyon... Tercihiniz hangisi?
Hepsinin keyfi birbirinden farkl›. Tiyatroda bir fley söy-
lüyorsunuz an›nda gülüyorlar. Televizyonda ise bir sü-
rü insanla seyredemiyorsunuz. Ama soka¤a ç›kt›¤›n›z-
da, “Abi dün kolundan vuruldun!” diye anlatmaya bafl-
l›yorlar. Sinemada ise tamamen yabanc› insanlarla otu-
rup hep beraber seyrediyorsunuz, e¤leniyorsunuz.
Hepsinin yeri ve keyfi ayr›.

Hem siyasette, hem de magazin sayfalar›nda yer alma-
n›z inand›r›c›l›¤›n›z› zedelemiyor mu?
E¤er 2 milyon seyirciyi hedefleyen bir filmde oynuyor-
san›z ve televizyonda dizi çekiyorsan›z, “Magazin bas›-

n›nda yer almam” deme hakk›n›z yok. Çünkü magazin
sayfalar›nda ç›kmak benim üretim biçimimin bir parça-
s›. Profesyonel olarak mesle¤imi yap›yorum diye global-
leflme karfl›t› olamayaca¤›m fleklinde bir kural›n bulun-
du¤unu zannetmiyorum. Ayr›ca dünyadaki muhalif ha-
reket eskisi gibi sa¤-sol, orta-köfle diye ayr›lm›yor. Ar-
t›k, dünyan›n böyle devam etmesini isteyenler ve iste-
meyenler var. Kendimi globalleflme karfl›t› cenahta gö-
rüyorum. Sözümüz ne kadar dinleniyor bilemem, ama
en az›ndan bir fley diyece¤im zaman birçok insandan
daha rahat bir flekilde televizyona ç›k›p ça¤r› yapabiliyo-
rum. Örne¤in, bir ifladam› böyle bir hareketin içinde ola-
mayacak m›? Bizimle birlikte yürüyemeyecek mi? 

Aktif siyaseti düflünüyor musunuz?
Zaten aktif siyaset yap›yorum. Dünyada siyaset, yaln›z-
ca parlamentolarda yap›lm›yor. New York Times bile
yazmak zorunda kald›. Dünyada iki tane süper güç var.
Biri ABD, di¤eri dünya kamuoyu. Yani sokaklar, yani
biz. Bir tarafta Davos toplan›rken öbür tarafta Dünya
Sosyal Forumu toplan›yor. Bence parlamenter siyaset
aktif siyaset de¤il. Parlamenter siyasetle, muhalefette
olsan›z bile o iflin içinde olmak durumundas›n›z. Dün-
yada art›k bu tarz bir muhalefet yok. Muhalefet, Dünya
Sosyal Forumu’nda, Küresel Bar›fl ve Adalet Koalisyo-
nu’nda, Bush Gelme Kampanyas›’nda yer al›yor. Par-
lamentoya girmek, dünyan›n böyle devam etmesini is-
temek demektir.

Önümüzdeki y›llarda kendinizi nerede görüyorsunuz?
Evde oturuyor ve müzik dinliyor olaca¤›m. Tabii yine,
sahnede ya da sette olmaya devam edece¤im. ‹ster
yirmi, ister elli y›l geçsin bu de¤iflmez. Ya sahne ya
set... Daha yüksek bir nokta yok. K›rk y›l sonra, evinde
oturabilen, arkadafllar›, dostlar› olan, yaln›z olmayan,
sohbet edebilen bir adam olmak benim için büyük bir
baflar›. Öbür baflar›lardan çok anlamam. Oscar’lar al-
m›fl olup olmayaca¤›m› bilmiyorum. Zaten binlerce
ödül alm›fl olmaktansa arkadafllar›mla olmay› tercih
ederim.

Büyük s›çramalar yapabilece¤inize inan›yor musunuz?
Bu y›l Hababam S›n›f›’nda oynad›m. Tiyatroda H›rç›n
K›z’da oynad›m ve televizyonda da bir dizide rol ald›m.
Gelecek y›l baflka ifller yapaca¤›m. O ifllerde s›çrar m›-
y›m, s›çramaz m›y›m ya da çekirge üç kere s›çrayabilir
mi, bilmiyorum. Tek bildi¤im, hem tiyatroda hem sine-
mada hem de televizyonda bir sürü rol almaya devam
edece¤im. Bildi¤im ifli, oyunculu¤u yapaca¤›m. Tiyatro
üzerinden düflünerek, yeni bir üretime gidebilmek isti-
yorum. 

Bütün bu yaflananlar›n hayalini kurmufl muydunuz?
Çocuklu¤umdan beri tiyatrocu olmay› istiyordum. Ama-
c›m oyuncu olmakt›, ünlü olmak de¤il. Zaten ünlü olmak
bir meslek de¤il. Ünlüler sendikas› ya da starlar sendi-
kas› diye bir fley yok. ‹flimizi yap›yoruz ve ünlü oluyoruz.

Biyolojik yafl›m›z ne olursa olsun, kendimizi kimi za-
man çok daha genç, kimi zaman çok daha yafll›

hissediyoruz. RealAge adl› best-seller kitab›n yazar›
Michael Roizen ise kronolojik yafl ad›n› verdi¤i çal›flma-
s› ile tart›flmaya yeni bir boyut kat›yor. Roizen; biyolo-
jik yafl› 68 olan ama 30 y›l önce sigaray› b›rakan, içki
içmeyen, her gün vitamin alan, dengeli beslenen, dü-
zenli olarak spor yapan, öte yandan ifli dolay›s›yla ha-
yat›n›n içinde bolca stres bulunan bir insan›n kronolo-
jik yafl›n› 57 olarak hesaplam›fl. Bu hesaplamay›
www.RealAge.com adl› siteden bizzat yapabilirsiniz.
‹flte Roizen taraf›ndan önerilen, ömrü uzatt›¤› iddia edi-
len davran›fl kal›plar›. 

• Hayat›n›zdaki stresi makul seviyede tutmak: 1.5 y›l
• Her gün bir buçuk saat egzersiz yapmak ya da yü-
rümek: 1 y›l
• Günde bir paket sigara içerken befl y›l boyunca siga-
ra içmemek: 11 ay 
• Do¤ru vitaminler almak: 10 ay
• Vücut hijyenine özen göstermek (diflleri f›rçalamak,
düzenli olarak y›kanmak): 5 ay 
• Günde bir kadeh içkiden fazla içki tüketmemek: 2 ay

5352 yaflam rehberi
derleyen: seda kayrak

“Aktif siyaset yap›yorum” Tatile gitmeden buraya girin...

Tatile ç›kmadan önce afla¤›daki sitelere bir göz ata-
rak hayat›n›z› kolaylaflt›rabilirsiniz. ‹flte farkl› alanlar-

da, ihtiyaçlar›n›za cevap verebilecek siteler baz› sitele-
rin adresleri: 

http://www.restonet.net
Türkiye’deki pek çok restoran›n adreslerini ve telefon-
lar›n› bu sitede bulabilirsiniz. Ayr›ca istedi¤iniz restoran
hakk›ndaki görüfllerinizi paylaflman›z veya gitmifl kiflile-
rin yazd›klar›na ulaflman›z da mümkün. 

http://www.traveling-doctor.com
Yurtd›fl›na bir seyahat m› planl›yorsunuz. Gidece¤iniz
ülke ile ilgili bilgilere bu siteden ulaflabilir ve gerekli ön-
lemleri alabilirsiniz. Sitede ayr›ca uzun yolda yemekle-
rinizi saklaman›n yollar›ndan, ev hayvan›n›zla yolculu-
¤una ç›kman›n püf noktalar›na kadar yararl› bilgiler yer
al›yor. 

http://www.kgm.gov.tr/
Bu site ile Türkiye içindeki herhangi iki flehrin aras›nda-
ki mesafeyi ö¤renebilir ve yol plan›n›z› çok daha kolay
yapabilirsiniz. 

Dünyaca ünlü sanatç›lar, 21-22 A¤ustos tarihleri
aras›nda, Hezarfen Havaalan›’nda, Rock’n Coke

sahnesinde... Toplam 19 grubun yer alaca¤› Rock’n
Coke’da, 50 Cent, The Rasmus, Ash, The Orb, The
Roots, Spiritualized gibi ünlü yabanc› konuklar›n yan›
s›ra Mahzar-Fuat-Özkan, Özlem Tekin, Kurban, Erkin
Koray gibi yerli isimler de sahne alacak.

Türkiye’nin en büyük aç›khava müzik festivali olan
Rock’n Coke’da, geçti¤imiz y›l kurulan Müzik Kasaba-
s› geniflletilerek; otopark, hastane, kamp alan›, çarfl›,
postane, banka, internet cafe ve sportif oyun alanlar›y-
la, izleyicilerin tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layacak. Festivalde,
650 metrekarelik alan› ile ‹stanbul’da bugüne kadar
kurulan en büyük sahne yer alacak.

Rock’n Coke

Sa¤l›kl›, uzun ve mutlu bir yaflam için egzersiz yap-
man›n ve dengeli beslenmenin önemini art›k bilme-

yen yok. Duke Üniversitesi profesörlerinden Richard S.
Liebowitz olaya farkl› bir bak›fl aç›s› getiriyor ve sa¤l›k-
l› yaflam için tak›nt›l› hale gelmenin insan› daha strese
soktu¤unu iddia ediyor. ‹flin s›rr› mutlaka spor yapaca-
¤›m diye strese girmemek. Örne¤in can›n›z daha fazla
uyumak istiyorsa sabah jimnasti¤i yapaca¤›m diye uy-
kunuzu bölmemek. 

Sporu ve sa¤l›kl› beslenme kurallar›n› hayat›n içine çok
fazla sokmak, insan› daha verimsiz yapabiliyor. “Sa¤l›k
Tiranl›¤›” olarak adland›r›lan bu durum, sürekli spor ya-
pan ya da sa¤l›kl› beslenen kiflilerin bunu yapamad›¤›
zaman girdi¤i stresi ifade ediyor. Liebovitz’in alternatifi
ise flu: Sa¤l›kl› olmak için çok fazla egzersiz yapmak
yerine rahatlat›c› hobilerle u¤raflmak strese çare bul-
mak için bire bir. Bu anlamda yürüyüfl yapmak, bisikle-
te binmek, golf oynamak, basketbol oynamak gibi kat›
kurallar› olmayan ve her zaman yapabilece¤iniz sporlar
tavsiye ediliyor. Ama unutmay›n bu sporlar› daha çok
kalori harcatan egzersizlere nazaran daha uzun süre
yapmak gerekiyor. 

Ömrünüzü uzat›n

Sabanc› Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi, desen ve resim dersleri y›l sonu sergilerinin

dördüncüsü, “Düfllerin Ard›ndan” (Following My Dre-
ams) 1 Temmuz’da aç›ld›. Küratörlü¤ünü Sabanc› Üni-
versitesi Ö¤retim Üyesi Polonyal› sanatç› Doç. Dr. Wies-
law Zaremba’n›n yapt›¤› sergi, 31 A¤ustos’a kadar Tuz-
la Kampüsü SSBF Galeri’de, sonbahar süresince de
Galeri koridorlar›nda görülebilecek. Sergiye kat›lan VA
324 dersi atölye grubu, Polonya’n›n Gdansk kentinde
her y›l düzenlenen Feta Festival’e (Uluslararas› Aç›khava
ve Sokak Tiyatrolar› Festivali) bu y›l ikinci kez davet edil-
di. Performans niteli¤indeki y›l sonu ö¤renci desen ve
resim sergileri, 2001 y›l›ndan bu yana düzenleniyor.
Doç. Dr. Wieslaw Zaremba, son dört y›ld›r Sabanc› Üni-
versitesi’nde uygulad›¤› sanat e¤itimiyle  ilgili flu bilgileri
veriyor: “Sabanc› Üniversitesi programlar› farkl› bir bak›fl
aç›s›yla, sanatsal  yetenek girifl s›navlar›n› uygulamadan
resim, heykel ve grafik tasar›m atölyelerine ö¤renci ka-
bul ediyor. Daha önce hiç resim dersi almam›fl ö¤renci-
lerin kat›ld›¤› derslerimde; sahne projektörlerini kullana-
rak balerin ve kad›n-erkek modellerle teatral bir atmos-
fer yarat›yorum. Ö¤renciler kendi düfllerindeki resmi hiç-
bir s›n›rlama olmadan yap›yorlar. Böylece, ayn› modelleri
kullansalar bile her ö¤rencinin iç dünyas›n› yans›tt›¤› bir-
birine hiç benzemeyen, özgün ifller ortaya ç›k›yor.” 

Sabanc› Üniversitesi’nde “Düfllerin Ard›ndan”

Spor yapaca¤›m diye stres olmay›n

“Dünyada iki tane süper güç var. Biri ABD, di¤eri dünya kamuoyu.
Yani sokaklar, yani biz” diyen Mehmet Ali Alabora, 40 y›l sonra
dostlar› olan bir adam olmay› büyük bir baflar› olarak görüyor.
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Yerel dilde “Mucize” anlam›na gelen Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ünlü Kruger Ulusal Park›
s›n›r›ndaki “Singita”, 310 bin kilometrekarelik alana sahip. Vahfli do¤a foto¤rafç›s› Süha Derbent,

Singita’daki safari keyfini kendi deneyimlerinden yola ç›karak anlatt›.

Safariyle, hayallerinizin 
bir ad›m ötesinde...
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Safari için dünyan›n en iyisi seçilen Singita’da, yaban hayat›n› koruma alan›nda
Ebony Lodge eflsiz manzaras› ve keyifli odalar› ile Afrika’y› sonuna kadar his-
settiriyor. Yerel dilde “Mucize” anlam›na gelen “Singita”, 310 bin kilometreka-

relik alana sahip. Bu alan içindeki 3 ayr› lodge aras›nda tarz› Afrika mimarisi olan tek
lodge ise Ebony. Do¤an›n içinde konumlan›fl› ve konuklar›na do¤ay› hissettirifli tama-
men profesyonelce düflünülmüfl. Bir safari için hayal edebilece¤inizin bir ad›m ötesi-
ni, Ebony Lodge’da bulabilirsiniz.

BP’nin ana sponsorlu¤unu üstlendi¤i bu seyahatimde, soyu tehlikedeki hayvanlar›n
yaflam›n›n önemini hat›rlatmay› amaçlad›m. Nikon’dan ekipman, Emirates’ten ise
ulafl›m deste¤i alarak, bir ay boyunca hayvanlar› ve davran›fllar›n› görüntüledim.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin deneyimli rehberi Lee Bennett ile her sabah gün do¤-
madan az önce saat 06:00’da Land Rover’a binip yola koyulduk. Güney Afrika Cum-
huriyeti’nin ünlü Kruger Ulusal Park› s›n›r›nda olan Singita’ya, parkta yaflayan hay-
vanlar geçifl yapabiliyor. Kruger’in ad›n›n park olmas› büyüklü¤ü konusunda pek çok
insan› yan›lt›yor. Do¤rusu ise; evet buras› bir park ama bu park ‹srail’den büyük.
Park arazisinde 2 bin 500 civar›nda aslan yafl›yor. Ve biz de s›n›r› geçip Singita ara-
zisine giren bu aslanlar› birçok kez izleme flans›n› bulduk. Saat 09:00’da kahvalt› için
kampa dönüp, kahvalt›n›n ard›ndan saat 16:00’da bafllayacak safariye kadar kendi-
mize zaman ay›rd›k. 

Safari vakti geldi¤inde, gökyüzünü kaplayan bulutlar az sonra bafllayacak fliddetli
ya¤murun habercisi gibiydi. Bulutlar›n karartt›¤› savan orman›n› çakan flimflekler ay-
d›nlat›yor ve büyük bir patlamaya benzeyen gökgürültüsü av›na yaklaflmakta olan le-
opar›n, ayak seslerini gizlemesine yard›mc› oluyordu. Yaklaflan tehlikenin fark›na va-
ran impala sürüsünden, alarm ça¤r›lar› yükseliyordu. Kendisine sald›racak olan bü-
yük kediyi yak›n mesafede gören tüm hayvanlar›n, kendine özgü bir alarm ça¤r›s›

var. Bu ça¤r› ile birbirlerini uyar›yorlar ve korku sürüye yay›l›yor. Bir leopar› bu kadar
yak›ndan gören herkesin hissedece¤i ortak duygulardan biri hayranl›k, di¤eri ise kor-
kudur. Az sonra bafllayan ve birkaç dakika içinde büyük bir fliddete ulaflan ya¤mu-
run yaratt›¤› sis perdesi yard›m›yla sald›r›ya geçen leopar›n ata¤› bofla gidiyor ve im-
palalar bir gün daha fazla yaflama flans›n› elde ediyorlar. Ama yavrular›n titreyen ba-
caklar›nda hala “korku”yu görmek mümkün.

Hayvanlar›n genel olarak yiyecek bulabildikleri sürece göç etme e¤ilimleri yoktur.
Singita arazisinde baz› aç›k alanlar da bulunuyor. Hayvanlar daha güvenli olmas› ne-
deniyle küçük gruplar halinde dolafl›yorlar. Amac›m›z yetiflkin leopar› görüntülemek.
Bu leopar, 5-6 yafllar›nda, yetiflkin ve oldukça iri bir erkek leopar. Çok iyi avc› olma-
s› onun burada ünlenmesine neden olmufl. Onu büyüklü¤ü nedeniyle di¤er leopar-
lardan ay›rmak zor olmuyor. Onu ilk gördü¤ümde, ben de gördü¤üm en büyük le-
opar oldu¤una karar verdim. Bir a¤ac›n dal›nda yatarken bizi hiç umursam›yordu.
Duydu¤um hayranl›k ve sevgiyi onun hissetmiyor oluflu, belki de onu daha çekici ve
ulafl›lmaz yap›yordu. 

Her sabah saat 04:30’da beni uyand›r›p yollara düflüren bu hayranl›k olsa gerek. Bir
leopar› bulabilmenin en temel koflulu, hava karanl›kken yola ç›kmakt›r. O daha çok
serin saatlerde aktiftir. E¤er onu gün do¤madan bulabilirsek uzun süre izleme flan-
s›m›z olaca¤›n› bildi¤imden, erkenden yola koyulduk. Bir keresinde sabaha karfl› sa-
at 04:00 civar›nda avlad›¤› bir warthog (yaban domuzu) ile bulduk. Karn› çok aç ol-
mad›¤› için av›n› bitirmemiflti ama daha sonra birkaç gün boyunca avlanmadan ye-
mek üzere saklamak istiyordu. 

Av›n› çal›lar›n alt›na gizleyip önüne uzanm›flt›. Güneflin ilk ›fl›klar› ile birlikte vahfli do-
¤an›n bir baflka güçlü hayvan› olan s›rtlan kokuyu alarak leopara do¤ru yaklaflmaya
bafllad›. Çeneleri çok güçlü ve inatç› hayvanlar olan s›rtlanlar, hemen her defas›nda
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“Gün a¤armadan, tüm hayvanlar›n uyan›k olduklar›n› görüyoruz. Özellikle bu saatler büyük kedileri
görebilmek aç›s›ndan ideal. Çünkü onlar sabah ve akflam saatleri d›fl›nda genelde vakitlerini uyuyarak

geçiriyorlar. Onlar›n yan›na yaklafl›yoruz araçla, ama bizi hiç umursam›yorlar.”



tedi¤imizi soruyor. Bu önemli. Çünkü akflam üstü Afrika savanlar›nda günefl batar-
ken mola verip, vahfli hayvanlarla birlikte günün bat›fl›n› izleyeceksiniz, üstelik en
sevdi¤iniz içkileri yudumlarken. Bu inan›lmas› güç olay çok uzun sürmeyecek ya da
çok keyifli oldu¤undan size öyle gelecek. Bu molan›n ard›ndan yola koyulmadan ön-
ce yine s›k› giyinmelisiniz.

Akflam üstü saat 16:00 gibi ç›k›lan safariden saat 20:00’de kampa döndü¤ünüzde,
barda Afrika’ya özgü yiyeceklerle yine içkiler karfl›layacak sizi. Ayr›ca Singita’da ak-
flam yemekleri bir flölen gibi. S›cak tatl›lar, salatalar, yerel flaraplar, biralar ve tabii ki
yerel dansç›lar, kamptaki her geceyi bir partiye çeviriyor. Bunlar anlat›l›rken inan›las›
gelmeyebilir. ‹nanmak için yaflamak gerekiyor.

Singita’da kald›¤›m›z zaman boyunca sabahlar› oldukça erken saatlerde kalkt›¤›m›z›
söyledim ama bunun ne büyük bir keyif oldu¤undan bahsetmedim. Sabah 04.00 gi-
bi kalk›p, sabah›n o dingin serinli¤inde, dumanlar› tüten kahvenizi, peksimet ya da
kurabiye eflli¤inde yudumlamak, sonra da kendinizi vahfli do¤an›n koynuna b›rak-
mak insan›n hayat› boyunca kaç kere bafl›na gelebilir ki? Afrika’n›n o büyülü günefli-
nin do¤uflunu izleyerek bafllayacak olan safari, yaklafl›k dört saat sürüyor. 

Günün ilk ›fl›klar› do¤madan tüm hayvanlar›n uyan›k olduklar›n› görüyoruz. Özellikle
bu saatler büyük kedileri görebilmek aç›s›ndan ideal. Çünkü onlar sabah ve akflam
saatleri d›fl›nda genelde vakitlerini uyuyarak geçiriyorlar. Onlar›n yan›na araçla yakla-
fl›yoruz ama bizi hiç umursam›yorlar. Bir aslan bafl›n› hafifçe kald›r›yor ve sonra
önemsiz bir fley görmüflçesine çeviriyor. Uçarcas›na koflan impalalar, belki bir a¤aç
dal›nda av›n› kollayan leopar burada asla ürkütücü gelmiyor.

Ranger’lar gördükleri tüm hayvanlar hakk›nda bizi bilgilendiriyorlar. Benim gibi me-
rakl›ysan›z, onlardan herkesin ad›n› bildi¤i bu hayvanlar›n çok özel huylar›n›, s›rlar›n›

ö¤renebilirsiniz. Safari sonras›nda, nemlenen havan›n etkisiyle Afrika’n›n toprak ko-
kusunu duyarak orman›n daha vahfli bir yüzünü görüyoruz, hissediyoruz. E¤er flans-
l›ysan›z avlanan bir aslan ailesini birkaç metre mesafeden uzun süre izlemeniz bile
mümkün. Saat 20:00’de Lodge’a döndü¤ünüzde barda Afrika’ya özgü aperitifler
al›rken, o gün safariye ç›kan di¤er insanlarla sohbet ederek, onlarla karfl›l›kl› gün için-
de gördüklerinizi paylaflabilirsiniz.  

Siz de Singita’da benzer bir safari keyfini yaflayabilirsiniz. Evet biraz pahal› gibi ge-
lebilir ama iki y›ld›r dünyan›n en iyi safari kamp› seçilmeyi gerçekten hak etti¤ini göz
ard› etmemelisiniz. Hem sa¤lad›¤› safari olanaklar›, hem do¤al güzelli¤i ve bunu su-
nuflu, hem de konaklama hizmetleri ile kusursuz bir keyif yaflayacaks›n›z. Bunun için
kifli bafl› gecelik 1050 USD ödemek gerekiyor. Johannesburg’dan Singita’ya do¤ru-
dan uçufl ise yine kifli bafl› 300 USD civar›nda. Bu fiyatlara sadece kampta içece¤i-
niz içkiler dahil de¤il. 

Rezervasyon için internette http://www.singita.com adresine girmeniz yeterli olacak.
Ulafl›m havayolu ile gerçeklefliyor. ‹stanbul’dan Johannesburg’a Emirates Havayol-
lar›’n›n direkt uçuflu var. Johannesburg Uluslararas› Havaliman›’ndan Singita’ya ise
günlük tarifeli uçufllar yap›l›yor. Orada Singita ranger’lar› taraf›ndan karfl›lan›yorsu-
nuz. ‹ste¤e ba¤l› özel uçak seferleri veya helikopterle transfer imkan› da söz konu-
su. Ayr›ca Johannesburg’dan özel otomobille de Singita’ya ulaflabilirsiniz. Aradaki
mesafe 500 kilometre. Ulusal yollardan 5-6 saatlik kolay bir sürüflle Singita’ya ula-
flabilirsiniz.

E¤er Singita’ya gidecekseniz, tümüyle resmiyetten uzak giyinin. Do¤al renkler tavsiye
ediliyor. Safari k›yafetleri, Singita’da bulunuyor. K›fl ve gece için s›cak tutan k›yafetler al-
may› unutmay›n. Rahat yürüyüfl ayakkab›lar›n›z mutlaka yan›n›zda olsun. Ayr›ca dürbün
ve kameraya da ihtiyac›n›z olacak. Anti-s›tma tabletleri de çok önemli.
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leopar›n elinden av›n› alabilir. Tabii e¤er leopar av›n› a¤aca ç›kar›p saklamam›flsa. Bu
kez leopar ve av yan yana yerde yat›yorlard›. Bu, s›rtlan için uygun bir durum olufl-
turuyordu. Ama leopar iri cüssesi ile aya¤a kalkt›¤›nda s›rtlan da bütün inatç›l›¤›n›
göstermeye haz›r olmas›na ra¤men, iflinin kolay olmad›¤›n› anlad›. K›sa süren ilk bo-
¤uflman›n galibi leopar oldu. Bunu izleyen ikinci bo¤uflmada s›rtlan biraz daha uza-
¤a kaç›nca, leopar inan›lmaz bir çeviklikle av›n› a¤z›na al›p birkaç metre uzaktaki
a¤aca yöneldi ve av› ile birlikte üst dallara ulaflmas› sadece 3-4 saniye sürdü. ‹flte
bu estetik ve çeviklik, hayranl›k ve korkuyu birlikte hissettiriyordu bizlere. Birkaç da-
kika önce bizi umursamadan yerde uzanan leopar, isterse neler yapabilece¤ini gös-
termiflti birkaç saniye içinde...

Bu leopar› izledi¤imiz günler boyunca, ondan do¤aya uyumlu olman›n, sabretmenin,
direnmenin, elindeki ile yetinmenin, estetik ve baflar›l› olman›n dersini ald›m. Bu ol-
dukça kolay al›nm›fl bir dersti asl›nda. Oysa genellikle tersi olmuyor mu? Do¤ay› bi-
ze a¤›r ve geri dönüflsüz dersler vermeye zorluyoruz. Sürekli ve sadece tüketmenin
bizi götürdü¤ü noktay› hep gözden kaç›r›yoruz. Bu dersi alman›n bedeli git gide a¤›r-
lafl›yor. Hayvanlar ve biz do¤an›n eflit ve ayr›lmaz parçalar›y›z. Bu parçalardan biri-
nin varl›¤› di¤erinin yok olufluna mal olursa, geriye pek bir fley kalmayaca¤›n›n uya-
r›lar›n› do¤a çoktan vermeye bafllad›...

Singita’da araziye verilen önem ve yap›lan çal›flmalar hayli ilginç. Arazideki yollar a¤›r
hayvanlar›n olmas› nedeniyle erozyona u¤ruyor ve onar›m çok para gerektiriyor. Ay-
r›ca drenaj için, yani yol kenarlar›ndaki su kanallar› için sürekli harcamalar yap›yorlar.
Bunlar›n yan›nda her dört y›lda bir döngüsel olarak ya¤murlardan önce yer yer ara-
ziler yarars›z otlar›n yak›lmas›yla yenileniyor. 

A¤açlar özel bir teknikle ve yüksek güvenlik önlemleri alt›nda yak›lmadan korunuyor.
Yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda, h›zl› büyüyen otlar›n lezzetsiz ve yarars›z oldu¤u-

nu ö¤renmifller. Yararl› ve lezzetli otlar yavafl gelifltikleri için bu otlar›n dibinde kal›-
yor. H›zl› büyüyen otlar›n güvenli bir flekilde yak›lmas› ile hayvanlar›n k›sa otlar ara-
s›ndaki yararl› bitkilerden de faydalanabilmesi sa¤lan›yor. Singita arazisinde bize hiz-
met veren iz sürücüler yerel Shangan halk›. Küçüklükten beri buradalar ve onlar›n
e¤itimleri çocukluktan bafll›yor. Onlar›nki e¤itim gerektiren bir iflten çok, bir sanat.
Kültürel bir geliflim süreçleri var. Bir iz sürücü ayak izlerini iyi tan›r. Sürekli dinler, çi-
me bakar, k›r›lan dallara bakar ve daha birçok bilgi ve deneyimiyle, hayvanlar› bulur.
Bu nedenle Afrika’da “iyi bir iz sürücü hayvan›n kendisi olur ve onu bulur” diyorlar.
Yol üzerinde rastlad›¤›m›z fillerin devirdi¤i a¤açlar için iz sürücümüzün anlatt›klar›
hayli ilginç. 

“E¤er bir a¤aç, bir fil taraf›ndan devrilmifl ise bunun onun için ve do¤a için anlam›
vard›r. Erkek bir fil baflka bir erkek file gözda¤› vermek ve difli bir fili etkilemek için
yap›yordur. Do¤a ise onu küçük böceklerle özümler, toprak onunla can kazan›r ve
verim al›r. ‹flte bu nedenle filler a¤açlar› yolun üstüne bile devirseler asla dokunmu-
yoruz. Araçlar a¤ac›n çevresinden dolafl›yor.

Singita safari kamp›, Mozambik s›n›r›na çok yak›n bir bölgede ve Kruger National
Park’a  s›n›r. Kruger National Park’tan kamp›, Sand Nehri ay›r›yor. Yani iki bölge ara-
s›da do¤al bir s›n›r var. Singita’da safari boyunca, sabahlar› saat 04:00’te kalk›l›yor, ak-
flamlar› da tabii ki erken yat›l›yor. Sabah gün do¤arken bafllay›p akflam yeme¤i saatin-
de sona eren safariler gerçekten yorucu. Safariye üstü aç›k bir Land Rover’la ç›k›yo-
ruz. Sabahlar› Afrika rüzgar› inan›lmaz so¤uk esiyor. Bu nedenle çok s›k› giyinmekte
fayda var. Asl›nda araçta daima battaniyeler bulunuyor, yani endifleye gerek yok.

Sabah saat 04:00’te ç›k›lan safariden saat 08:00 sular›nda kampa dönülüyor. Mü-
kellef bir kahvalt› bekliyor misafirleri. Günün ikinci safarisine ö¤leden sonra saat
16.00 gibi  ç›k›l›yor. Safariye ç›k›fl›m›z öncesinde ranger’›m›z ormanda ne içmek is-
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“Safariye üstü aç›k bir Land Rover’la ç›k›yoruz. Sabahlar› Afrika rüzgar› inan›lmaz so¤uk esiyor. 
Çok s›k› giyinmekte fayda var. Asl›nda araçta daima battaniye bulunuyor, yani endifleye gerek yok.”
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F
itness derslerinin dans ad›mlar›,

hareketleri ile birlefltirilip spor

kulüplerinde uygulanmas› son

y›llarda görülen bir trend. Son spor

ak›mlar›n› Türkiye’de de efl zamanl› ola-

rak uygulayan Reebok University tem-

silcisi Hillside City Club, sporla e¤len-

ceyi birlefltirmek amac›yla oluflturdu¤u

ve dans ad›mlar›yla farkl› egzersiz çeflit-

lerini birlefltirdi¤i dance box grubu

derslerine, new age step ad›n› verdi¤i

yeni bir ders ekledi. Almanya’da baflla-

yan ve dünyada h›zla yay›lan yeni bir

ak›m olan new age step, baflta vals ol-

mak üzere yoga ve tai-chi ad›mlar›n›n bir arada step

tahtas› kullan›larak uyguland›¤› kardiyovasküler bir ça-

l›flma. 

Bedeniniz ve ruhunuz canlans›n

New age step bugüne kadar uygulananlardan biraz

farkl›. Latin ad›mlar› yerine vals ad›mlar›n›n kullan›l›yor

olmas› nedeniyle yaln›zca hareket de¤il, dersin ritmi

aç›s›ndan da farkl›l›k kazand›r›yor. Bunlara yoga ve tai-

chi de eklenince fitness’e uyarlanm›fl bir egzersiz der-

sinin ötesinde hem vücudu hem de ruhu dinlendiren bir

çal›flma halini al›yor. New age step’te kullan›lan medi-

tatif müzik ise derse farkl› bir his kat›-

yor. ‹nsanlar art›k spor yaparken e¤len-

mek, keyifli zaman geçirmek istiyorlar.

New age step de sporseverlere bu

duyguyu yaflatan, “sporla e¤lenceyi

birlefltiren” bir ders. New age step,

2004 y›l›n›n bafl›ndan bu yana Türki-

ye’de ilk kez Hillside City Club-Etiler’de

uygulanmaya baflland›. Farkl› uygula-

malar›n bir araya gelmesiyle oluflan

new age step hem güzel ve sakin mü-

zik dinleyerek zihnini dinlendirmek,

hem de kardiyovasküler bir çal›flma

yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. 

New age step derslerinde, farkl› bir ritimde s›k› bir ae-

robik çal›flmas›n›n yan› s›ra, etnik, folklorik, enstrüman-

tal ve do¤a seslerini içine alan meditatif müzik sayesin-

de stresten uzaklafl›p, bu melodilerin yaratt›¤› etkiyle

kendinizi rahatlam›fl hissediyorsunuz. Step platformu

kullan›larak yoga, tai-chi, vals ad›mlar› ve daha pek çok

hareketin uyguland›¤› new age step dersleri, kalp at›m

say›s›n› yükselterek ya¤ yak›m›n› h›zland›r›yor. Vücudu

s›k›laflt›r›p, ruhen de enerji toplaman›z› sa¤layan new

age step, sakin fakat enerjik içeri¤iyle kesinlikle iyi his-

settiriyor.
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Sporla e¤lenceyi 
birlefltirin

Step platformu kullan›larak yoga, tai-chi, vals ad›mlar› ve daha pek
çok hareketin uyguland›¤› “new age step” dersleri, kalp at›fl›n› ve
ya¤ yak›m›n› h›zland›r›yor. Vücudu s›k›laflt›r›p, ruhen de enerji 

toplaman›z› sa¤l›yor.
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Hayat›n içinde, stres, yorgunluk, konsantrasyon
bozuklu¤u, s›k›nt› gibi enerji ve motivasyonu
azaltan etkenlerden kaç›p kurtulam›yoruz.

Kendini iyi hissetmek isteyen pek çok kifli tatili bekliyor.
Günlük telafllar›n hepsini ard›nda b›rakaca¤›, bir y›l için-
de stresten kaç›p bir hafta ya da 15 gün dinlenebilece-
¤i tatillerin hayalini kuruyor. 

Kendini iyi hissetmek isteyenler için bizim de bir öneri-
miz var: Türkiye’nin ilk wellness SPA programlar›n› uy-
gulayan otellerinden biri olan Çeflme Alt›nyunus Resort
Otel. Otel  bünyesinde hizmet veren Bio-Thermal &
Thalasso Merkezi, alanlar›nda uzman, tecrübeli, dina-
mik ekibi ile dengeli beslenmeden spora ve güzelli¤e
uzanan farkl› alanlarda kaliteli hizmetler sunuyor. 

Wellness; iyilik, hoflluk anlam›na geliyor. SPA ise “Sa-
nitas per Aquas’’ kelimelerinin k›salt›lm›fl› ve flifal› su
anlam›na geliyor. Çeflme Alt›nyunus Bio-Thermal &
Thalasso Merkezi, wellness ve SPA tan›mlar›n› bünye-
sinde gerçek anlamda hayata geçiren ve uygulayan bir
yer. Merkez, wellness programlar› ile sa¤l›k, güzellik ve
tatili bir arada sunuyor. Sa¤l›¤›, görünüflü, performans›

ve enerji düzeyini art›rmaya yönelik hayat tarz›n› insan-
lara kazand›rmak için çal›fl›yor. 

Su ve sa¤l›k
Suyun sa¤l›k için kullan›m› insanl›k tarihi kadar eski. Su,
hem bedensel hem de ruhsal aç›dan tedavi amac› ile
daima kullan›ld›. Geçmifli eski M›s›r’a ve Roma’ya ka-
dar uzanan sa¤l›k ve güzellik kürleri, günümüzde sa¤-
l›k  turizmi ad› alt›nda ülkemizde yayg›nlaflmaya, thalas-
so terapi ise resort oteller bünyesinde yerini yeni yeni
almaya bafllad›. Thalasso havuzu, Türkiye’de ilk kez
1998’de Çeflme Alt›nyunus’ta hizmete girdi.

Thalasso sözcü¤ü Yunanca’da “okyanus”, thalasso te-
rapi ise ›s›t›lm›fl deniz suyunun tedavi amac› ile kullan›-
m› anlam›na geliyor. Thalasso terapinin temel kural›,
denizle ilgili üç eleman›n bir arada bulunmas› ve bak›m-
larda kullan›lmas›. Bu elemanlardan ilki, yararl› mikro

organizmalar› ile canl› olan ve insan organizmas›n›n bi-
yolojik dengesini sa¤layarak onu tedavi eden deniz su-
yu. ‹kincisi deniz havas›. Üçüncüsü ise denizdeki yo-
sunlar. Bir kilogram yosunda 10 bin litre deniz suyun-
da bulunan iyot miktar› kadar iyot bulunuyor. Thalasso
terapi; denizin suyunu, denizin yosununu ve deniz ha-
vas›n› kullanarak sa¤l›¤›n›z›, gençli¤inizi, güzelli¤inizi
koruma alt›na al›yor.

Deniz suyunun yararlar›
Deniz suyu mineraller ve eser elementler aç›s›ndan (se-
lenyum, magnezyum, çinko vb.) zengindir. Ayn› za-
manda antivirütik ve antibakteriyel (bakteri ve virüs ba-
r›nd›rmaz) maddeler içerir. Deniz suyu 34-36 santigrat
derecede özel yöntemlerle ›s›t›larak, oligo elementlerin
›s› etkisi ile deri üzerindeki gözeneklerden vücuda
nüfuz etmesi ve böylece organizman›n canlanmas›,
vücut fonksiyonlar›n›n dengelenmesi sa¤lan›r. Ayr›ca
cilt alt› dokusu uyar›larak dolafl›m düzenlenir, deri güç-
lendirilir. Eklem ve kaslar rahatlar. Yorgunlu¤u al›r.

Deniz suyunun organizmadaki etkisi uzun ömürlüdür.
Bir haftal›k kürün etkisi alt› ay sürer. Oligo elementlerle
desteklenen organizman›n savunma sistemi daha
dirençli olur. Thalasso terapi ile deniz suyunun yararl›
etkileri yan›nda, yosunun yararl› etkilerinden, yosunla
haz›rlanm›fl bak›m ürünlerinden, bas›nçl› su masaj›na
kadar uzanan genifl bir yelpaze var.
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Thalasso bak›m uygulamalar›

Aerosol marin: ‹nce püskürtü-

len negatif iyon yüklü deniz

suyunun solunumu.

Aqua-jim: Deniz suyu havu-

zunda jimnastik.

Yosun maskesi: Bütün vücu-

dun yosunla bandajlanarak

sar›lmas›.

Talaterm: Vücuda yosun sürüldükten sonra özel bir cihaz›n

içinde vücuda buhar püskürtülmesi, ›s› ve buhar etkisi ile yo-

sunun içindeki maddelerin vücuda nüfuz etmesi.

Farafango: Yosun, parafin. Yosun ve parafin kar›fl›m› özel bir

çamurun tüm vücuda uygulanmas› ve battaniye ad› verilen

özel bir cihaz ve ›s› etkisiyle yararl› etkinin sa¤lanmas›.

Hydro masaj: Bas›nçl› suyla masaj.

Multi jet banyo: Suyun belli noktalardan bas›nçla f›flk›rt›lmas›

ile vücudun belirli bölgelerine yap›lan masaj.

Bas›nçl› dufl: Dufl kabininde ayakta duran kifliye bas›nçl› de-

niz suyu ile yap›lan masaj.

Sualt› masaj›: Özel küvetlerde lokal ve genel olarak uygulanan

su masaj›.

Afüzyon masaj: Özel bir cihazla su vucüda tazyikli olarak

verilirken masör taraf›ndan yap›lan masaj.

Suyla gelen sa¤l›k Y›l›n yorgunlu¤unu ve ifl stresini üzerinizden atmak m› istiyorsunuz? Bunun için güzel bir tatilin yan›
s›ra Thalasso Terapiyi de öneriyoruz sizlere. Çeflme Alt›nyunus, hem tatilinizi mutlu geçirebilece¤iniz

hem de bu alternatif yöntemle yorgunluk ve stresinizden kurtulabilece¤iniz bir seçenek sunuyor. 
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Kamera arkas›

• Filmdeki tüm karakterler, yaflad›klar› zamanda hangi dili

kullan›yorlarsa, o dilde konufluyorlar. Bu ‹sa’n›n da ba¤l› ol-

du¤u topluluk olan Yahudilerin Aramaic; Romal›lar›n ise La-

tince konuflmalar› anlam›na geliyor.

• ‹talya’da, iki ayr› mekanda çekildi.

• Filmin yüzde 40’› ›fl›¤›n karanl›¤a karfl› olan savafl›n› temsil

edebilmesi için, gece ya da iç mekan çekimleriyle gerçeklefl-

tirildi.

• Kostümlerin tümü el dokumas› ve el dikimi.

• ‹sa rolünü canland›ran James Caviezel, rol teklif edildi¤inde

‹sa’n›n öldü¤ü yaflta (33) olmas› nedeniyle oldukça ürkmüfl.

• Caviezel çekim boyunca her gün, yedi saat süren bir mak-

yaja katlanm›fl.

• Caviezel, iki haftadan uzun süren çarm›ha gerilme sahnesi

boyunca, gerçekli¤in yitirilmemesi için 70 kilo a¤›rl›¤›ndaki

çarm›h› yaral› s›rt›nda tafl›mak zorunda kalm›fl.

• Caviezel, k›fl›n yap›lan çekimlerde, ince el dokumas› kostü-

mü nedeniyle so¤uk yüzünden birkaç kez yüksek atefl nöbeti

geçirerek, s›kl›kla so¤uktan konuflamaz hale gelmifl.

• Çekimlerin en ilginç olaylar›ndan biri de ç›kan bir f›rt›nada

yard›mc› yönetmen Jan Michelini ile birlikte Caviezel’in üzeri-

ne y›ld›r›m düflmesi olmufl.

Tutku Truva

Bat› dünyas›n›n ilk büyük edebiyat flaheseri olarak
kabul edilen ‹lyada, antik dönem flairi Homeros’a

atfedilen bir destan. Truva bu destandan esinlenilerek
oluflturulan bir film. Homeros’a mal edilen bu fliir des-
tanlar›n MÖ 8. yüzy›lda, Truva’n›n düflüflünden 300-
400 y›l kadar sonra yaz›ld›¤› düflünülüyor. Homeros is-
ter var olan sözlü anlat›mlar› yaz›ya dökmüfl olsun, is-
ter bu öykülerin tek bafl›na yarat›c›s› olsun, eserleri
yüzy›llar sonras›na ulaflmay› ve edebiyat tarihinin geç-
mifle dönük en etkili anlat›mlar›ndan biri olmay› baflar-
d›. Efsanevi Truva Savafl›’n›n zafer ve trajedisinin des-
tans› bir anlat›m› olan filmde, tutku tüm önemli olaylar›n
kalbini oluflturuyor. Eski Yunanistan’da efsaneleflmifl
iki sevgilinin aflk›, bir medeniyetin çöküflünü getirecek
bir savafla neden oluyor.

Braveheart ile be¤eni toplayan Mel Gibson, Tut-
ku’da bir kez daha kamera arkas›na geçti. Hz.

‹sa’n›n son on iki saatini anlatan film, içeri¤i ve kamera
arkas›nda yaflanan ilginç olaylarla tüm dünyan›n ilgisini
çekti. Varsay›lan ve gerçekli¤ine inan›lan dört ‹ncil olan
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’n›n anlatt›klar›ndan
uyarlanan film, son akflam yeme¤inden sonra ‹sa’n›n
dua etmek için gitti¤i zeytin bahçelerinde yakalanmas›-
n›n ard›ndan, çarm›ha gerilifline kadar geçen süre içe-
risinde yaflananlar› anlat›yor. Filmin orijinal ad› olan
“The Passion” sözcü¤ü Latince’de ›st›rap çekmenin
yan› s›ra derin ve yüce sevgi anlam›na da geliyor.
‹sa’n›n son on iki saati boyunca insanlar› kurtarmak
için çekti¤i ac› veren olaylar› tan›mlamak için kul-
lan›l›yor olmas› da bu ismi almas›n›n bir di¤er nedeni.

Kamera arkas›

• Antik ça¤› tekrar yaratma çal›flmalar› Londra’daki

Shepperton Stüdyolar›’n›n platolar›nda bafllad› ve daha sonra

Akdeniz’in küçük ada devleti Malta’da sürdü.

• Filmin çekimleri çeflitli kumsal, deniz, sarp kayal›klar ve

uzak bir adan›n yan› s›ra, on dönümlük bir alanda kurulmufl

olan Truva kentinde gerçeklefltirildi.

• Böyle bir set haz›rlaman›n ne denli büyük bir giriflim

oldu¤unu inflaat sorumlusu Malcolm Roberts, “Bu filmde

‘Gladyatör’  ve ‘Harry Potter’›n toplam›ndan daha fazla alç›

kullan›ld›” sözleriyle vurguluyor.

• Yunan donanmas›n›n konuflland›¤› ve karaya ç›k›p kamp

kurdu¤u kilometrelerce uzunluktaki kumsallar›n çekimi

Meksika’da gerçeklefltirildi.

• Apollo Tap›na¤›, 50 bin ve 25 bin kiflilik iki ordunun

çarp›flma alan›n› yukar›dan gören uzak bir tepede infla edildi.

• Çarp›flma sahnelerinde bin ila 2 bin silahl› ve z›rhl› figüran

görev yapt›. Bu görüntüler daha sonra grafik olarak kareyi

kaplayacak flekilde ço¤alt›ld›.

• Kilometrelerce genifllikteki bir alanda Truva duvarlar› ve

kap›s› infla edildi.

Anadolu’da kurulmufl ve Anadolu’ya hakim olabil-
mifl ilk krall›k... Zengin Eski Do¤u kültürünün bat›-

ya geçiflindeki kay›p halka... Zaman›n›n en büyük as-
keri ve politik gücü... M›s›r’›n güçlü firavunlar›n›n en
zorlu rakibi... Yak›n Do¤u’nun çehresini daimi olarak
de¤ifltirmifl 3 bin 500 y›ll›k bir medeniyet... Hititler...
Yönetmenli¤ini Tolga Örnek’in yapt›¤› Hititler belgese-
linde, tarihteki ilk yaz›l› antlaflman›n imzalanmas›na ne-
den olan Firavun II. Ramses’in emrindeki M›s›rl›larla,
Hititler aras›nda yaflanan kanl› Kadefl Savafl›, Hitit Kra-
l› III. Hattuflili ve Kraliçe Puduhepa’n›n tutkulu aflklar›,
Anadolu’yu kas›p kavuran veba salg›n› gibi tarihi olay-
lar›n yan› s›ra, Hitit halk›n›n evlilik ve cenaze törenleri,
inançlar› ve günlük yaflamlar›na iliflkin ayr›nt›lar da yer
al›yor.

Kamera arkas›

• Çekimleri 141 günde tamamland›.

• Belgeselde 23 bin kostüm ve aksesuar kullan›ld›.

• Yerli ve yabanc› uzmanlardan oluflan 16 kiflilik bir dan›flma

kurulu oluflturuldu.

• Belgeselin senaryosu, araflt›rmalar›n ard›ndan, 17 ayda

haz›rland›.

• Tamer Ç›ray taraf›ndan bestelenen film müzikleri, Prag

Filarmoni Orkestras› taraf›ndan seslendirildi.

• Filmin ‹ngilizce seslendirmesini Oscarl› ünlü oyuncu Jeremy

Irons, Türkçe seslendirmesini ise usta tiyatrocu Cüneyt Türel

yapt›.

• Hititler; Türkler taraf›ndan yap›lan ilk canland›rma belgesel

olma özelli¤ini tafl›yor.

• Çekimler, Türkiye’de 34, M›s›r’da 6 ve Suriye’de 2 mekan-

da gerçeklefltirildi.

• Saray, tap›nak ve ev maketleri 1/40 oran›yla infla edilerek,

yaflayan bir Hitit uygarl›¤› yarat›lmaya çal›fl›ld›.

• Belgeselin yüzde 70’i dramalardan olufluyor.

• Dramalarda, 25 bin Hitit tabletinden yola ç›k›larak oluflturu-

lan Hititçe diyaloglar kullan›ld›.

• Türkiye’de süper 35 mm format›nda çekilen ilk film olma

özelli¤ine sahip.

Hititler

Gerçe¤in yans›mas›
Hayali kahramanlar›n savafllar›, aflklar›, çileleri ve kahramanl›klar›, binlerce kez beyazperdeye
yans›t›ld›. Ço¤u zaman bu  öykülere; gerçek yaflamlar, aflklar, savafllar, çileler ve kahramanl›klar kaynak
oluflturdu. Ac›mas›z savafl öyküleriyle Truva; çileleri ve umuduyla Tutku; aflklar› ve yaflam
mücadeleleriyle Hititler; beyazperdeye yans›yan gerçek öykülerden birkaç›...
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Metropolis, Ana-
dolu’nun çok az

bilinen bir antik kenti.
Kentte ilk kaz› çal›fl-
malar› 1989 y›l›nda
bafllad›. 10 y›ld›r Prof.
Dr. Recep Meriç bafl-
kanl›¤›nda gerçeklefl-
tirilen kaz› çal›flmala-
r›n›n sonuçlar› “Met-
ropolis Ana Tanr›ça
Kenti” adl› kitapta
topland›. Kitap, arkeolojik kaz›lar›n sonuçlar›n› hem bi-
lim dünyas›na hem de arkeoloji, sanat ve tarihe ilgi du-
yan okuyuculara sunmay› amaçl›yor. Kitapta, kentin
Neolitik Ça¤’dan Tunç Ça¤›’na, Helenistik dönemden
Roma dönemine kadar gelen tarihine ait gün ›fl›¤›na ç›-
kar›lm›fl eserler yer al›yor. Metropolis Kenti’nde yap›lan
kaz›lar sonucunda; tiyatro, Roma hamam›, heykeller,
sikkeler, seramik ve toprak kaplar, tafl aletler ve mü-
hürler ortaya ç›kar›ld›. Metropolis Ana Tanr›ça Kenti
adl› kitapta yaln›zca kaz›lar sonucunda elde edilen
eserler ortaya konmuyor, ayn› zamanda Metropolis’in
gündelik yaflam›yla ilgili ipuçlar› da veriliyor. Prof. Dr.
Recep Meriç taraf›ndan haz›rlanan, tasar›m›n› Yetkin
Baflar›r’›n yapt›¤› kitap, bilim dünyas›n›n, tarihe ve ar-
keolojiye ilgi duyanlar›n dikkatini çekecek bir yay›n.

Ebru, ilk örneklerine
MÖ 1365 y›l›nda M›-

s›r’da rastlanan çok eski
bir sanat. Daha sonraki
y›llarda, Çin ve Japon-
ya’da da uygulanmakla
birlikte, Türkler, ‹ranl›lar
ve Bat›l›lar taraf›ndan ge-
lifltirilmifl. ‹pek Yolu ve di-
¤er ticari yollar kullan›la-
rak do¤udan bat›ya yay›l-
m›fl. Osmanl› ve Selçuklu
dönemlerinde, pek çok ebruzen yetiflmifl. Geçmifli bu
kadar eskiye dayanan ebru sanat›n› yaflatmak amac›y-
la, Hikmet Barutçugil taraf›ndan “Renklerin Sonsuzlu-
¤u” adl› bir kitap haz›rland›. Yaflar E¤itim ve Kültür Vak-
f› taraf›ndan yay›nlanan kitab›n editörlü¤ünü Ali Pasiner
üstlendi. Kitapta, ebru sanat›n›n tarihi, günümüzdeki
yeri, sanat› uygulayan ustalar, ebru yap›m›nda kullan›-
lan malzemeler, geleneksel ebru desenleri ve ebru ya-
p›m›nda karfl›lafl›labilecek sorunlar anlat›l›yor. Kitab›n
içinde birbirinden güzel ve renkli ebru örnekleri yer al›-
yor. Bu örneklerin içinde; lale, papatya desenlerinin ya-
n› s›ra, insan, kufl figürleri ve Arapça yaz›lar da dikkat
çekiyor. Günümüzde ebru sanat› çok fazla bilinmedi¤i
için kitap, sanat› yaflatmak ve genç nesillere ö¤retmek
aç›s›ndan önemli bir görevi yerine getiriyor. 

An›lar›n›n ‹z-
mir’ini anlatt›¤›

“‹zmir 1950” kita-
b›n›n yan› s›ra,
Troia, Aiolis, ‹onia,
Karia, Kilikia ve
Lydia’n›n tarihsel
süreç içerisindeki
serüvenlerini anlat-
t›¤› eserleri ve
Börklüce roman›n-
dan yak›ndan tan›-
d›¤›m›z Prof. Dr. Bilge Umar’›n "Tarihsel co¤rafya arafl-
t›rmas› ve gezi rehberi" niteli¤indeki Kappadokia adl›
eser, Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan bast›r›ld›.
‹çinde 16 adet çizim ve çok say›da foto¤raf›n yer ald›-
¤› bu eser, Kappadokia bölgesini tan›t›c› ve Bilge
Umar’›n sözleriyle Kappadokia, "…. tarih ve arkeoloji
düflkünü, ama benim ulafl›p yararlanabildi¤im bilgi kay-
naklar›ndan yararlanma olana¤› bulunmayan ayd›nlar›-
m›za yard›mc› olmak; onlar›n kullanabilece¤i, özetlen-
mifl bilgi veren dipnotlar›na ve kaynaklar›na, bilimsel
tart›flmalara bo¤ulmam›fl, çizimli, resimli" bir kitap. Ka-
padokya bölgesinin tarihsel ve co¤rafik araflt›rmas›n›n
yan› s›ra bir gezi rehberi olarak da haz›rlanan kitap,
herkesin anlayabilece¤i sadelikte ve aç›k bir üslupla
kaleme al›nm›fl.

Resimlerle Troya,
renkli güncel resim-

lere bilimsel gerçekleri
yans›tacak biçimde bilgi-
sayarda canland›r›lm›fl
renkli çizimlerin efllik etti-
¤i, benzeri olmayan bir
arkeoloji kitab›. Çok say›-
da resim ve sa¤lam te-
melli bir anlat›mla donat›-
lan Resimlerle Troya, ne-
redeyse baflka hiçbir
benzerinin yapamad›¤› biçimde nesiller boyunca arafl-
t›rmac›lar› büyüleyen, efsanelere bürünmüfl bir kentin,
Troya’n›n, de¤iflken tarihine yap›lan ola¤anüstü bir za-
man yolculu¤u. ‹lk kez, en son bilimsel bulgulara daya-
n›larak, Troya yeniden canland›r›ld›. Arkadafl yay›nevin-
den ç›kan Resimlerle Troya’n›n yazarlar›, Birgit Bran-
dau, Hartmut Schickert ve Peter Jablonka. Manfred
Korfmann ve çevresindeki arkeolog ekibin kaz›lar›na on
y›l› aflk›n bir süredir efllik eden yazarlar, harabelerin gü-
nümüze ait foto¤raflar›n›, kendileriyle tam olarak örtü-
flen bilgisayar resimleriyle karfl›laflt›rarak, ilk yerleflimin
bafllang›c›ndan, “Priamos hazinesi” Troya’s› ve Home-
ros dönemine, oradan da Roma egemenli¤ine kadar
uzanan çeflitli dönemlerin tarihini anlat›yor, merakl›lar›n
gözleri önüne seriyor. 

‹zmir, kuruldu¤u y›l-
lardan bu yana her

zaman ön planda kal-
m›fl nadir kentlerden
biri. Özellikle, 17. yüz-
y›ldan sonra Osmanl›
Devleti’nin en önemli
merkezlerinden biri
haline gelmifl. 1908 y›-
l›nda ise dünya limanlar› s›ralamas›nda 58. s›rada yer
alm›fl. Prof. Dr. Ç›nar Atay taraf›ndan yaz›lan “Osman-
l›’dan Cumhuriyet’e ‹zmir Planlar›” adl› kitap, ‹zmir’in
tarihini ve planlar›n› konu al›yor. Osmanl›’dan Cumhu-
riyet’e ‹zmir Planlar›, 20. yüzy›l bafl›nda ‹zmir, ‹zmir’in
ilk planlar›, Kemeralt› ve tarihi süreci, ‹zmir’e iliflkin de-
miryolu ve tramvay projeleri, ‹zmir r›ht›m planlar›, 1922
y›l› eylül ay›nda ‹zmir gibi bölümlerden olufluyor. Os-
manl›’dan Cumhuriyet’e ‹zmir Planlar› adl› kitapta,
a¤›rl›kl› olarak ‹zmir’in, 20. yüzy›l›n bafl›ndan bu yana,
farkl› flirketler taraf›ndan yap›lm›fl planlar› yer al›yor.
Bunun yan› s›ra, ‹zmir’in birçok semti farkl› zamanlar-
da çekilmifl foto¤raflarla birlikte tan›t›l›yor. Sar› K›flla,
Kemeralt›, Türk Hamam›, Frank Soka¤›, Konak Mey-
dan›, ‹talyan K›z Okulu bunlardan baz›lar›. Yaflar E¤i-
tim ve Kültür Vakf› taraf›ndan yay›nlanan Osmanl›’dan
Cumhuriyet’e ‹zmir Planlar› adl› eserin tasar›m›, Y›ld›z
Örücü’ye ait. 

Borusan Kültür ve Sa-
nat Merkezi, Ahmet

Say’›n kaleme ald›¤› “Tür-
kiye’nin Müzik Atlas›”
bafll›kl› eserini, müzik
dostlar›yla buluflturuyor.
Kitap, Türkiye’de müzi¤in
Cumhuriyet döneminde
gösterdi¤i geliflimi günü-
müze dek uzanan süreç-
te inceliyor. Müzik e¤itimi
ve yay›nc›l›¤› konusunda
ülkemizin say›l› de¤erlerinden biri olan Ahmet Say, ki-
tab›nda bestecilerimiz ve onlar›n binlerce yap›t›n›n dö-
kümüyle bafllayan ilk “harita”y›, Türkiye’nin opera ve
bale kurumlar›ndan senfoni orkestralar›na, oda müzi¤i
topluluklar›ndan geleneksel müzik e¤itim birimlerine,
festivaller, vak›f ve derneklere uzanan genifl bir “atlas”a
dönüfltürüyor. “Türkiye’nin Müzik Atlas›”, Anadolu uy-
garl›klar›n›n kültür ve tarih miras›ndan bafllayarak, ülke-
mizde tarih boyunca yer alan bafll›ca müzik türlerini ta-
n›t›yor ve Anadolu co¤rafyas›ndaki müziklerin Avrupa
ile nas›l bir etkileflime girdi¤ini gözler önüne seriyor. Ül-
kemizdeki müzik yaflam›n› tüm ö¤eleriyle bir bütün ola-
rak ele alan Say, “askeri müzik, geleneksel müzik ve
müzik e¤itimi” gibi bölümlerle Türkiye’deki müzik üreti-
minin kendine özgü koflullar›n› da yans›t›yor. 

METROPOL‹S 
ANA TANRIÇA KENT‹ 

RENKLER‹N 
SONSUZLU⁄U

KAPPADOKIA OSMANLI’DAN
CUMHUR‹YET’E 

‹ZM‹R PLANLARI

TÜRK‹YE’N‹N 
MÜZ‹K ATLASI 

RES‹MLERLE TROYA
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“Tamamiyle tiyatroyla u¤raflmak istiyorum. Tiyatro benim için öteden beri, para kazan›lan bir meslek
de¤il. Bir yaratma süreci oldu¤u için; bir oyun sahneye koyarken, izlerken, oynarken çok haz duydu¤um

için tiyatro yap›yorum. Ancak flu an yapt›¤›m iflten de ayr› bir zevk al›yorum.” “Tiyatrodaki hazz› özlüyorum!”



dime uygun bir sunufl tarz› bulabilece¤imi ve program› öyle sunabilece¤imi söyleyin-

ce, program kendili¤inden bafllad› ve befl y›ld›r da devam ediyor.

Halk taraf›ndan nas›l alg›land›¤›n›z› düflünüyorsunuz? Sunucu olarak m› görüyorlar?

Bunu tam anlam›yla bilebilmek için halk›n beyninin içine girmek gerekiyor. Ama

program›n ve sunucunun sempatik bulundu¤unu düflünüyorum. Genelde sunucu

olarak görüyorlar. Çünkü tiyatro seyircisi dünyan›n her yerinde daha azd›r. Daha az

oldu¤u için de daha az popülersinizdir. Bir gecede sizi 300-400 kifli seyreder. Tele-

vizyonda ise bu say› bir gecede 3-5 milyona ç›kar. Televizyondaki popülaritenin sa-

natla pek ilgisi yoktur.

Sizin 500 milyar›n›z var m›?

500 milyar›m yok. Ama herhalde en sonunda yar›flmaya kat›l›p 500 milyar› ben ala-

ca¤›m. Ama 500 milyarla ne yapaca¤›m› düflünmedim. Parayla çok ilgili de¤ilimdir.

“Allah, gördü¤ünden geri b›rakmas›n” derler ya, çocuklu¤umdan beri bir hayat stan-

dard›m var. Bu standart özellikle televizyonda program yapmaya bafllad›ktan sonra

yükseldi. Ama bu yükselifl hiç önemli de¤il. Haddini bilen bir adam oldu¤um için, her

zaman o asgari standard› koruman›n peflindeyim. Bu asgari standard› koruduktan

sonra sorun yok. 500 milyar olmasa da olur. Yeter ki çocuklar›m okula gidebilsinler,

gördüklerinden geri kalmas›nlar, kitap alabilsinler... 

Siz yar›flmaya kat›lsayd›n›z hangi aflamaya kadar ulaflabilirdiniz?

Yar›flmaya al›flt›¤›mdan, sorunun flekline flemaline bak›nca arkadaki seçeneklerle so-

ru aras›nda iliflki kurmay› zaman içerisinde ö¤rendi¤imden, öyle zannediyorum ki, iki-

üç kere kat›lsam bir tanesinde 500 milyar al›r›m.

Hak etti¤inden çok ya da az kazand›¤›n› düflündü¤ünüz yar›flmac›lar oldu mu?

Yar›flman›n içerisinde her zaman bir flans vard›r. Bu flans d›flar›da, yar›flmac› de¤il-

ken de aya¤›n›za gelebilir. ‹flsizsinizdir, bir tan›d›¤›n›za otobüste rastlars›n›z, birden

bire bütün kap›lar önünüze aç›l›r. fians hayat›n her yerinde var. Ben de bu insanlara

flansl› gözüyle bakarak kendimi avutuyorum. 

Yar›flmac›lar›n uzun süren bekleyifllerinden s›k›lm›yor musunuz?

Seyirci s›k›lacak duygusu beni s›k bo¤az ediyor, çok s›k›l›yorum. Yar›flmac› ya bilsin

devam etsin ya da bir an önce çekilip gitsin, duygusunu hissediyorum. Seyircilerin

zaman›n› almak gibi bir hakk›m olmad›¤›n› düflünüyorum. Sonuç olarak bir program

var ve seyirciler lütfederek bunu izliyorlar. 

Soru haz›rl›yor musunuz?

Benim sorularla veya cevaplarla hiçbir ilgim yok. Bunun böyle olmas› son derece

do¤ru. Beni vicdanen de son derece rahatlat›yor. Ayr›ca bu sorular› bir kiflinin haz›r-

lamas› da büyük bir risk. O bir kifli herhangi birileriyle temasa geçerek sorular› vere-

bilir. Zannediyorum bir kifli yüz ya da iki yüzden fazla soru haz›rlayam›yor. Soru ha-

z›rlayan pek çok kifli var. ‹lk soruyu da son soruyu da kimse bilmiyor.

Yar›flmac›ya yard›mc› olmaya çal›flan seyircilerle karfl›laflt›n›z m›?

Büyük paralar›n verildi¤i bir yar›flma oldu¤u için büyük bir özen gösterilmesi gereki-

yor. Ben bu özeni gösteriyorum. Benimle birlikte çal›flan 15-20 kifli daha var. Onlar-

da da ayn› özen ve titizlik söz konusu. Bu sayede çok büyük bir bir sorun olmad›.

‹ngiltere’deki gibi 1 milyon sterlini alan adam›n, tan›d›klar›n›n, birer ikifler kez öksü-

rerek uyarmas›yla do¤ru cevaplar› bulmufl olmas› gibi skandallar yaflanmad›. Bu ya-

r›flma befl y›ld›r devam ediyor ve yaln›zca birkaç kere sorular nedeniyle yar›flmac›lar

tekrar kat›ld›. Ama bu yar›flmac›lar›n say›s› üçü geçmez. Büyük bir özenle haz›rlanan

ÖSS’de bile baz› sorular›n yanl›fl oldu¤u ortaya ç›k›yor ise befl y›ld›r düzenlenen bu

yar›flmada birkaç sorunun yanl›fl olmas› mazur görülebilir diye düflünüyorum. Zaten

zorlarsan›z pek çok sorun bulabilirsiniz. “Sabah ilk karfl›lafl›ld›¤›nda ne denir?” soru-

sunun fl›klar›nda “günayd›n” seçene¤i do¤ru olabilir. Ama kalk›p “Hay›r kardeflim,

ben iyi sabahlar derim!” diyerek mahkemeye gider ve ispatlayabilirsiniz. Bu iyi niyet-

le alakal› bir fley. 

Uzun süredir ayn› yar›flmay› sunmak sizde bir b›kk›nl›k yaratt› m›?

Hay›r. Ancak beni üzen tek fley, bu befl y›l içerisinde 500 milyarl›k büyük ödülü ve-

rememek. ‹lk defa olarak flunu söyleyebilirim ki; bu süreç içerisinde 64 ya da 125

milyar gibi rakamlara gelindi¤inde, seyircilerde müthifl bir flekilde paray› al›p gitme

duygusu olufluyor. Bir sonraki soru, belki de yüzde yüz bilebilece¤i bir soru olmas›-

na ra¤men, cevap vermemesi, kendini riske etmemesi yar›flmay› t›k›yor. Oysa bat›-

da öyle de¤il. Yar›flmac›lar e¤er biliyorlarsa cevap veriyorlar. Bizde 125 milyarl›k

ödülü kaç›rmak insanlar›m›z› ürkütüyor. Birkaç kere 125 milyardan 16 milyara düflen

yar›flmac›lar olunca bu iyice kronik, hatta flizofrenik bir hal ald›, diyebilirim. 

Bu bir cesaret mi? Siz yapabilir miydiniz?

Sonuç olarak yar›flmaya geldi¤imde cebimde 10 liram varsa, oradan ç›kaca¤›mda

da 10 lirayla ç›kaca¤›m. Ama 500 milyarla ç›kma olas›l›¤›m varsa ve o sorunun ce-

vab›n› bilme ihtimalim yüzde 60-80 ise cevab› veririm. Böyle bir cesareti gösteririm.

Çünkü birkaç dakika içerisinde 250 milyar ya da 500 milyar gibi rakamlar› kazanma

flans› kolay kolay verilmiyor. Bu flans› kullan›rd›m.

Ekonomiyle aran›z nas›l? Paran›z› kendiniz mi yönetiyorsunuz?

Hiç anlam›yorum para yönetmekten. Anlamad›¤›m için de zarar ediyorum ya zaten.

Türkiye’de, bir fliir kaseti yap›p, 500 milyara yak›n ciro elde edip, bundan bir kurufl

almayan; üstelik ald›¤› ödenmeyen çeklerin vergisini veren yegane adam benim her-

halde. 

Teknolojiyle aran›z nas›l?

Teknolojiye karfl› bir tav›r olarak alg›lanmas›n, ama nedense teknolojiyle pek aram

yok. Bunun için san›r›m bir süre laz›m. Bütün sanatç›lar›n bir mail adresi ya da web

sitesi var. Galiba Türkiye’de mail adresi ya da web sitesi olmayan yegane sanatç›

benim. ‹nsanlar›n mail adresime bir fleyler göndermeleri ve benim onlarla haberlefl-

mem çok ciddiye ald›¤›m bir fley. E¤er birileri bir fley yazm›flsa ve ihmal edersem,

cevap veremezsem, bu beni çok fazla üzer. Bu yüzden mail adresi ya da web site-

si edinmeye teflebbüs etmiyorum. Gazetede yazd›¤›m y›llarda bir mail adresim vard›

ve çok yo¤un mesaimi al›yordu. Bir kere 800-900 maille karfl› karfl›ya kald›m. Bun-

lar›n büyük ço¤unlu¤u farkl› gruplardan gönderilmifl bambaflka fleylerdi. Bin tane ye-

re göndermiflse, bir tane de bana göndermifl. Bunlar›n içerisinden bana gelenleri

ay›klamak bile çok yo¤un bir mesai gerektiriyordu. 

Hobileriniz neler?

Okumaktan ve araflt›rma yapmaktan çok hofllan›r›m. Hiçbir iflim olmad›¤›nda, bu be-

ni günlerce meflgul edebilir. Çiçeklerle de aram iyidir. Çiçek yetifltiren bir fidanl›¤a gi-

dip bütün günümü orada geçirebilirim. Ayr›ca do¤al, bakir yerlere gitmek gibi bir he-

vesim var. 

Yeni projeleriniz varm›?

‹fllerimin yo¤un olmas› nedeniyle son dönemde tiyatro yapmad›m. Ancak tiyatrodan

kopmufllu¤um yok. Bu y›l Karen Blixen’in “Ölümsüz Öykü” roman›n› oyunlaflt›rd›m.

Provaya da bafllad›m, ama aksilikler oldu ve ertelemek zorunda kald›m. K›sa bir sü-

re sonra provalara tekrar bafllayaca¤›m ve ‹stanbul Devlet Tiyatrosu’nun AKM Sah-

nesi’nde oynayaca¤›m. Ayr›ca flu anda bir film senaryosu var. Tretman›n› okudum.

Diyaloglu hale gelmesini bekliyorum. E¤er o haliyle beni tatmin ederse, içime siner-

se bu tarz bir projede yer alabilirim. Çünkü daha önce bir sinema filmi maceras› ya-

flad›m ve her zaman oldu¤u gibi rejisöre, senariste olan zorunlu addetti¤im güvenim

nedeniyle, kendimden hoflnut kalmad›m. Sinema ve tiyatro konusunda bu yüzden

biraz daha dikkatliyim. Bunun d›fl›nda ‹ngiliz menfleili “Emret Bakan›m” isimli bir pro-

je var. Önümüzdeki y›l orada oynayaca¤›m.

M
alatya’da, ilkokul s›ralar›nda bafllayan tiyatro maceras›, ‹stanbul’da, fiehir

Tiyatrolar› Genel Sanat Yönetmenli¤i’ne kadar uzand›. Malatya’dan Anka-

ra’ya, Ankara’dan ‹stanbul’a uzanan tiyatro yolculu¤unda; oyuncu, yönet-

men, yazar, kurucu gibi birçok unvan› da kimli¤ine ekledi. Pek çok oyunda sahneye

ç›kt›, pek çok replik onun sesinden salona yay›ld›.

Ancak tüm Türkiye onu,  “Kim 500 Milyar ‹ster”in sunucusu olarak, tek bir rolle ve

tek bir repli¤iyle tan›d›. “Son karar›n›z m›?”

‹lkokuldan itibaren tiyatroyla ilgilendi¤iniz halde, genifl kitlelere bir yar›flma sunucusu

olarak ulaflabildiniz...

Hayat çok zor! Tiyatrodan afla¤› yukar› 320 milyon TL emekli maafl› alarak emekli ol-

dum. E¤er bu yar›flma program› olmasayd›, çolu¤umun çocu¤umun halinin ne ola-

ca¤›n› düflünmek bile istemiyorum. Tiyatrodan ayr›ld›ktan sonra varolabilece¤im bir

tek yer vard›; sahne... Do¤algaz hatt› döfleyecek, inflaat yapacak ya da TIR floförü

olacak de¤ildim. Bu iflleri beceremem. Bu yafl›ma kadar ancak belli bir ifli ö¤renebil-

miflim. Tiyatro, yazarl›k, oyunculuk. Do¤al olarak bu alanda ekmek param› kazan-

mak için bir gayretim oldu. fiöhret dedi¤iniz fley de, çolu¤umun çocu¤umun r›sk›n›

temin etmek için gayret sarf ederken, kendili¤inden geldi. ‹leride, tiyatroya daha çok

zaman ay›rabilecek bir konuma gelebilirsem, tamamiyle tiyatroyla u¤raflmak istiyo-

rum. Tiyatro benim için öteden beri, para kazan›lan bir meslek de¤il. Yaln›zca çok

merak etti¤im bir iflkolu, bir yaratma süreci oldu¤u için; bir oyun sahneye koyarken,

izlerken, oynarken çok haz duydu¤um için tiyatro yap›yorum. O hazz› da aç›kças›

özlüyorum. Ancak flu an yapt›¤›m iflten de ayr› bir zevk al›yorum. 

fiöhreti biraz geç yakalad›n›z de¤il mi?

Popüler olma anlam›nda, evet. Ama tiyatroya ilkokul ikide bafllad›¤›mda, bütün ilko-

kul beni tan›yordu. Ortaokula geldi¤imde Malatya’n›n neredeyse yar›s› tan›yordu.

Atatürk Lisesi’nde, Ankara’da Meydan Sahnesi’nde profesyonel oldum. Bütün ö¤-

retmenlerim, okulun tümü ve Ankara’n›n tiyatroseverleri tan›yordu. TRT’nin dramala-

r›nda oynamaya bafllad›¤›mda, milyonlar tan›masa da evinde televizyonu olanlar ta-

n›yordu. Yani bu tan›nma, çok lokal bir yerden bafllayarak, gittikçe yay›ld›. Tan›nm›fl

olmak benim için çok büyük bir sürpriz olmad›. Çünkü basamaklar› birer birer ç›km›fl

oldum. Birden bire s›çrayarak en üst basama¤a ç›ksayd›m, bende de bir hayret, bir

flaflk›nl›k oluflturabilirdi.

Genel sanat yönetmenli¤i yapt›¤›n›z y›llarda, tiyatroda yaflanan s›k›nt›lar› aflamama-

n›z›n nedenleri nelerdi?

Sanat, hele de tiyatro gibi kollektif bir sanatsa, bir kiflinin tek bafl›na düzeltebilece¤i

bir u¤rafl alan› olmaktan kendili¤inden ç›k›yor. Belki de bu yüzden baflaramad›m.

Ancak baflaramad›m derken, 220 bin olan seyirci says› 500 bine ç›kt›. Fakat bu, yal-

n›zca nicel bir art›flt›. Kalitede ve nitelikte bir art›fl, bir iyileflme oldu¤unu ben de zan-

netmiyorum. Sonuç olarak sanat› ayn› insanlarla yap›yorsunuz. Öncelikle sanat ya-

pan insanlar›n; altyap› ve kültür olarak estetik de¤erleri ortaya ç›karacak bir birikim-

le donanm›fl olmalar› gerekir ki; s›k›nt›lar afl›labilsin. Yeni bir sanatç› kufla¤› laz›m

aç›kças›. Sanat, post-endüstriyel sistemin getirdi¤i bir çöplü¤ün içinde neredeyse

kaybolup gitti. Bu çok kapsaml› bir konu. Yüzeysel bir-iki fley söyleyerek ak›llar› ka-

r›flt›rmak istemem.

Sanat ile sunuculuk aras›nda tercihinizi sunuculuktan yana kulland›¤›n›z fleklinde bir

izlenim olufltu.

“Kenan Ifl›k daha çok para kazan›lan bir alana geçti ve tiyatroyu bu yüzden terk et-

ti” fleklinde düflünenler hakl›lar. Ama asl›nda böyle bir fley yok. Tiyatroda yöneticilik

yaparken bürokrasinin tiyatroya müdahalesiyle karfl›laflt›m. Ama bu büyükflehir be-

lediyesinin bürokrasisi de¤il. Görevim s›ras›nda onlar beni son derece özgür b›rakt›-

lar. Ama ayn› zamanda, devlet tiyatrosu sanatç›s› olarak Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› bir

memurdum. Kültür Bakanl›¤›’n›n o dönem atad›¤› genel müdürle aramda sorunlar

yaflan›nca, günde üç tane soruflturma almaya bafllad›m. Bürokrasi de elinde imza-

lar›, yetkileri olan bir kurum oldu¤u için beni çok k›sa sürede saf d›fl› etti. Tiyatrodan

kopar›ld›m, istifa etmek zorunda kald›m. ‹stifa mektubunu verdi¤im s›rada personel-

den arkadafllar›m, “Senin emeklili¤in gelmifl. B›rak istifa etmeyi, hiç de¤ilse emekli

ol” dediler. Böylece emekli oldum. Ayr›l›fl›m›n nedeni televizyon de¤il. Bürokratik en-

gellerle karfl› karfl›ya kald›¤›m için elimden gelen hiçbir fley yoktu. Bürokrasiyle ya da

kültür bakan›yla mücadele edecek gücüm de yoktu. Ayr›ca haftada bir gün program

çekerken tiyatro yapmamak gibi bir fley söz konusu olamaz. Zaten program›n çekil-

di¤i pazartesi günleri, tiyatronun tatil günüdür. Program, tiyatroda çal›flmama engel

teflkil eden bir durum de¤ildi. Ayr›ca gerek Devlet Tiyatrosu’nda, gerek fiehir Tiyat-

rosu’nda y›llard›r sahneye ç›kmayan, hatta tiyatroya u¤ramayan insanlar varken, be-

nim gibi gece-gündüz mesai yapan bir adama yap›lan bu muamele, çok a¤r›ma git-

ti. Bu yüzden tiyatrodan koptum. Ama her zaman oldu¤u gibi bizler hanc›y›z, gelip

geçenler yolcu. Bürokratlar geliyorlar ve geçiyorlar. 

Rol seçiminde kriterleriniz nelerdir? Maddi getirisi ne kadar önemli?

Bir oyuncu olarak kendimi, rejisörün uygun gördü¤ü rolleri oynamakla yükümlü his-

sederim. Bu anlamda benim için bir kriter söz konusu de¤il. E¤er ödenekli tiyatroda

çal›fl›yorsan›z, ald›¤›n›z maaflla geçinirsiniz. Özel tiyatroda çal›fl›yorsan›z, o da mad-

di getiriden öte, bir merak ve hobinin tatmin edilmesi anlam›na gelir. Sanat özellikle

gençler için, para kazan›lan bir ifl olmamal›. O alanda baflar› kazan›l›rsa, para da za-

ten kendili¤inden gelir.

Sizi kötü adam rollerinde göremiyoruz. Kötü adam rollerinde oynayabilir misiniz?

Bir bak›fl bile kötü adam oynamay› zorlaflt›rabilir. Neredeyse 30 y›l önce, roller üze-

rine seçim yap›l›rken bir ‹ngiliz yönetmenden duymufltum. “Neden bu rol de¤il?” di-

ye sordu¤umda; “Baksana flu surat›na, sen asla kötü adam oynayamazs›n” demifl-

ti. O zaman anlad›m ki sinemada ve tiyatroda böyle bir durum var. ‹nsan›n duruflu,

ses yap›s›, yüzü gibi unsurlar, onu belli rollere zorlayabiliyor. Ama dünya sinemas›n-

da böyle bir fley yok. Türkiye’de bir oyuncu iyi adam ya da kötü adam gibi bir tak›m

s›n›rlamalar içerisine s›k›flabiliyor. Seyirci oyuncuyu hep öyle görmek istiyor. Bir ke-

resinde bir dizide depresif bir karakter oynam›flt›m ama seyirci be¤enmedi. Mutfak-

ta yemek yap›yor olmam bile seyircinin hofluna gitmedi. E¤er bir oyuncuyu bir yere

oturtuyorsa, onun d›fl›nda baflka bir yerde görmek istemiyor insanlar.

Hülya Avflar ve Gülben Ergen gibi rakip olarak görülen iki kad›nla farkl› projelerde

uyum içerisinde yer ald›n›z. Bunun s›rr› nedir?

Her mesle¤in kurallar› vard›r. Bu kurallar bir kulis ahlak› da gerektirir. Tiyatroda oyun-

dan bir saat önce kuliste bulunmak zorundas›n›zd›r. Metin d›fl›na ç›kamazs›n›z. Kos-

tümünüzü bozup de¤ifltiremezsiniz. Bunlar yüz y›llar›n içerisinden süzülerek gelmifl,

o mesle¤e hizmet edilmesi için uyulmas› flart olan kurallard›r. Bunlara riayet ederse-

niz, her fley kendili¤inden yürür gider. Bu yüzden, bu arkadafllar›mla ayn› ifli yapar-

ken herhangi bir çat›flma olmad›. Ayr›ca bana olan ilgilerinde büyük bir içtenlik ve

karfl›l›kl› sevgiye, sayg›ya dayal› bir iliflki vard›. Çat›flman›n içine girmek belki daha

çok tan›nmaya, gündemde kalmaya yard›m edebilir. Ama ben, gündemde kalman›n

yolunun bu oldu¤una inanm›yorum, yapt›¤›n›z ifl do¤ruysa gündemde kalabilirsiniz.

Öbür türlü gündemde kalmak biraz zorlamad›r. Sonuç olarak ifliniz çok kaliteli de¤il-

se, çok k›sa sürede tükenir ve bitersiniz. MED Yap›m’a ba¤l› oldu¤um için Dad›’da

oynad›m. Ayr›ca Gülben Ergen’le oynamay› ben istedim. Pek çok alternatif vard›.

Ama Gülben’in o rolün alt›ndan kalkaca¤›na inand›m. Hülya Avflar’la çekti¤imiz film-

de ben, senaryonun üzerinde çal›fl›l›rsa daha parlak bir hale gelece¤ini düflünüyor-

dum. Aram›zda tam anlam›yla mesleki bir farkl›l›k vard›. Bunun d›fl›nda her iki arka-

dafl›m da son derece disiplinli olduklar› için herhangi bir çat›flma yaflamad›k.

Sunuculuk teklifi nas›l geldi?

MED Yap›m böyle bir konsepti sunup sunmayaca¤›m› sordu. Baflta reddettim. Kon-

septin, sunufl tarz›ma yak›n olmad›¤›na yönelik bir itirazd›. MED Yap›m yetkilileri ken-
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“Sanat özellikle gençler için, para kazan›lan bir ifl olmamal›. 
Baflar› kazan›l›rsa, para da zaten kendili¤inden gelir.”



Yo¤urt... Do¤an›n insano¤luna sundu¤u muci-
zevi yiyeceklerden biri. Safl›¤›n, temizli¤in, sa¤-
l›¤›n simgesi “beyaz”, yo¤urtta bedene bürünü-

yor. Kesin tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yo-
¤urt, MÖ 217 y›l›nda, Orta Asya’da yaflayan Türkler ta-
raf›ndan üretildi. Her derde deva olarak nitelendirilen
yo¤urda verilen önem, ünlü ‹skit Destan› Kutadgu Bi-
lig’de bile anlat›l›yor ve yo¤urdun s›rlar› geçmiflten ge-
lece¤e tafl›n›yor. Günümüzde de yo¤urda verilen önem
sürüyor. Çeflitli yörelerimizde yo¤urt yap›l›rken niyetler
edilir, H›drellezler’de “mayas›z yo¤urt” ad› verilen özel
bir yo¤urt çeflidi yap›l›r.

Yo¤urt yapmak için gerekli olan mayan›n nas›l elde
edildi¤i tam olarak bilinemese de ilk mayan›n bir tür
otun çiçe¤inden elde edildi¤i, günümüzde en çok ka-
bul gören yaklafl›m. Bu otun karnabahara benzeyen çi-
çe¤i, sütün içerisinde kald›kça büyüyerek genifller ve
mayalanmay› sa¤lar. Mayalanmay› sa¤layan mikroor-
ganizmalar›n bafll›cas›, yo¤urdun özel kokusunu veren
“basillus bulgarius”tur. Bugün yo¤urt yap›m›nda, önce-
likle süt kaynat›l›r ve ›l›k hale gelinceye kadar bekletilir.
Bir litre ›l›k süte, ceviz büyüklü¤ünde maya konuldu-
¤unda, yaklafl›k dört  buçuk saat sonra yo¤urt oluflu-
mu sa¤lanm›fl olur.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda; inek, koyun, keçi
ve manda sütüyle oluflan muhteflem lezzet, yo¤urdu,
saray mutfa¤›n›n vazgeçilmez bir parças› yapt›. Böyle-

likle yirminci yüzy›l›n bafllar›nda, bat› dünyas›n›n yo¤urt-
la tan›flmas› sa¤land›. ‹flte bu nedenle yo¤urt, dünyan›n
her yerinde, t›pk› Türkçe’deki gibi “yo¤urt” olarak ad-
land›r›ld›. S›cak iklimlerde, özellikle so¤utma sistemi
bulunmayan yerlerde, sütü saklamaya imkan yoktur.
Oysa yo¤urt, süte göre oldukça dayan›kl› bir besin
maddesidir. Sütün kaynat›lmas› sayesinde, olas› mik-
roplar›n yok edilmesini sa¤lar. Ayr›ca yap›lan bilimsel
araflt›rmalarda, yo¤urdun, sonradan oluflabilecek mik-
roplar›n üremesine uygun bir ortam olmad›¤› ve mik-
roplar üzerinde öldürücü bir etkiye sahip oldu¤u anla-
fl›lm›flt›r. Bakteri öldürücü etki, yo¤urtta bulunan orga-
nik bir asitten ileri gelir. ‹nsan için gerekli besin eleman-
lar›n› içinde bulundurmas›, sa¤l›k bak›m›ndan temiz ve
sindirim sistemi için uygun bir besin ol-
mas›; yo¤urdun her yaflta, sa¤l›k-
ta ve hastal›kta kullan›lmas›n› fay-
dal› k›lar. 

Do¤an›n mucizesi say›lan yo¤urt, protein
ve kalsiyum aç›s›ndan zengin bir yiyecek.
Vücudumuzun günlük kalsiyum ihtiyac›n›
150 gr yo¤urt yiyerek gidermemiz müm-
kün. Yo¤urt, içerdi¤i kalsiyumla difl sa¤l›¤›
ve kemik geliflimine çok önemli katk›larda
bulunur. Kalp ve damar sa¤l›¤›ndan cilt
hastal›klar›na, sinir sistemi bozukluklar›ndan
sindirim sistemi rahats›zl›klar›na kadar pek

çok alanda yo¤urdun, hastal›klar› önleyici ve metabo-
lizmay› düzenleyici etkisi vard›r. Yo¤urt, midenin yiye-
cekleri düzenli olarak ö¤ütmesini sa¤lar. ‹çerdi¤i potas-
yum, kan bas›nc›n›n yan› s›ra kalp at›fllar›n› da düzenle-
meye yarar. Yo¤urt bakterileri ba¤›rsakta ço¤alarak,
mikroplar›n öldürülmesine yard›mc› olur. Karaci¤er ve
cilt hastal›klar›na iyi gelir. Tifüs, kab›zl›k ve basur gibi
hastal›klardan sonra, ba¤›rsaklar›n temizlenmesini sa¤-
lar. Sinir hastal›klar›na ve damar sertli¤ine iyi gelir. fiifl-
manl›¤› engeller, ya¤lar› eritir, açl›¤› bast›r›r, cildin can-
lanmas›n› sa¤lar. Afrodizyak etkisi vard›r. Ömrü uzat›r.
Saç dökülmesini önler. Vücudumuzun ritmini düzenle-
mekten ortaya ç›kabilecek rahats›zl›klar› önlemeye ka-
dar, sa¤l›k aç›s›ndan pek çok olumlu etkisi olan yo¤ur-
du tan›mlayabilmek, ancak bir tek sözcük ile mümkün:
“Mucize”.

P›nar’dan Yoplait Meyveli Yo¤urt
Ülkemizde; ayran, çökelek, tarhana ve çorba yap›m›n›n
yan› s›ra sos, garnitür, hatta tatl› olarak da kullan›lan
yo¤urt; P›nar taraf›ndan üretilen Yoplait ile çilekli, flefta-
lili, frambuazl› ve muzlu olarak eflsiz tatlar kazan›yor.

1965 y›l›nda Fransa’da meyveli yo¤urt kategorisini ya-
ratan ve taze sütlü ürünler pazar›nda dünyan›n en güç-
lü markalar›ndan biri olan Yoplait, P›nar’la birlikte flim-
di Türk tüketicisiyle bulufluyor. Avustralya, ABD, Mek-
sika ve Fransa baflta olmak üzere, 16 ülkede tüketici-
lerin bir numaral› tercihi olan Yoplait yo¤urt, Türkiye’de

de sa¤l›k ve lezzeti “ayn› kutunun” içinde bulmak iste-
yenler için, P›nar kalitesi ve güvencesiyle raflardaki ye-
rini ald›. P›nar ve Yoplait iflbirli¤i nedeniyle düzenlenen
bas›n toplant›s›nda bir konuflma yapan Yaflar Holding
A.fi. ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu, 37 ülkeye ihracat
yapan P›nar’›n dev bir ad›m daha att›¤›n› belirterek, “P›-
nar ve Yoplait iflbirli¤inin en önemli amaçlar›ndan biri,
sütü ve sütlü ürünleri sevdirmek olacak. Dünyada 48
ülkede bulunan ve 16 ülkede lider olan Yoplait’yi, flim-
di Türkiye’de de lider yapaca¤›z. ‹leriye dönük olarak
da Yoplait’nin bulunmad›¤› ülkelere ihracata bafllayabi-
liriz” dedi. 

Yaflar Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve
G›da Grubu Baflkan Yard›mc›s› ‹dil Yi¤itbafl›

ise Yoplait meyveli yo¤urtlar›n›n
sa¤l›¤›na önem veren, gün içeri-
sinde sa¤l›kl› ve hafif bir fleyler

at›flt›rmak isteyen herkesin vazge-
çilmezi olaca¤›n› belirtti. Yoplait Ar-
Ge Direktörü Donna Hartley de Yop-
lait’nin 45 pazarda, yaklafl›k 30 milyar
dolarl›k bir cirosu bulundu¤unu belir-
terek, “Bu iflbirli¤i elbette çok karl›, id-
dial› bir ortak bulmasayd›k gerçeklefle-
mezdi, tüketicilerin hepsi dört meyveli
yo¤urt aras›ndan kendi zevkine en uy-
gun olan› bulacakt›r” dedi.
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Hastal›kta sa¤l›kta...

Tam olarak bilinmese de yo¤urt, MÖ 217 y›l›nda, Orta Asya’da
yaflayan Türkler taraf›ndan üretildi. Her derde deva olarak 
nitelendirilen yo¤urdun s›rlar› geçmiflten gelece¤e tafl›n›yor.



7574 Yaflar k›salar

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan Çeflme Ala-
çat›’da yapt›r›lacak olan lisenin temeli, ‹zmir Valisi

Yusuf Ziya Göksu, Yaflar Toplulu¤u Onursal Baflkan›
Selçuk Yaflar ve Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflka-
n› Feyhan Kalpakl›o¤lu taraf›ndan, 30 May›s Pazar gü-
nü törenle at›ld›.

‹zmir Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› Mithat Güzel, Çefl-
me Kaymakam› Mehmet Baygül, Alaçat› Belediye Bafl-
kan› Muhittin Dalg›ç ve çok say›da ifladam›n›n kat›ld›¤›
törende bir konuflma yapan ‹zmir Valisi Yusuf Ziya
Göksu, Yaflar Toplulu¤u’nun ‹zmir ve Türkiye ekonomi-
sine önemli katk›larda bulundu¤unu, Türkiye’nin övünç
kayna¤› oldu¤unu söyledi. Duayen ifladam› Selçuk Ya-
flar’›n gerek ekonomik yönden, gerekse sanayi yönün-
den Türk toplumuna bugün ve gelecekte ›fl›k tutaca¤›-

n› belirten Göksu, Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n bu-
güne kadar 4 bin ö¤renciye e¤itim bursu verdi¤ini ha-
t›rlatt›. 30 May›s 2004 tarihini unutman›n mümkün ol-
mad›¤›n› belirtti ve sözlerine flöyle devam etti: “Ben
e¤itimle ilgili bir inflaat›n temelini atarken ve bir okulun
aç›l›fl›n› yaparken hayat›m›n en mutlu gününü yafl›yo-
rum. Onun için bana bu mutlulu¤u yaflatan baflta Sel-
çuk Yaflar beyefendiye, Feyhan Kalpakl›o¤lu han›me-
fendiye ve Yaflar Toplulu¤u’nun tüm fertlerine bir kez
daha takdir ve flükranlar›m› sunuyorum.”

Yaflar Toplulu¤u Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar da,
e¤itim ve ö¤retimin önemini vurgulayarak; “Memlekete
hizmet etmek yanl›z ekonomik alanlarda olmamal›, ay-
n› zamanda e¤itim ve ö¤retim alan›nda da olmal›. Dev-
letin tek bafl›na e¤itim sorununa çözüm bulmas› müm-

kün de¤il. Yaflar Toplulu¤u olarak söz veriyoruz, e¤itim
ve ö¤retim alan›nda daha çok yat›r›mlar yapaca¤›z” de-
di. Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan
Kalpakl›o¤lu ise, e¤itimin ülke kalk›nmas›n›n bir göster-
gesi oldu¤una dikkat çekerek, Yaflar E¤itim ve Kültür
Vakf›’n›n bu düflünceden yola ç›karak, e¤itim ve kültür
alanlar›nda da önemli yat›r›mlar gerçeklefltirdi¤ini aç›k-
lad›. 

800 milyar liraya mal olacak olan Yaflar E¤itim ve Kül-
tür Vakf› Lisesi, 11 bin 500 metrekarelik arsa üzerine
inflaa edilecek. 2005 y›l›nda tamamlanmas› planlanan
12 derslikli lisede, yaklafl›k 600 ö¤renci e¤itim ve ö¤re-
tim görecek. Okulun tamamlanmas›yla birlikte, her gün
Alaçat›’dan Çeflme ilçeye gelen ö¤renciler hem maddi
hem de manevi yükten kurtulacak.   

Alaçat› Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› Lisesi’nin temeli at›ld›

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu, Türkiye Danimarka ‹fl Forumu’nun aç›l›fl›-

n› TÜS‹AD ad›na üstlenirken, Yaflar Holding Onursal
Baflkan› Selçuk Yaflar, Danimarka Prensi Joachim’e,
annesi Kraliçe Margrethe’nin bir foto¤raf›n› sundu.Tür-
kiye-Danimarka iliflkilerine uzun y›llard›r liderlik eden
Yaflar Holding yönetimi, Danimarka Prensi Joachim
baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen Danimarka heyetinin
Türkiye ziyaretinde de etkin rol üstlendi. TÜS‹AD ile Da-
nimarka Sanayicileri (Danish Industries-DI) üyelerini bir
araya getiren Danimarka-Türk ‹fl Forumu toplant›s›n›n
aç›l›fl konuflmas›n› TÜS‹AD ad›na Yaflar Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu gerçeklefltirdi.
Konuflmas›nda Danimarka ve Türkiye aras›nda enerji,
teknoloji ve g›da konular›nda önemli projeler gelifltirile-
bilece¤ine iflaret eden Feyhan Kalpakl›o¤lu, iki ülke ara-
s›ndaki ifl iliflkilerinin Türkiye’nin AB üyeli¤iyle daha da
yeflerece¤ine inand›¤›n› belirtti. 50 y›l› aflk›n süredir Da-
nimarka iliflkilerine liderlik yapan Yaflar Holding’in Onur-
sal Baflkan› Selçuk Yaflar ve Yaflar Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Danimarka Prensi
Joachim’e, ‹zmir’de anlaml› bir hediye sundu. Türkiye
Danimarka ‹fl Forumu için gelen Prens Joachim’le ‹z-
mir’de kurucusu oldu¤u Türk Tuborg fabrikas›na yapt›-
¤› ziyaret s›ras›nda da bir araya gelen Selçuk Yaflar ve

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpak-
l›o¤lu, annesi Danimarka Kraliçesi II Margrethe’nin fo-
to¤raf›n› bir an› olarak verdi. ‹lk Danimarka ziyaretini
1950 y›l›nda Kopenhag’a yapan Yaflar Holding Onursal
Baflkan› Selçuk Yaflar, Türkiye-Danimarka iliflkilerini de
bu geziyle bafllatt›. Uzun y›llar Danimarka’n›n Türkiye
Fahri Konsoloslu¤u’nu sürdüren Selçuk Yaflar, ayn› za-

manda Danimarka Kraliyet Madalyas›’na sahip. Prens
Joachim’in gezisi ve Türkiye Danimarka ‹fl Forumu ne-
deniyle bir aç›klamada bulunan Selçuk Yaflar, “1950 y›-
l›ndaki ilk Kopenhag ziyaretimden sonra pek çok Dani-
markal› flirket ve kiflilerle ifl ve kiflisel iliflkilerde bulun-
dum. Danimarka’n›n Türkiye’de gerçeklefltirdi¤i pek
çok ticari iliflkide önderlik ettim” dedi.

Yaflar Grubu,  Danimarka iliflkilerinde etkin rol üstlendi 

ATC’nin 4-7 Nisan 2004 tarihleri aras›nda (American
Turkish Council) DE‹K ile ortaklafla organize etti¤i

Washington’daki 23. Y›ll›k ATC Konferans›’nda, Yaflar
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu,
ATC Özel Ödülü’ne lay›k görüldü.

Bu ödül kendisine toplant› gündeminde bulunan “Gele-
ce¤in Gücü Kad›n” konulu seminerde, Türk ifl dünyas›-
na olan de¤erli katk›lar› ve baflar›l› kariyeri nedeniyle
verildi.

Feyhan Kalpakl›o¤lu, Aral›k 2003 tarihinden itibaren
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini yü-
rütüyor. Türkiye’nin say›l› kad›n yönetim kurulu bafl-
kanlar›ndan. 25 y›ll›k ifl hayat›nda de¤iflik yönetim ka-
demelerinde görev yapan Kalpakl›o¤lu, ayr›ca TÜS‹AD,
ATC, DE‹K ve bunun yan› s›ra SEV, ‹KSEV, Bo¤aziçi
Üniversitesi Vakf› gibi pek çok vak›fta da aktif olarak
görev yap›yor.

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) taraf›n-

dan ulusal ekonomiye katk›s› ve verimlilik konusunda
gösterdi¤i duyarl›l›k ve çabalar›ndan dolay› "Y›l›n ‹fl Ka-
d›n›" ödülüne lay›k görüldü. MPM taraf›ndan bu y›l se-
çilen iflverenler aras›nda tek ifl kad›n› olarak yer alan
Feyhan Kalpakl›o¤lu, ödülünü 26 Haziran 2004 tarihin-

de Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen bir törenle
Devlet Bakan› Ali Coflkun’dan ald›. Türkiye’nin önemli
çal›flmalar yapan ciddi kurulufllar›ndan olan Milli Pro-
düktivite Merkezi, 1988 y›l›ndan bu yana ulusal verim-
lilik bilincine gösterilen katk›, gerçeklefltirilen baflar›l›
çal›flmalar ve MPM ile iflbirli¤ini esas alarak "Y›l›n ‹fl
Kad›nlar› ve ‹fl Adamlar›"n› belirliyor. 

Milli Prodüktivite Merkezi, 
Feyhan Kalpakl›o¤lu’nu "Y›l›n ‹fl Kad›n›" seçti

Kalpakl›o¤lu’na 
ATC Özel Ödülü

www.pinarmutfagi.com, Alt›n Örümcek'te birinci Yoplait, Hülya Avflar 
Tenis Cup'a lezzet katt›!

Web ve internet teknolojilerini kul-
lanarak gerçeklefltirilen baflar›l›

projelerin daha iyi tan›t›lmas› ve bu
alanda yap›lacak yat›r›mlar›n özendiril-
mesini amaçlayan Alt›n Örümcek Web
Yar›flmas› sonuçland›. Bu y›l üçüncü-
sü gerçeklefltirilen Alt›n Örümcek’te,
Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirerek
"www.pinarmutfagi.com" internet site-
siyle üretimini ve üretim tesislerini do¤-
rudan tüketicinin denetimine açan P›-
nar, "yiyecek/içecek sektörü kategori-
si"nde birincilik ödülüne lay›k görüldü.
Düzenlenen ödül töreninde bir konuflma yapan P›nar
Süt Genel Müdürü Ergun Akyol, "Tüketiciye karfl› so-
rumlulu¤unun bilincinde olan P›nar, Türkiye’de bir ilki
gerçeklefltirerek üretimini fleffaflaflt›rm›fl ve halka aç-
m›flt›r.  P›nar, "www.pinarmutfagi.com" internet sitesiy-
le, üretim tesislerini 7 gün, 24 saat boyunca halk›n de-
netimine açarak, g›da güvenli¤ine ne kadar önem ver-
di¤ini bir kez daha göstermifltir. Ayr›ca sitede, her tü-
ketici P›nar’›n tüm ürünlerinin hammaddesinin nereden
al›nd›¤›n›, hangi kontrollerden geçti¤ini ve nas›l üretildi-
¤ini ö¤renebiliyor" dedi. Site üç ana bölümden oluflu-
yor. Birinci bölüm "canl› kameralar." Bu bölümde, tü-

keticiler, P›nar’›n tüm üretim tesislerinde o andaki üre-
tim faaliyetlerini izleyebiliyor. ‹kinci bölüm ise "üretim
süreçleri." Bu bölümde de tüketiciler her bir P›nar ürü-
nünün sofraya gelmeden nas›l bir üretim sürecinden
geçti¤ini ö¤renebiliyor. P›nar Mutfa¤› internet sitesinde
son bölüm olan "ürün bilgileri"nde ise tüketiciler, evle-
rine kadar gelen P›nar ürünlerinin detayl› bilgisine ula-
flabiliyor. Örne¤in, P›nar uzun ömürlü süt alan bir anne,
ürünün kod numaras›n› girerek bu sütün hangi besici
taraf›ndan üretildi¤ini, hangi süreçlerden geçti¤ini, han-
gi kalite kontrol ve izinlerden yararland›¤›n› ö¤-
renebiliyor.

TED (Türkiye Tenis, Eskrim ve Da¤c›l›k Kulübü) tara-
f›ndan düzenlenen Hülya Avflar Tenis Cup'da turnu-

vaya kat›lan tenisçiler ve konuklar, Yoplait'nin lezzetiyle
enerji buldu. 23 May›s 2004 Pazar günü yap›lan ödül
töreni ve kapan›fl kokteylinde ikram edilen Yoplait mey-
veli yo¤urt çeflitleri, konuklar›n büyük be¤enisini kazan-
d›. Hülya Avflar da konuklarla birlikte tatt›¤› Yoplait'yi,
gerek lezzeti ve gerekse ambalaj›yla oldukça be¤endi-
¤ini ifade etti. Kokteylin ard›ndan kat›l›mc›lar, önümüz-
deki y›l tekrar turnuvada buluflmak üzere vedalafl›rken,
Yoplait'nin yüksek düzeyde tüketici memnuniyeti yara-
tan bir ürün olarak tercih edilece¤ini ifade ettiler.



Yaflar Holding Yö-
netim Kurulu

Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu, 5-9 May›s
tarihlerinde ‹zmir’de
düzenlenen 4. Türki-
ye ‹ktisat Kongresi
kapsam›nda "Küre-
selleflme ve küresel-
leflmenin Türkiye
üzerine etkileri" ko-
nulu bir tebli¤ sundu.

Küreselleflmenin kaç›n›lamaz bir olgu oldu¤unu, gerek-
lerine uygun davran›ld›¤› zaman büyük yarar sa¤lana-
ca¤›n› belirten Feyhan Kalpakl›o¤lu, konuflmas›nda,
küreselleflme sürecinde d›fl ticaret üzerinde durarak
küreselleflmeye ayak uydurmak isteyen özel sektörün
iyi yönetim ilkeleri sistemi alan›nda çok ciddi de¤iflime
u¤ramak zorunda oldu¤unu da kaydetti. Feyhan Kal-
pakl›o¤lu, Türkiye'de birçok köklü flirketin ana ifl kolla-
r›na dönerek, yönetim yap›s›n› yeniden organize etmek
suretiyle buna uyum sa¤lad›¤›n› vurgulayarak, Yaflar
Toplulu¤u’nun verimlili¤i art›r›c› politikalarla etkin yöne-
tim biçimlerini benimsediklerini ifade etti. 

Kalpakl›o¤lu, "Türkiye’nin en önemli sorunu üretim.
Üretim ve tüketim ekonomisinin dengelenmesi gereki-
yor. Baz› tedbirler al›nmal›. ‹ç borç Türkiye için hala bir
yük. ‹stikrarl› büyüme ve AB üyeli¤i de öncelikli sorun-
lar aras›nda. Bu anlamda Türkiye ‹ktisat Kongresi’nin
ekonomik sorunlar› çözmede önemli bir ç›k›fl yolu ola-
ca¤›n› düflünüyorum" dedi.

Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB),
P›nar Süt’e 10 milyon dolar tutar›nda  kredi sa¤la-

d›. BSTDB ile P›nar Süt aras›nda yap›lan imza töreniy-
le devreye giren kredi, Eskiflehir tesislerinde devam
eden muhtelif yat›r›m harcamalar› ve buna iliflkin ifllet-
me sermayesi finansman› için kullan›lacak. Kredi anlafl-
mas› P›nar Süt ad›na Yaflar Holding ‹cra Baflkan› Ha-
san Denizkurdu ile  Black Sea Trade and Development
Bank (BSTDB) Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Gürtin
taraf›ndan imzaland›. Anlaflma nedeniyle düzenlenen
törende bir konuflma yapan Yaflar Holding ‹cra Baflka-
n› Hasan Denizkurdu, "Karadeniz Kalk›nma Banka-
s›’n›n P›nar Süt’e sa¤lad›¤›  kredinin anlam› büyük. Bu
Türkiye’de son y›llarda seyreden olumsuz trendin
olumluya döndü¤ünün ve ekonomik ortama güvenin
artt›¤›n›n önemli göstergelerinden biri" dedi. 

SPK ve Maliye Bakanl›¤›’n›n kararlar› çerçevesinde
Türkiye’deki flirketlerin dünyaca kabul edilen muhase-
be standartlar›n› uygulamas› gerekti¤ini vurgulayan De-
nizkurdu, Yaflar Grubu’nu bu konuda en h›zl› hareket
eden gruplardan biri olarak nitelendirdi. Denizkurdu
"Al›nan 10 milyon dolar kredi, grubun 1,5 milyar dolar-
l›k ciro hacmi içinde önemli bir rakam de¤il; ancak bu
anlaflma bu dili konufltu¤umuzu ve anlaflt›¤›m›z› gös-
termesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r" dedi.

Kredinin P›nar Süt’ün Eskiflehir tesislerinde kullan›laca-
¤›n› hat›rlatan Hasan Denizkurdu, "P›nar Grubu’nun ifl-
lerini iyilefltirmeye yönelik çal›flmalar›, hiçbir zaman h›-
z›n› kaybetmedi. Geçti¤imiz aylarda sizlere tan›tt›¤›m›z
fabrikalardan 24 saat canl› yay›n yapt›¤›m›z www.pi-
narmutfagi.com sitemizle fleffafl›kta çok önemli bir ön-

cülük ettik. Yine mart
ay›ndan itibaren P›nar
markas›yla ‹sviçre çikola-
tas›n› rekabetçi fiyatlarla
tüketicilerin be¤enisine
sunduk. Frans›z Yoplait’le
yapt›¤›m›z anlaflman›n ilk
ürünü meyveli yo¤urdu
geçen ay vitrine ç›kard›k
ve pazardan olumlu yan-
s›malar ald›k. Önümüzde-
ki dönemde de P›nar
markas›yla yeniliklerimizi
sürdürece¤iz. P›nar mar-
kal› bisküvileri de çok ya-
k›nda sizlerle tan›flt›raca-
¤›z"  diye konufltu. 

Türkiye'de ça¤dafl resim dal›nda e¤itim veren ilk ku-
rulufl, 1 Mart 1883'te aç›lan Sanayi-i Nefise Mekte-

bi, günümüzdeki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’dir. Zaman içerisinde Cumhuriyet’in kurul-
mas›n›n ard›ndan, resim alan›ndaki çal›flmalar destek-
lenerek, bat› ülkelerinden ö¤retmenler getirtilir. Resim
sanat›nda, 1950'den sonra, farkl› yaklafl›mdaki sanat-
ç›lar çok önemli eserlere imza atarlar.

Ancak tüm bu geliflmelere ra¤men uygarl›¤›n befli¤i sa-
y›lan Anadolu, bat› dünyas›yla k›yasland›¤›nda, resim
sanat› aç›s›ndan oldukça geridedir. Türk resim sanat›n›
gelifltirmek ve ileri düzeylere ulaflt›rmak amac›yla ger-
çeklefltirilen etkinliklerden biri de 1967’den bu yana
gerçeklefltirilen DYO Resim Yar›flmas›’d›r. Ülkemizde
bir özel kurulufl olarak, genifl çapta ilk yar›flmal› resim
sergisini düzenleyen DYO’nun sergileri, çeyrek yüzy›ll›k
bir dönemi geride b›rakt›. ‹lk y›llar›nda Ege’yi kapsayan
DYO Resim Yar›flmas›, zaman içerisinde tüm Türki-
ye’ye yay›larak, h›zla artan bir ilgiyle karfl›laflt›. 1993 y›-
l›ndan bu yana, iki y›lda bir, Yaflar E¤itim ve Kültür Vak-
f› taraf›ndan düzenlenen DYO Resim Yar›flmas›’na kat›-
lan eserler, Türk resim sanat›n› genifl kitlelere tan›tmak,

de¤iflik kesimlerin görüfllerine sunmak ve sanat›n top-
lumla bütünleflmesini sa¤lamak amac›yla, Anadolu’nun
çeflitli merkezlerinde, iki y›l boyunca sergileniyor.

31. DYO Resim Yar›flmas›
Boya ve kimya sanayiinin öncü kuruluflu DYO ad›na,
Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan düzenlenen 31.
DYO Resim Yar›flmas›’n›n seçici kurulu Prof. Ayd›n
Ayan, Yalç›n Gökçeba¤, Abdülkadir Günyaz, Prof. Hü-
samettin Koçan, Prof. Hayati Misman, Prof. Cuma
Ocakl› ve Prof. Dr. Adnan Turani’den olufluyor. Seçici
kurul d›fl›nda ve 18 yafl›n› doldurmufl tüm sanatç›lara
aç›k olan yar›flmaya kat›lacak eserlerin; ya¤l›boya, akri-
lik veya özgün bask› tekni¤inde olmas› gerekiyor. Ko-
nunun serbest oldu¤u yar›flmaya, her sanatç› en fazla
üç eserle kat›labiliyor. Kat›lma belgesi ve özgeçmifl for-
mu, Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n yan› s›ra Yaflar
Holding temsilciliklerinden edinilebilir. Sergilenmek
üzere seçilen eserler aras›ndan, pentür dal›nda 4 ese-
re 6 milyar, özgün bask› dal›nda 1 esere 2 milyar TL
baflar› ödülü ve plaketi verilecek. Di¤er eserler ise sa-
natç›lar›n arzular› do¤rultusunda sat›labilecek. Ödül ka-
zanan ve sergilenmeye de¤er bulunan eserler ‹stanbul,

Ankara, ‹zmir, Diyarbak›r ve Adana'da sergilenme flan-
s›na sahip olacak. Eserlerin daha önce ödül almam›fl,
hiçbir yar›flmaya kat›lmam›fl ve yay›nlanmam›fl olmalar›
gerekiyor. 

Bilgi için: Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›
fiehit Fethi Bey Cad. No: 120 ‹zmir
Tel: (0-232) 482 22 00 
Faks: (0-232) 484 17 84
e-mail: vakif@yasar.com.tr
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Rengarenk bir yolculuk

Küreselleflme ve küreselleflmenin
Türkiye üzerine etkileri P›nar Süt’e kredi
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Weddings: an excuse for 
coyness or carousing?

Turkey has been home to a multiplicity of communi-
ties.  Inspired by the traditions of these communi-

ties, Group 7,  Communication firm picked ‘weddings’
as the theme for its 2004 calendar. As well as geog-
raphical diversity, Turkey enjoys a vast cultural mosa-
ic. Several ethnic groups coexist and find expression;
a country which at the same time gathers color and
vibrancy from the differences between these cultures.
We accept, respect and admire each other with, and
for, our differences. It is perhaps this multiculturalism
that gives us all a humanistic core. Our traditions,
symbols, holidays, beliefs and ceremonies may be dif-
ferent but we are, in fact, a unified whole. And it is
weddings, in particular, that expose these fascinating
nuances. In the case of Kurdish weddings, candy is
handed around in place of invitations. Laz weddings
bear out the proverb, ‘the family of a prospective bri-
de will feign reluctance’, whereas Albanian ceremoni-
es last for seven days and seven nights. At Armenian
weddings you can expect to be offered a choice of wi-
ne or sherbet, while Romany weddings are a color-
packed occasion for serious carousing. 

Imagine ambling through a forest of vibrant green
without a care in the world: listening to the resonant

sounds of nature on the one hand, filling your lungs
with the freshest, purest air on the other.. Air untain-
ted by exhaust fumes or the foul smell of low-grade
coal.. A refreshing scenario that merely skims the sur-
face of what nature has to offer. TEMA, the Turkish
Foundation for Fighting Erosion, Forestation and Con-
servation, runs a range of projects and campaigns de-
signed to build environmental awareness in Turkey.
Hayrettin Karaca, a founding member of TEMA, “As
individuals”, he says, “we all have a duty to protect
every living thing that sustains the human race”. The
statistics on erosion in Turkey are alarming: 7 per cent
of the country is subject to mild erosion and 20 per
cent to average erosion, while 63 per cent is classifi-
ed in the severe or chronic category. In B.C. 10,000
some 72 per cent of Anatolia was covered in forest
and a further 17 per cent comprised steppe regions.
Today, on the other hand, forested areas account for
just 26 per cent of the country’s surface area, while
steppe regions make up 35 per cent of Anatolia. 

The other side of TurkeyA Turkish woman director 
in Germany

When Adnan Turani first put brush to canvas,
many of Turkey’s contemporary artists had yet

to be born. Today, almost 60 years on from that first
day, Turani is still using the canvas as a medium for
expressing his ideas and emotions. He may be the sa-
me age as the Republic, but he remains an artist yo-
ung and dynamic in spirit, eager to pursue and explo-
re new perspectives; an artist anxious to share his ex-
perience behind canvas with young people.Turani’s
artistic repertoire is not limited exclusively to his pain-
tings. He is also the architect of several projects that
have contributed to the development of Turkish art. A
member of the jury in the 31st DYO Art Competition,
Turani has exhibited his works all over the world. Tu-
rani insists that the DYO art competition has done Tur-
key a great service, playing an important role in the
development of local art. Says the artist: “It’s impos-
sible to create a work of art without positive experien-
ce. I don’t think you can expect to obtain any kind of
result from making or doing something if you don’t be-
lieve in it. To me, the idea of trying to please others is
nonsense. It’s basically a kind of lie, a deceit.”

A half-century on canvas

Here I am in the foyer of the Atatürk Cultural Cen-
ter, poised to see ‘Metapolis’, the opening event

of the Istanbul Theater Festival. The foyer is packed, it
hardly seems possible everyone will fit into the audito-
rium. Just as I make a disillusioned dash for the exit,
words ring in my ears through the background hum:
“Just like it in your day, huh?” I look round to see no-
ne other but Yekta Kara. She, too, is among the mas-
ses unable to find a decent seat in the auditorium. Ka-
ra is committed to a contemporary approach, a world
vision... She is constantly on the look-out for ways to
bring a ‘new’ interpretation to ‘old’ music. This would
explain why today she has no problem altering the
dramaturgy she conceived 24 years ago, when stag-
ing Mozart’s ‘The Abduction from the Seraglio’ Kara’s
current repertoire at the Karlsruhe Opera offers whole
new interpretation of ‘The Abduction from the Serag-
lio’.   It is not every day that we stumble on a Turkish
woman director staging a prominent work in a country
like Germany, where the operatic tradition runs deep.
Kara’s production of ‘The Abduction from the Serag-
lio’ for the Karlsruhe Opera is playing to a full house.

Safari: an experience that 
defies the imagination

Singita, which means ‘miracle’ in the local dialect, is
a safari camp of 310 km_ on the edge of South Af-

rica’s legendary Kruger National Park. 

The wildlife photographer, Süha Derbent, talks thro-
ugh his eye-opening safari experience in Singita.. “The
Singita safari camp is located very close to the Mo-
zambique border and actually forms the border of the
Kruger National Park. During safaris in Singita you get
up at 04.00 so obviously retire to bed early, too. We
set off on safari in an open-top Land Rover. 

The morning African winds are bitter, so it’s a good
idea to wrap up warm. And bear in mind that the dress
code is strictly casual. Natural colors are recommen-
ded and if you’re unprepared, safari gear can be found
in Singita. For nights and early morning remember to
bring warm clothing with you. 

Another must is comfortable walking shoes. You’ll al-
so need binoculars and a camera, and from a health
point of view malaria tablets are essential.”

Did you know it was fish that helped keep the world
in equilibrium or triggered storms and earthqu-

akes? Before the arrival of Islam, stories of the Creati-
on in Central Asia centered on a giant fish called ‘Hut’;
and it was Hut who held the world steady. In Turkey,
one of the first names to spring to mind with mention
of the word ‘fish’ is Ali Pasiner. Pasiner’s book, ‘An A-
Z of Turkey’s Fish’ (published by Yap› Kredi Publicati-
ons) unveils the mystery of the manifold fish that inha-
bit the waters on Turkey’s three coasts. Pasiner, who
died a few months before the book was published,
spent his entire life researching marine life. And here,
he presents for the first time his ‘Table of Turkey’s
Fish’, a summary of this extensive research. Illustrated
with photographs by Ara Güler, the book tackles the
cultural significance of fish in Turkey’s legends,
mythology, poetry, geography and cuisine from the
ancient past to the present day.  

As the celebrated poet Orhan Veli wrote, the day
dawns and so begins a new adventure with the smell
of freshly hauled nets.

Were I a fish in a raki bottle...Roses began to blossom at Yaflar!

So says Hasan Denizkurdu, delivering the message
that the Yaflar Group is through its troubles and

once again a major player in the economy; this thanks
to a string of new products and a business philosophy
tailored to modern-day corporate concepts. Hasan
Denizkurdu, CEO of the Yaflar Group, says he leads
his life without so much as a glance in the rear-view
mirror. He prefers instead to focus on what lies ahead.
He is quick to make decisions, dynamic, vivacious and
likes reading philosophy. Photographs of Denizkurdu
present only half the picture given that they capture
just an isolated moment of the man in action. In reality,
his eyes brim with laughter, his hands are never still
and he talks nineteen to the dozen... Most of us are fa-
miliar with Denizkurdu for his brief foray into politics.
Though a short-lived and reluctant career move, De-
nizkurdu quickly became a public figure with his enga-
ging manner and unusual strategies. A lawyer by pro-
fession, he has spent most of his life in the world of
business. As a longstanding member of the Yaflar
Group, he talks about combining the old with the new
to build a firmer future. 

Mention of the word ‘chef’ used to conjure up
images of genial, well-rounded gentlemen of a

certain age, dressed in towering hats and starched
white uniforms. Recently, however, this has changed
somewhat. The chefs of today are generally known as
‘executive chefs’ and tend to be young, charismatic
people, whose field of interest extends beyond the
kitchen to just about every aspect of life. Chefs of the
past and today’s executive chefs share just one thing
in common: their origins, Bolu and Mengen... Eyüp
Kemal Sevinç, the executive chef at Hilton ParkSa
Hotel and captain of Turkey’s National Team of Chefs,
exemplifies the new generation of chefs from
Mengen... Sevinç began his kitchen at the age of just
13. He scooped first prize in the Best Chefs of Turkey
competition aged 19, since when he has gone on to
win several awards at the international level. Inspired
by traditional Turkish cuisine, Sevinç now creates a
hybrid version he refers to as ‘modern Turkish cui-
sine’. Dressed all in black with slicked back hair,
Sevinç bears little resemblance to the traditional
chef’s image.  

“Being in the kitchen 
means freedom!”

Museum management encompasses a diversity of
realms from science to art, archaeology to his-

tory, each of them symbolic of the development of ci-
vilization. Nazan Ölçer is a leading figure in museum
management in Turkey. She spent 32 years of her ca-
reer at the Museum of Turkish and Islamic Art, which
houses one of the world’s finest carpet collections. 

“Every exhibition is an education in itself,” she says.
Ölçer has now left the museum, having reached man-
datory retirement age, and transferred to the Equest-
rian Villa in Emirgan, otherwise known as the Sak›p
Sabanc› Museum. Ölçer has breathed new life into the
Sabanc› Museum.Ölçer cites the biggest problem with
museum management in Turkey as “the fact that no
investment is made in people”. She goes on: “Unlike
world famous museums such as the Louvre and the
Metropolitan, no museums here have affiliated scho-
ols. In Turkey, people with knowledge  are forced into
retirement for reasons of age. So when there are no
young people around to pass on their knowledge to,
this gives rise to serious long-term problems.” 

A life devoted to historic artifacts

The Urartu Kingdom, Its History and Art’, a work by
Prof Dr Altan Çilingiro¤lu, charts the territory of

Urartu excavations. The book was sponsored by the
Yaflar Foundation for Education and Culture.At Ayanis
Castle,  excavations are bringing to light the Urartu ci-
vilization. On the shores of Lake Van, Ayanis Castle
measures approximately 350x150 meters. The castle
is surrounded on all sides except the south facade by
walls of limestone, which rise above the central rocky
peak. The walls, an illustration of highly skilled ma-
sonry, were fortified in some places to a height of five
limestone blocks. The cuneiform inscription found at
the entrance gate indicates that the castle was built by
Rusa II, son of Argishti, and known as Rusahinili Eidu-
ru-kai, or ‘the City of Rusa before Mount Süphan’.
King Rusa II, who lived between B.C. 685-645, is ce-
lebrated for resurrecting the cultural and military
strength of the Urartu Kingdom. It is not yet known
when and how Ayanis was destroyed, but  the castle
was ravaged by a consuming fire. Whatever the re-
ason for its destruction, the Urartu were never once to
return to Ayanis Castle after the reign of Rusa II.

The Urartu city of Rusa

For anyone wanting to feel truly revitalized, we have
a suggestion: the Çeflme Alt›nyunus Resort, one of

the first hotels in Turkey to introduce wellness spa
programs. The hotel’s bio-thermal and thalasso cen-
ter employs a dynamic team of experienced profes-
sionals to offer quality services in a variety of fields,
ranging from nutrition to sport and beauty. Spa is, in
fact, an acronym for sanitas per aqua, or literally
‘health by water’. The word thalasso is derived from
the Greek word for sea, thalassa. By association,
thalasso therapy means the use of heated seawater
for curative purposes. The ground rule with thalasso
therapy is to combine three marine elements and use
these in treatments. The most obvious of the elements
is seawater, which helps restore the biological balan-
ce of the human body through its high content of
health-giving microorganisms. The second is sea air;
and the third seaweed. A kilogram of seaweed con-
tains the same amount of iodine as 10,000 liters of
sea water. In using the combined properties of sea-
water, sea air and seaweed, thalasso therapy restores
health, youth and beauty...

Health by water…

Most of Turkey knows him best for a single role
and a single line: the role, presenter of the Tur-

kish version of ‘Who Wants To Be A Millionaire?’ and
the line, “That’s your final decision, is it?” Kenan Ifl›k,
the charismatic presenter and man of the theater, be-
moans: “Life is tough! I’ve officially retired from the
theater on a monthly pension of around TL 320 milli-
on. If it hadn’t been for this TV contest, I hate to even
think what would have become of my wife and kids.” 

That said, Ifl›k argues that, particularly for young peop-
le, work in the arts should not be high earning. His vi-
ew is that having established a successful track re-
cord, the money starts coming in of its own accord.
Ifl›k reckons that given the chance to take part in the
contest, he would make the TL 500 billion mark after
a couple of tries. 

Having scooped the prize money, though, the key
thing would be to maintain a certain standard of living,
he says. The size of the figure would have little impor-
tance.

“I miss the thrill of theater!”
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