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01 sunufl

H iç flüphe yok ki gelece¤imiz gençlerimize emanet.
Hem s›cak  yuvalar›m›zda; hem flirketlerimizde; hem
de ülkemizde... Ancak, ekonomideki yüksek oranl›

büyümeye ra¤men iflsizlik bu y›l›n ilk üç ayl›k döneminde yüz-
de 12.4’e, genç nüfus aras›ndaki iflsizlik oran› ise yüzde
23.7’ye kadar yükseldi. 

70 milyon 255 bin olarak tahmin edilen Türkiye nüfusunun,
49 milyon 482 bini, 15 ve daha yukar› yaflta bulunuyor. Söz
konusu yafltakilerin sadece yüzde 45.9’unu oluflturan 22 mil-
yon 732 bini, ifl gücünü oluflturuyor. ‹fl gücüne kat›lma oran›
yüzde 45.9 gibi oldukça düflük bir düzeyde seyrediyor. 

Büyüyen Türkiye ekonomisi daha az kifliye ifl sa¤layabiliyor.
2000 y›l›nda her befl e¤itimli gençten biri iflsizdi, 2003’te her
üç e¤itimli gençten biri iflsiz kald›. ‹flsizlerin yüzde 30’u lise ve
dengi okul, yüzde 10’u da yüksekokul veya fakülte mezunu.
Dünya Bankas›’n›n araflt›rma sonuçlar›na göre de lise me-
zunlar›n›n yüzde 45’i, üniversite mezunlar›n›n da yüzde 30’u
ifl bulam›yor. ‹flsizlik, ülkemizde oldu¤u kadar dünya ülkele-
rinde de önemli bir sorun. San›r›m isdihdam sorununun bera-
berinde getirdi¤i di¤er sorunlarla art›k yüzleflmeliyiz. Bu so-
runlara kesin ve uzun vadeli stratejiler yapmal› çözümler ya-
ratmal›y›z. ‹flsizlikle mücadele, iyi e¤itilmifl bir toplum, sadece

ülkemizi yönetenlerin sorunu olamaz. Bu hepimizin sorunu.
Birlikte hareket önemli. Siyaset, kamu ve ifl dünyas›. Hep bir-
likte ortak ak›l gelifltirmeli, gelecek y›llar için bir vizyon olufl-
turmal›, misyonumuza ba¤l› kalarak çal›flmalar›m›z› yapmal›-
y›z. Yaflar Grubu, y›llard›r Ege Bölgesi’nde önemli bir istih-
dam yaratma potansiyeli içinde faaliyet gösteriyor. Bundan
sonra da devam edecek.

Yaflar Toplulu¤u’nda insan kaynaklar› alan›nda önemli ad›m-
lar atmaya devam ediyoruz. ‹nan›yoruz ki insan bizim en
önemli gücümüz olacak. Toplulukta çal›flmaya bafllad›¤›m ilk
günden bugüne, insan bizim için en önemli gündem madde-
lerinden biri oldu. Onursal Baflkan’›m›z Selçuk Yaflar, vizyon
sahibi bir giriflimci olarak, insan kaynaklar› alan›nda e¤itim
alarak flirkette yeni düzenlemeler yapmam›z› teflvik etmifltir.
Geliflmifl ülkelerde uygulanan insan kaynaklar› politika ve
prensiplerini uzun zamand›r Yaflar’›n benimsedi¤ini söylemek
isterim. Bugün yapt›¤›m›zsa, politikalar›m›z› günün flartlar›na
göre yeniden düzenlemek ve uygulamay› pekifltirmektir.  

Geçmiflin tecrübe ve bilgi birikimiyle, dinamik ve yetenekli ki-
flilerin enerjisini buluflturmaya özen gösteriyoruz. Gelecekte
iddiam›z› sürdürmek için en önemli gücümüz insan olacakt›r.

Gücümüz insanda

“‹flsizlikle mücadele, iyi e¤itilmifl bir toplum, sadece ülkemizi yöneten-
lerin sorunu olamaz. Siyaset, kamu ve ifl dünyas›, hep birlikte ortak

ak›l gelifltirmeli, gelecek y›llar için bir vizyon oluflturmal›y›z.”

Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Feyhan Kalpakl›o¤lu
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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B irgi, ‹zmir ve Ödemifl aras›nda kalan, yaklafl›k
bin haneli küçük bir belde. ‹zmir'den Birgi'ye
do¤ru yap›lan yolculuk çok k›sa sürse de Bir-

gi'ye ulafl›ld›¤›nda zaman içerisinde yolculuk yap›lm›fl
hissi veriyor. Bozda¤ eteklerinde kurulan Birgi, küçü-
cük gözükmesine ra¤men zengin bir tarihi bar›nd›r›yor.
Bir dönem Ayd›no¤ullar› Beyli¤i'ne baflkentlik yapan
Birgi'nin tarihi MÖ 7. yüzy›la kadar uzan›yor. O devir-
lerde Lidya kentinin yazl›k kenti olan Birgi, 8. yüzy›ldan
itibaren Perslerin hakimiyetine girmifl. Perslerin ard›n-
dan Roma ve Bizans egemenli¤inde kalan kent, Gazi
Sasa Bey taraf›ndan fethedilerek, Türk beyliklerine da-
hil olmufl. 1308 y›l›nda Ayd›no¤lu Mehmet Bey'in eline
geçen Birgi, nihayetinde ‹sa Bey devrinde Osmanl› yö-
netimine geçmifl. Birgi'nin ad›n›n, kentin daha önceki
isimlerinden "Pyrgion"un zaman içerisinde de¤iflmesiy-
le olufltu¤u söylenir. Bir dönem Birgi'de yaflad›¤› riva-
yet edilen Evliya Çelebi, Birgi isminin kayna¤›n› "Bir, iki-
den bozma olarak Birki derler" fleklinde ifade ediyor.

Anadolu'da Osmanl› evlerinin kendine has dokusunun
bozulmadan kald›¤› ender mekanlardan biri olan Birgi,
muhteflem do¤al güzelli¤iyle de göz kamaflt›r›yor. Birgi
Deresi de denilen Sar›yar Deresi, kenti ortadan ikiye
bölüyor ve as›rl›k ç›narlar›n aras›ndan süzülüyor. Bir-

gi'nin her yan›ndan f›flk›ran tarih ve do¤al güzellik, zi-
yaretçilerini adeta büyülüyor. Birgi'nin tarihi güzellikleri
aras›nda ayr› bir yeri olan ve "Birgi'nin incisi" say›lan
Çak›ra¤a Kona¤›, kentin en ihtiflaml› yap›s›. Zengin bir
deri tüccar› olan Çak›ro¤lu fierif A¤a'n›n 1761 y›l›nda
yap›m›na bafllad›¤› konak, üç y›l gibi k›sa bir süre içeri-
sinde tamamlanm›fl. Tafl temel üzerinde üç katl› olarak
infla edilen kona¤›n alt kat duvarlar› d›fl›nda tamam›
ahflap. Çak›ra¤a Kona¤›'n›n her yan›nda göze çarpan
süslemelerse, kona¤›n yap›m›ndan sonra 19. yüzy›lda
eklenmifl. Çak›ra¤a Kona¤› 1950'lere kadar konut ola-
rak kullan›ld›ktan sonra, Kültür Bakanl›¤›'na devredil-
mifl.1977 y›l›nda gerçeklefltirilen restorasyonun ard›n-
dan, 1995 y›l›nda müze olarak ziyarete aç›lm›fl. Bir-
gi'nin bir baflka özel yap›s› da zaman›nda 70 odal› ola-
rak yap›lan Dervifl A¤a Medresesi. Ancak medreseden
günümüze yaln›zca ana girifl kap›s› ve y›k›nt›lar kalm›fl. 
Birgi'de Çak›ra¤a Kona¤›'n›n ana girifli karfl›s›nda yer
alan "Konak Kahve ve Andaç Evi", Ödemiflli emekli fel-
sefe ö¤retmeni Gülsüm Baflaranbilek'in yo¤un bir
emek sonras›, 2002 y›l›nda açt›¤› zaman› donduran bir
mekan. Yafla Dergisi’ne Birgi ve tarihi ile ilgili bilgileri
veren Baflaranbilek, 20 y›l boyunca toplad›¤› ibrikler,
telliler, efe mendilleri, para keseleri, bak›r çanaklar ve
çemberlerle mekan› müze-ev haline dönüfltürmüfl. Ba-
flaranbilek'in, eski Birgi evi fleklinde dekore etti¤i üç
odal› mekan, turistlerin yo¤un ilgisini çekerek geçmiflle
bugünü birlikte sunuyor.

04 mekan: Birgi
foto¤raflar: gökçen savaflç›

Sessiz, sakin, güzel

‹zmir ve Ödemifl aras›nda, Os-
manl›'dan günümüze kalan tarihi
evleri, as›rl›k ç›narlar› ve s›cak
kanl› insanlar›yla zaman› dondu-
ran bir kent; Birgi. "Sessiz, sakin
ve güzel bir yer" denince akla ge-
len mekanlardan.

Anadolu’da Osmanl› evlerinin kendine has dokusunun 
bozulmadan kald›¤› ender mekanlardan biri olan Birgi, muhteflem

do¤al güzelli¤iyle de göz kamaflt›r›yor.

1663 y›l›nda infla edilen Dervifl A¤a Medresesi’nin ana girifli. 1763 y›l›nda yap›lan Çak›ra¤a Kona¤›.

Dervifl A¤a Medresesi.

Gülsüm Baflaranbilek’in iflletti¤i Konak Kahve ve Andaç Evi. Konak Kahve ve Andaç Evi.Y›llara ra¤men tarihi dokusundan bir fley kaybetmeyen Birgi’nin karakteristik evlerinden biri.
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Cemal Reflit Rey'in evinden içeri ad›m›n› att›¤›n-
da, henüz 8 yafl›nda bir çocuktu. Babas›ndan
ald›¤› harçl›klarla Rey'den gizlice müzik dersleri

alacak kadar müzik sevdal›s›yd›. Henüz çocuk yaflta
okudu¤u hikayelere melodiler yazarak, baba mesle¤i
tekstilcili¤e hiç ilgi duymam›fl ve tercihini belirlemiflti.
Bir yanda genç bir mühendis olarak tekstil sektöründe
rahat bir yaflam, di¤er yanda köfte kokulu gazinolarda
müzisyenlik. O, zor olan› seçti ve basamaklar› tek tek
ç›karak bugüne kadar geldi. Fahir Atako¤lu'nu pek ço-
¤umuz Demir K›rat, 12 Eylül, K›br›s, Sar› Zeybek, Do-
¤unun Ifl›¤› gibi belgesellere yapt›¤› unutulmaz bestele-
riyle tan›yoruz. 1990’dan beri ABD'de yaflayan Atako¤-
lu, her zaman ürettikleriyle gündeme geldi. Pek ço¤u-
muzun ifline hayran olup yüzüne aflina olmad›¤› usta
sanatç›lardan biri. Belki de bu yüzden elini uzat›rken
"Merhaba ben Fahir" diye kendini tan›flt›rma gere¤i his-
sediyor. Usta müzisyen Fahir Atako¤lu'yla eylül ay›nda
yeniden yay›nlanacak olan "As One" albümünün heye-
can› içerisinde bir söylefli gerçeklefltirdik.

fiu ana kadar yaln›zca ürettiklerinizle gündeme geldiniz.
Türkiye'de bunu baflarabilmek çok zor. S›rr› nedir?
Asl›nda ortada bir s›r falan yok. Sürekli Türkiye'de ya-
flam›yor olmamdan kaynaklan›yor olabilir. Burada ol-
sayd›m, bir yerlere gezmeye gitti¤imde ben de magazi-
ne konu olabilirdim. Çünkü bana kal›rsa Türkiye'de ba-
s›n magazin olmufl durumda. Konserlere kültür sanat
muhabiri yerine magazin muhabiri gidiyor ve do¤al ola-
rak magazin yaz›yor. Konseri veren sanatç›dan, eser-
den çok, kimin geldi¤iyle ilgileniliyor. Belki de Türki-
ye'de yaflasayd›m, kar›mdan da ayr›l›rd›m, mutlu bir ai-
le yaflant›m da olmazd›. Her türlü kulp tak›lm›fl olurdu.
Ama uzakta oldu¤um için yaln›zca ifllerimle gündemde
kal›yorum ve bu beni mutlu ediyor. Bu yurtd›fl›nda ya-
fl›yor olman›n bir avantaj› say›labilir.

Dezavantajlar› neler?
Bazen "Türkiye'ye gel de bir görün" diyorlar. Göz
önünde olmamam›n dezavantaj oldu¤unu düflünenler
var. Ad›m›n gazetelerde, gerçeklefltirdi¤im konserlerle
6 ayda bir ç›kmas›ndan memnunum. Bunun d›fl›nda
ABD'de, sanat aç›s›ndan dünya çap›nda baflar› elde
etmifl kiflilerle çal›flabilme flans›n› yakal›yorum. Tek de-
zavantaj annemi, babam›, ‹stanbul'un manzaras›n›, ba-
l›¤›n›, mart›s›n› özlüyor olmam.

Y›llarca belgesellere, reklamlara ve filmlere besteler
yapt›n›z. Belirli bir temaya göre beste yapman›n deza-
vantajlar›n› yaflam›yor musunuz?
Film, belgesel, reklam gibi projeler birer ekip ifli. Herke-
sin bir görevi var. Benim görevim de müzi¤imle proje-
nin anlat›m›na yard›mc› olmak. ‹lk belgeselim "K›br›s"
belgeseliydi. Öyle bir ifl yapt›m ki, sonra yapt›¤›m her
müzik olay oldu. Bunu bilen insan "Bu adam yapar" di-
yerek geliyor. Bu yüzden benim için bir k›s›tlama olufl-
muyor. Aksine daha özgür oluyorum. Müzi¤i yaparken,
gördü¤üm resmin bende ne his uyand›rd›¤›n› ortaya
koymaya çal›fl›yorum. Müzik sonuçta duygu ifli. Ben
her zaman insana indirgedim. ‹nsan benim için her za-
man çok önemli. 12 Mart belgeselinde Deniz Gezmifl'in
anlat›m›nda, benim için Deniz Gezmifl'in ad›, san›, ön-
cesi falan önemli de¤ildi. O insan›n as›lmas› önemliydi.
Adnan Menderes de ayn› flekilde. Kalbimi nas›l etkili-
yorsa, onu öyle ç›kar›yorum. Bu durum da benim ger-

06 söylefli: Fahir Atako¤lu
röportaj: umut bavl›

Reklam filmleri, müzikaller, flark›lar, belgeseller, tiyatro oyunlar›... 
Müzi¤in oldu¤u her yerde bir Fahir Atako¤lu bestesine rastlamak mümkün. 

Aflk, özlem, mutluluk, hüzün ve tarih onun notalar›nda canlan›yor.
“Beni herkes dinlesin istiyorum”
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çekleri söylememe olanak tan›yor. Müzi¤in yararl›s›, za-
rarl›s›, iyisi, kötüsü yok. Her fleyiyle kalp ifli. 

Müzikte önceli¤iniz nedir?
Müzikte anlama ve bilme diye bir fley olamaz. Beetho-
ven ya da Chopin'in müzi¤inden etkilenmek için veya
bir gitar müzi¤inden hofllanmak için o sanat› icra etmek
gerekmez. Hissetmek önemli. Müzi¤imi herkesin dinle-
mesini ve kuflaklar boyunca kal›c› olmas›n› isterim. Bu-
nu da ancak hissettiklerinizi yaparak baflarabilirsiniz.
Asla "Müzi¤imi flu dinlemeli, flu dinlememeli" demiyo-
rum. Bir sanatç› geride bir fleyler b›rakmak istiyorsa,
duygular›n› do¤ru ve yalans›z bir biçimde paylaflabil-
meli. Her ne kadar bütün dünyan›n beni dinlemesini is-
tesem de "Aman bir fley yapay›m da listelere girsin" gi-
bi bir kayg›m olmad›.

Türkiye'deki dinleyicilerle yurtd›fl›ndaki dinleyiciler ara-
s›nda ne gibi farklar gözlüyorsunuz?
Türkiye'de büyük bir sanatç› enflasyonu var. Elefltiri
mekanizmas› da olmad›¤›ndan, her fley "iyi ve güzel"
olarak sunuluyor. Müzikte iyi ve kötü yoktur, ama her
fleyin ayn› seviyede tutulmas› çok yanl›fl. ‹stanbul Caz
Festivali'ne gelen dinleyici, Mahsun K›rm›z›gül konseri-
ne de gidebilir, ertesi gün Emel Say›n da dinleyebilir.
Müzik bu kadar genifl. Dinleyicileri kategoriye sokma-
mak gerekir. Müzik bir duygu ifli. "Ben caz müzisyeni-
yim, cazdan baflka bir fley yapmam" diyenler oluyor.
Bu onlar›n tercihi, ama baz›lar› ç›k›yor "Caz en iyi mü-
ziktir" diyor. Böyle fley olmaz. ‹yi müzik ve kötü müzik
yok. Duygu var. Türkiye'deki dinleyicinin kültür seviye-
siyle, ABD'li dinleyicinin kültür seviyesi farkl› olabilir. Bu
durum duyguyu de¤ifltirir mi, de¤ifltirmez mi bilemem.
Oras› da beni ilgilendirmez, sanatç›lar› da ilgilendirme-
meli. Ama toplum kendi içerisinde seyirciyi kategorize
eden ukalalar yaratm›flt›r. Onlar da her zaman olur.

Her tür müzi¤i dinliyor musunuz?
Evet. Kula¤›ma hofl gelen müzi¤i dinlerim. ‹brahim Tat-
l›ses beni çok etkiler. Neden, çünkü sesi çok güzel. O
kadar kalpten söylüyor ki buna “kötü müzik” diyemez-
sin. Adam bana o duyguyu veriyorsa, gözümden iki
damla yafl getirebiliyorsa ya da kalk›p oynatabiliyorsa
"Helal olsun" derim. Hiç kimseyi, hiçbir müzi¤i hiçbir
zaman afla¤›lamamak laz›m. Herkes kendi kalbini orta-
ya koyuyor. Baz› insanlar saç›yla, makyaj›yla gerçekten
bir kukla gibi duruyor olabilir. Ama bu endüstri oluflma
aflamas›ndayken onlar da olacak, baflkalar› da olacak.
Ayr›ca bu durumda medyan›n da büyük rolü var. Elefl-
tirme mekanizmas› olmad›¤›ndan iyiyi kötüyü ç›karam›-
yoruz. Medyada 17-18 yafl›nda, tesadüfen bir gazete-
ye girmifl bir muhabirin önüne alt› tane CD koyup "Sen
gençsin, al bunlar› dinle, yaz" diyorlar. Sanat tarihi bil-
mez, geçmifli bilmez. Böyle bir elefltiri olamaz. K›z tabii
ki orada kendi duygusunu anlat›yor. Elefltirmenlik bu
de¤il. Elefltirmen müzi¤i al›r, inceler, hem kendi duygu-
sunu ve hissettiklerini söyler, hem de dünyadaki yerini
anlatarak analizini yapar. 

Klasik müzi¤in halk seviyesine inememesinin nedenleri
neler?
Bir toplum klasik müzik dinliyor diye yüksek bir toplum
de¤ildir. Klasik, rock, pop ya da hip-hop dinlenme ora-
n›yla bir ülkenin, toplumun de¤erinin belirlenmemesi
gerekir. Çünkü müzik böyle bir fley de¤il. Ama müzik

bir yandan toplumun da aynas›d›r. Bizim toplumumuz-
da arabesk dinleniyorsa, toplumumuz öyle bir yönde
ilerliyor demektir. "Bu ülke Bach, Mozart, Chopin din-
lese daha çok ilerler" diye saçma bir fley olamaz. An-
cak keflke dinlese. Çünkü o müzikler yüzlerce y›l evvel
yap›lm›fl ve hala bütün dünyada kabul gören de¤erli
müzikler. Bir flark› bir numaradaysa toplum da o yön-
dedir ki talebi o flekildedir. Toplumu sanatç›lar›n yön-
lendirmesi gerekiyor, ama her sanatç› özgürdür. Birisi
ç›kar küfür eder sevilir, birisi ç›kar bambaflka bir fley
söyleyip sevilir. Bunun bir formülü yok.

Çal›flma ortam›n›z nas›l?
Müzi¤i ifl olarak görmüyorum. Bu anlamda benim için
çal›flmak diye bir fley yok. Ama bazen sabah kalkar pi-
yano çalar›m, akflama kadar stüdyoda kal›r›m. Bazen
hiçbir fley yapmadan o¤lumla vakit geçiririm. Piyanoya
dokunmad›¤›m günler olur. Belli bir disiplin içerisinde
günde flu kadar saat çal›fl›r›m diyemem. Ama bir kon-
serim olacaksa disiplinli bir biçimde günde belli bir sa-
at belirleyerek çal›fl›r›m. Yan›mda kay›t cihaz› tafl›r›m.
Bazen kaydederim, bazen akl›ma gelen notalar› bir pe-
çeteye bile yazar›m. Ama benim bestelerim birikimler
sonucu ç›k›yor. Bir fleylere bak›p, manzaradan ya da
bir andan etkilenip an›nda bir melodinin geldi¤ini hat›r-
lam›yorum. 

Efliniz de müzisyen mi?
Hay›r. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezu-
nu. ABD'de, Bethesda Academy of Performing Arts'ta
(BAPA) hocal›k yap›yor. Down sendromu olan çocukla-
ra drama ö¤retiyor. Yurtd›fl› seyahatlerimin yo¤un ol-
mas› birbirimizi sürekli özlememizi sa¤l›yor. Bu özlem
aflk›m›z› diri tutuyor. Bir de o¤lum var. Onu, ABD'de
çok güzel bir okula gönderebildi¤im için çok mutluyum.
Ailemi çok seviyorum. ABD'ye gitti¤imde d›fl dünyayla

ba¤lant›m› kesip izole olabiliyorum. Kendime bambafl-
ka bir dünya yaratabiliyorum.

Türkiye'ye yerleflmeyi düflünüyor musunuz?
Hayat›n ne gösterece¤ini bilemeyiz. fiu an için böyle bir
program yok kafamda. Yerleflik düzenim 1990'dan bu
yana ABD'de. Maddi durumum müsait olursa, burada
bir ev kiralay›p yazlar› Türkiye'de geçirmeyi düflünüyo-
rum. Büyük iddialar tafl›m›yorum. ‹ddia kibir getiriyor.
Kibri sevmiyorum. Hayat› ak›fl›na b›rakmak gerekiyor.
Tabii her fleyi de b›rakamazs›n. Elinden geleni yap›p,
"Hay›rl›s› neyse o olsun" demek gerekiyor. Hay›rl›s› bu-
ras› m› olur, Kenya m› olur bilemem. Ama flu an
ABD'de yaflamay› seviyorum.

Maddi durumunuz Türkiye'den yazl›k almaya müsait
de¤il mi?
Sorun almak ya da alamamak de¤il. ‹leriyi düflünüyo-
rum. O¤lumun e¤itimini düflünüyorum. Bu yüzden ken-
dim için istedi¤im bir tak›m fleyleri flu an yapam›yorum.
Ayr›ca çok da zengin say›lmam. Ama flu ana kadar ya-
ratt›¤›m ve yarataca¤›m eserler mütevaz› bir yaflam
sürdürmemi sa¤layacakt›r diye umuyorum.

"Zengin de¤ilim" diyorsunuz. Sizce zenginlik nedir?
Parasal olarak zengin de¤ilim. ‹ki tane arabam yok, bir
tane var. Burada olsam ev sat›n alamazd›m, orada 30
y›ll›k borçla bir ev sat›n alabiliyorum. Rolex marka sa-

atim yok. Zaten aç›kças› param olsa da almam. Mad-
deye önem veren bir insan de¤ilim. Yaflam›m›n gerek-
tirdi¤i kadar›na sahip olay›m, ondan fazlas›n› isteme-
dim, istemeyece¤im. Benim için de¤erli olan, yapt›¤›m
ifl her ne olursa olsun en iyisini yapmak. 30 saniyelik
reklam müzi¤inde de iki saatlik belgesel müzi¤inde de
ayn› özeni gösterdim. Ayr›ca zaman›nda her gün bir
reklam müzi¤i yaz›yordum. O zamanlar telif yasas› yok-
tu. E¤er olsayd› ve iflleseydi, bugün maddi yönden çok
daha rahat olurdum. 

Baflar›n›z›n s›rr› özen göstermek mi?
Kendi bildi¤inizi en iyi flekilde yap›p b›rak›rs›n›z. Her-
hangi bir s›r yok. Bütün dünya dinlesin, bütün dünya
radyolar›nda çal›ns›n istersiniz. Ama böyle bir iddiayla
hiçbir zaman yola ç›kmamak laz›m. "Öyle bir resim ya-
pay›m ki Louvre'da sergilensin" dersen, o resmi hayat-
ta yapamazs›n. Duygunu do¤ru verebilmen gerek. Bir
de insanlara bak›fl aç›s› çok önemli. Bir insan› kötü ola-
rak görmemek gerekir. Hepimiz hayata ayn› flekilde
bafllad›k. Hiçbir anne "Ben çocu¤umu katil yetifltirece-
¤im" demez. Ama adam öyle olmufltur. 

Müzik olmasayd› hangi ifli yapmay› isterdiniz?
Böyle bir soruyu hiç düflünmedim. Henüz 8 yafl›nda
okudu¤um hikayelere melodiler yazmaya çal›fl›yordum.
Babam›n verdi¤i harçl›klarla Cemal Reflit Rey'den ders
al›rd›m. O zamanlar müzisyenin ad› çalg›c›yd›. Bir gele-
ce¤i yoktu. O y›llarda müzik yapmak çok zordu. Bir dö-
nem Bebek Park Gazinosu'nda Sezen Aksu'yla çal›fl›r-
ken orkestrada Onno Tunç, Turhan Yükseler ve ben
vard›k. Vokallerde de Levent Yüksel ve Sertab Erener.
Üstümüz bafl›m›z köfte kokard›. Bir gün hiç unutmuyo-
rum, çok güzel çald›¤›m›z bir anda seyircilerden heye-
canl› sesler yükseldi. Biz de yapt›¤›m›z müzik için san-
d›k. Me¤er Sezen Aksu'nun ask›s› düflmüfl. Bu nokta-

lardan geçip bugüne gelmeye çal›flt›k. E¤er bir fleyi is-
tiyorsan›z, sizi hiçbir güç durduramaz.

Beste yapmad›¤›n›z anlarda neler yap›yorsunuz?
Muhakkak piyano bafl›nda olmak gerekmiyor. Müzik
her daim yaflant›mda var. Her fleyi kafamda bir melodi
olarak alg›layabiliyorum. Böyle olunca ifl olmaktan ç›k›-
yor, hayat›m haline geliyor. Bu yüzden, ifl, çal›flma gibi
sözcükleri sevmiyorum. Ama s›k›ld›¤›m anlar da oluyor.
Stüdyoya giriyorum, bir türlü bir fley ç›km›yor. "Lanet
olsun" diyor ve ç›k›yorum. Her tarafa sald›r›yorum. Öy-
le anlarda dayan›lmaz biri oluyorum, eflim nefret ediyor,
arkadafllar›m tiksiniyor. Ama o hep kendimle mücade-
lemden kaynaklan›yor. Biraz kan akmas› gerekiyor.
Eflim "Biraz kan aks›n bakal›m" der. Peygamber gibi bir
adam de¤ilim. Keflke öyle olabilseydim.

Normal yaflam ve sahne aras›nda ne gibi farklar var?
Sahnede neler hissediyorsunuz?
Hiçbir fark göremiyorum. Alk›fl› duydu¤umda Allah'a
flükrediyorum. Sahne öyle farkl› bir mekan ki, bir ucun-
da siz vars›n›z ve di¤er taraf›nda sizi dinlemeye gelen-
ler. Siz nas›l hissediyorsan›z, bu karfl› tarafa o flekilde
geçiyor. Aynen ayna gibi. Bütün hayat›m boyunca na-
s›lsam, sahnede de ayn› olmaya çal›flt›m. Baflka insan-
lar sahnede bizleri farkl› alg›layabilirler, bu da do¤al.
Çünkü gerçekten de k›sa boylu bir insan bile sahnede
daha büyük görünür. 
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“Medyada 17-18 yafl›nda, tesadüfen bir gazeteye girmifl bir muhabirin önüne alt› tane CD koyup 
‘Sen gençsin, al bunlar› dinle, yaz’ diyorlar. Sanat tarihi bilmez, geçmifli bilmez. Böyle elefltiri olamaz.”



Yaflar Grubu Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar’la
sohbet edecek olsan›z, laf dönüp dolafl›p rah-
metli Vehbi Koç’a gelir. Koç’un kendisine geç-

miflte verdi¤i ö¤ütler, yazd›¤› mektuplar... Koç ve Ya-
flar aileleri aras›ndaki dostluk Vehbi Bey d›fl›nda o¤lu
Rahmi Koç ile Selçuk Yaflar aras›nda da uzun y›llard›r
devam ediyor. Her y›l mutlaka Çeflme’de buluflup bir-
likte bal›k tutuyorlar. 

Rahmi Koç iki y›l sürecek tekne turuna ç›kmadan önce,
Çeflme’ye gidip Selçuk Bey’le bal›k tutma al›flkanl›¤›n›
bozmad›. Geçti¤imiz günlerde iki ifladam› bulufltular.
Onlar sabah erken kalk›p bal›¤a ç›kt›lar. Ben de bal›k
dönüflü onlara kat›ld›m. Bulufltu¤umuzda Rahmi Bey
bal›ktan sonra günlük yüzmesini de tamamlam›flt›. Ama
akflam üzeri bir kez daha yüzece¤ini söyledi. Sa¤l›¤›na
dikkat ediyor. Muntazam spor, uyku ve iyi beslenme...

Selçuk Bey beni görür görmez 3 kiloya yak›n bal›k tut-
tuklar›n› söyledi. Selçuk Bey müthifl bir ev sahibi olarak,
dostuna her türlü ikram› yapt›. Bal›klar denizden, di¤er
her fley P›nar’dan... Bal›klar da P›nar Deniz Çiftli¤i ürü-
nü... Asl›nda sofrada ne var ne yoksa P›nar’dan... Sa-
¤›mda Rahmi Koç, solumda Selçuk Bey röportaj yapmak
pek de kolay de¤il, takdir edersiniz ki... Ortak bir özellik-
leri var. Emekliye ayr›lm›fl görünüyorlar. Biliyorsunuz ilk

say›m›zda Selçuk Bey’le röportaj yapm›flt›k. Art›k flirket-
lere kufl bak›fl› yukar›dan bakt›¤›n› söylemiflti. Günlük ifl-
lerin içinde de¤il. Ama emekli olmas› da mümkün de¤il.
Rahmi Koç da kendisini sözde emeklili¤e ay›rm›fl. O da
günlük ifllere kar›flm›yormufl, ifller yürüyorsa sesini ç›kar-
m›yormufl. Ama yürümeyen bir fleyler oldu¤unda ya da
büyük kararlar verilmesi gerekti¤inde yerini al›yormufl.
Bu yüzden iki y›ll›k tekne turu ara ara kesintiye u¤raya-
cak. Zaman zaman gelecek, toplant›lar›n› yapacak ve
dönecek. Tekne ayr›ld›¤› yerde onu bekleyecek, döndü-
¤ünde yola devam edilecek. Öbür türlüsü Rahmi Bey’e
göre kopya çekmekle eflde¤er. “Bu macera bitince ne
olacak?” diye sordum. Daha büyük bir tekne yapt›ra-
cakm›fl. Daha büyük tekne demek, san›r›m daha uzun
bir dünya seyahati demek. 

‹nsan 7’sinde neyse 70’inde de o. Rahmi Koç 7’sinde
kaç›p kaç›p denize gidermifl, yani flimdikinden farkl›
de¤il. 16 yafl›nda annesinden gizli tekne alm›fl. Tam 7
bin lira vermifl. Finansörü büyükannesi. Bugün finansö-
re ihtiyac› yok. Belki aradan geçen zaman içinde en
önemli de¤ifliklik bu.

Denizle maceran›z çocuk yafllar›n›zda epey k›s›tl›ym›fl,
anneniz çok ihtimam gösterirmifl. Aya¤›n›z› denize sok-
mazm›fls›n›z.
Do¤ru, tek erkek çocuk oldu¤um için annem beni hiç

yan›ndan ay›rmazd›. “O¤lum bo¤ulur” diye dikkat eder-
di. Biliyorsunuz biz Ankara’l›y›z. Valide han›mefendi
fevkalade dikkat ederdi. 

Ters tepmifl, galiba denizle iliflkiniz tutkuya dönüflmüfl.  
Bu reaksiyon. Yazlar› ‹stanbul’a Büyükdere’ye gider-
dik. Orada da annem, her dakika beni ve arkadafllar›-
m› kontrol ederdi. Biz de o kadar merakl›yd›k ki, daha
plaj aç›lmadan soyunur, plaj›n yan›ndaki sandallara el-
biselerimizi koyar, denizden plaja girerdik. ‹ki saat son-
ra plaj aç›l›rd›, ondan sonra biletimizi al›r, resmi girifl ya-
pard›k. Yani, denize o kadar merakl›yd›m. 

Dünya seyahati çok yeni bir rüya olmasa gerek...
Evet. Çocuklu¤umdan beri hayal etti¤im bir fleyi yerine
getirmifl olaca¤›m. 

Daha önce denizde en uzun seyahatiniz ne oldu?
‹ki defa Atlantik’i geçtim. 11 günde Amerika’dan Azor-
lar’a kadar geliyorsunuz. Azorlar’dan Cebelitar›k’a ka-
dar da befl günde gidiyorsunuz. Ondan sonra da Ak-
deniz’desiniz. ‹stedi¤iniz kadar uzatabilirsiniz. Biz iki
ayda geldik. Bu arada Türkiye’ye gittik, geldik. 

Bu macera s›ras›nda Türkiye’ye gelecek misiniz?
Aral›k ay›nda burada olaca¤›m. Birer ay, alt›flar hafta

falan olacak. ‹fller için dönece¤im. Her üç befl ayda bir
gelece¤im. Türkiye’de fazla bir fley kaç›rmamaya çal›-
flaca¤›m. 

Bu arada tekneniz devam edecek mi, yoksa oldu¤u
yerde bekleyecek mi?
Hep bekleyecek tabii. Kopya çekmek yok. ‹stan-
bul’dan tekneyi gönderip, biz uçakla gitmiyoruz. 

Aile sizi ziyaret edecek mi?
“Sizi gelip de ziyaret edelim” diye, herkesten teklif gel-
di de aileden kimseden teklif gelmedi.   

‹lk teknenizi kaç yafl›nda ald›n›z?
Annem tekne de ald›rtmad›. Tekneyi gizlice kendim al-
d›m. Herhalde yafl›m 16 faland›. 

Gizli kapakl› yapamazs›n›z, özellikle de o dönemler için
16 yafl küçük bir yafl. fiimdi olsa belki biraz daha rahat
olurdu.
Para biriktirdik, biraz da fluradan buradan finansman
sa¤lad›k. Kendime küçük ve d›fltan takma motor ald›m. 
fiurdan burdan finansman nas›l oluyor?
O zaman büyük valideler vard›, torunduk. Keseyi açt›. 

Sonra evde bir pandomim kopmad› m›?
Hem de nas›l. Kaç para harcad›¤›m› bilmiyorum. ‹stan-
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“Tekaüt de¤il mütekaitim”

“Ben ifli b›rakt›m ama, bir taraftan da Koç Holding’in yüzde 51’ine sahip olan temel aile flirketinin hala
bafl›nday›m. Günlük ifllere kar›flm›yorum. Program› yap›lm›fl yat›r›mlara hiç kar›flm›yorum ama, program
harici 50, 100 milyon dolarl›k yeni bir yat›r›m yap›l›yorsa, tabii ona kar›fl›r›m.”



Ne tür faydalar sa¤lad›n›z?
Güzel tenkitler yap›yorlar. Bankac›ysa mali aç›dan, sa-
nayiciyse imalat ve maliyet aç›s›ndan büyük faydalar›
dokundu. 

Herkes büyük bir memnuniyetle bu ve benzer de¤iflik-
likleri kucaklad› m›? 
Bunlar›n faydas›n› bütün arkadafllar ve aile, toplant›lar-
da görüyoruz. Ama bir de “Bunlar bizim iflten ne anlar,
y›lda üç, dört defa geliyorlar, biz her gün iflin içindeyiz.
Öyle olmas›n da böyle olsun” diye düflünenler var. Fa-
kat yabanc›lar kesinlikle göstermelik bir idare meclisi
kabul etmiyorlar. Çal›flan bir idare meclis istiyorlar,
elefltirilerini yap›yorlar. Kendilerine muayyen fleylerin
sorulmas›n› istiyorlar. Uzakta da olsa haber verilmesini
istiyorlar. Yani, çok faydas›n› gördük. Ama kültür bak›-
m›ndan farkl›l›klar oldu¤u için zor. 

Kurumsallaflma süresince aile üyelerinden yaflanan de-
¤iflikliklere karfl› ç›kanlar oldu mu? O zamanlar için çok
yenilik dolu bir fleydi.
O da zordu. Bu nereden buraya geldi? Biliyorsunuz
Amerika’da, büyük ifladamlar› büyük flirketlerin muhte-
lif idare meclislerinde bulunuyorlar. Ama direkt rekabet
olmamak kayd›yla. Türkiye’de bu adet yok. ‹dare mec-
lisine ya avukat al›yorsunuz, ya üniversiteden bir profe-
sör al›yorsunuz, ya da bir tan›d›k. Bunlar›n faydas› ol-
muyor. Bir Sak›p Sabanc›’y› alamazd›k. Çünkü, her
yerde rekabet halindeyiz. Dolay›s›yla, bakt›k ki Türki-
ye’de gerçekten faydas› olacak adamlar› bulmak müm-
kün de¤il, gözümüzü d›flar› çevirdik. Müthifl bir yenilik-
ti. Ford’un idare meclisi baflkan yard›mc›s›, Nestle’nin
baflkan› gibi kifliler kalk›p, bu kadar zaman harcay›p
da, Türkiye’ye gelmezlerdi. Bize inand›klar› için, dostlu-
¤umuz için geldiler. Yoksa sizin verece¤iniz, toplant›
bafl›na befl-on bin dolar onlar için solda s›f›r. O bak›m-

dan, bizim de onlar›n görüfllerine hürmet etmemiz ge-
rekir. Yoksa adam, “Ben niye sizinle u¤raflay›m” der. 

Kurumsallaflmay› tarif edebilir misiniz? Çünkü siz bu
anlamda epey yol ald›n›z. Kurumsallaflma, Türkiye’de
kolay anlafl›l›r bir kavram de¤il.
Kurumsallaflma, sistemin, s›f›rdan bafllayan bir adam›n
belli bir zaman sonunda en tepeye gelmesine müsa-
ade etmesi demektir. Ben öyle anlar›m. ‹kincisi, muay-
yen disiplinlere hürmet etmek demektir. Düzgün vergi
ödemek, düzgün hesap tutmak, fleffaf olmak, ortakla-
r›n›z›n hakk›na hukukuna hürmet etmek demektir. Biz
babam›zdan gördük, yüzde 10 orta¤›m›z dahi olsa,
onun muaffakiyeti olmadan hiçbir zaman ciddi kararlar
almay›z. Yani, orta¤›n üzerine bas›p geçmeyiz. 

Bütün bunlar›n aras›nda aileyle yürütme iliflkisini say-
mad›n›z.
Bir de kurumsallaflma bir günde olan bir ifl de¤il, y›llar
istiyor. Bizim flirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nden iki
yafl daha genç. Dolay›s›yla, biz kendimizi Cumhuri-
yet’le yafl›t addediyoruz. Dün kurulmufl bir flirket he-
men kurumsallaflmaz. 

Siz bugün, “Koç Holding kurumsallaflmas›n› tamamla-
m›flt›r” diyebiliyor musunuz? 
Amerika manas›nda kurumsal de¤iliz. Ama Türkiye
manas›nda, en kurumsal müesseselerden biriyiz. 
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bul’da, Rum bir usta vard›. Yan›lm›yorsam, o zaman›n
paras›yla yedi bin lira alm›flt›. Neredeyse teknenin pa-
ras›n›n yar›s› kadar›na yaln›zca makine ba¤lad›. Bugün-
kü parayla büyük para eder. 

‹lk tekneniz duruyor mu?
Hay›r, o tekne durmuyor. O tekne koleksiyona girecek
cinsten bir tekne de¤ildi. Yeni, Ayvansaray yap›m›yd›. 

Birçok hayaliniz vard›r, ama bu baflka bir fley olsa ge-
rek. ‹ki y›ll›k seyahati gerçeklefltirdikten sonra, geriye
nas›l bir hayal kalacak?
Daha büyük bir tekne yapt›rmak.

Sonra?..
Ondan sonras›n› bilmiyorum. Projelerimizden bir tanesi
de, Rahmi Koç Müzesi’ni Ankara’da açmak. Bu y›l
açaca¤›z. Orada, 1600’den kalma Çengelhan var. Onu
Vak›flar’dan kiralad›k. fiimdi onu restore ediyoruz. Y›l
sonunda, döndü¤üm zaman Ankara’da açaca¤›z. 

Tema olarak sanayi mi yoksa biraz daha farkl› fleyler mi
iflleyeceksiniz? 
Türk sanayiinin makineleri ya hurdaya ç›km›fl, ya eritil-
mifl, ya parçalanm›fl, ya bastardize edilmifl. Bastardize,
orijinalli¤ini kaybetmifl demektir. O nedenle, müzenin
ad›ndan sanayi laf›n› ç›kard›k. Çünkü, getirdi¤imiz bütün
makineler yurtd›fl›ndan geliyor. fiu anki sanayi müzesi-
nin ad›, art›k sanayi de¤il, Rahmi Koç Müzesi. Birisi ge-
lip, “Türk sanayiinde ne var?” diye sorsa, gösterecek bir
fley yok. ‹ki tane zeytinya¤› fabrikas› var. Onlar›n da ma-
kineleri Yunanistan’dan, oradan buradan geldi.

Deniz pek çok insan için korku ifadesidir. Siz de herkes
gibi herhalde korkars›n›z de¤il mi? 
Tek tehlike deniz de¤il ben kayak da yapar›m. 

Baca¤›n›z› k›rm›flt›n›z de¤il mi?
Evet k›rmad›¤›m yer kalmad›. Omuzumu da k›rd›m. Ka-
yak; da¤ demektir. Da¤ ve deniz çok tehlikeli iki fleydir.
Da¤da ve denizde hiçbir fley belli olmaz. Her zaman
tedbirli olmak laz›m ama, tedbirin de sonu yoktur. Bu
nedenle, denizden korkman›z laz›m. Da¤ da öyledir,
an›nda hava de¤iflir, sis basar, rüzgar ç›kar. Yani, teh-
likelidir.

Denizcilikte korsanl›k gerçekten önemli bir tehlike mi?
Tabii. Güneydo¤u Asya’da Malaga Bo¤az›’nda, koca-
man gemileri kaç›r›yorlar. Gemi, birden bire yok oluyor. 

Sizin bunlara karfl› önlemleriniz var m›?
Biz oradan geçmeyece¤iz. Ne olur ne olmaz diye,
onun alt›ndan geçece¤iz. Herhalde bizim geminin yükü
bunlar›n çalacaklar› kadar k›ymetli de¤il. 

Bugüne kadar bafl›n›za ilginç bir olay geldi mi?
Milletleraras› Ticaret Odas› baflkan›yken, Londra’da
özel bir departman kurduk. Denizcilikte kaybolan ge-
mileri bulmak için Scotland Yard’dan ayr›lma bir adam
ald›k. Onu, bölümün bafl›na geçirdik. Birçok geminin
kayboldu¤un hat›rl›yorum. Bütün yüküyle beraber gemi
s›rra kadem bas›yordu.

Görevi o¤lunuza vermekte hiç tereddüt etmediniz. “Za-
man›nda çekilmeyi bilmek bir fazilettir” dediniz.

‹flin kurucular› zor devrediyorlar. Bizim gibi ikinci jene-
rasyon olursan›z, daha rahat devrediyorsunuz. “Eninde
sonunda ben bir gün ölece¤im, nas›l olsa çocuklar ida-
re edecek. ‹yisi mi sa¤l›m›zda, bunlar›n bu ifli nas›l gö-
türdü¤ünü görelim” dedim. Onun için devrettim.

Birinci kuflak için neden bu kadar zor?
‹fli kuranlar ve götürenler, ki buna Birinci Henry Ford da
dahildir, kendileri olmadan ifller yüremez felsefesini be-
nimserler. Benim babamda da bu vard›. “Siz bu ifli ba-
t›racaks›n›z. Bu kadar y›l u¤raflt›m, bu ifl sizlerin tecrü-
besizli¤i dolay›s›yla batmas›n, heba olmas›n” gibi düflü-
nüyorlar. 

‹kinci kufla¤› nas›l tarif edersiniz? 
Ben ifli b›rakt›m ama, bir taraftan da Koç Holding’in
yüzde 51’ine sahip olan temel aile flirketinin hala bafl›n-
day›m. Günlük ifllere kar›flm›yorum. Program› yap›lm›fl
yat›r›mlara hiç kar›flm›yorum ama, program harici 50,
100 milyon dolarl›k yeni bir yat›r›m yap›l›yorsa, tabii ona
kar›fl›r›m. 

Kendinizi tekaüt olarak nitelendiriyorsunuz. Bu durum-
da size tekaüt falan denmiyor.
Ben mütekaitim. ‹fller iyi gitti¤i sürece kar›flman›n bir
manas› ve espirisi yok. Bafl›ndakileri de rahats›z etme-
nin faydas› yok. Ama, yepyeni bir f›rsat ç›kt›¤›nda ben
de fikir veriyorum.

Bu durumda flirketler sizin epey zaman›n›z› al›yor mu?
Aygaz, Migros, Otosan, Arçelik ve Beko Elektronik’in
bafl›nday›m. Yaln›zca yönetimdeyim. Her att›klar› ad›m›
sormazlar. Baz›lar›na toplant›dan toplant›ya giderim. 

Kendi içinizde bu geçifli nas›l sa¤lad›n›z? Niye bana
sormad›lar dedi¤iniz zamanlar olmuyor mu?

Olmaz olur mu, oluyor tabii. Onu ya güzelce hallediyo-
ruz, ya ba¤›r›p ça¤›r›yoruz.

Örnek olsun bir anlat›n, güzelce nas›l hallediyorsunuz?
Güzelce flöyle hallediyoruz, ça¤›r›yoruz adamlar›; “‹fl
fena gitti¤i zaman bana soruyorsun da, iyi gitti¤i zaman
niye sormuyorsun?” diyoruz.  

Koç Holding bugünkü yönetim kurulu anlay›fl›na yepye-
ni bir soluk getirdi. Yönetim kuruluna yabanc› alan Tür-
kiye’deki ilk flirket sizsiniz de¤il mi?
Evet, öyle. Koç Holding ‹dare Meclis toplant›lar› ‹ngiliz-
ce yap›l›r.  

Bu nas›l bir ihtiyaçtan do¤du? Fikir kimindi?
Fikir benimdi. fiu veya bu sebeple dünyada büyük ifl
idare etmifl birçok adam tan›d›m. “Niye bunlar emekli
oldu¤u zaman iflin ilerlemesinde bize yol göstermesin”
dedim. Çünkü bunlar, büyük tecrübe sahibi insanlar.
Milyarl›k cirosu olan flirketleri idare etmifller. 

Yabanc›lara uyum sa¤lamakta güçlük çekmediniz mi?
Kolay olmad› tabii. Onlar›n kültürüyle bizim kültürümüz
farkl›. Biz, laubali çal›flmaya al›flm›fl›z. Çünkü iflin için-
deyiz, biliyoruz. Onlar Koç Holding ‹dare Meclisi’ne bir
disiplin getirdiler. Raporlar yaz›l›yor, dosyalar tanzim
ediliyor. ‹dare meclisi toplant›s›ndan on befl, yirmi gün
önce kendilerine gönderiliyor. 
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“Kurumsallaflma bir günde olan bir ifl de¤il, y›llar istiyor. fiirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nden iki yafl
daha genç. Kendimizi Cumhuriyet’le yafl›t addediyoruz. Dün kurulmufl bir flirket hemen kurumsallaflmaz.
Amerika manas›nda kurumsal de¤iliz. Ama Türkiye manas›nda, en kurumsal müesseselerden biriyiz.”

Rahmi Koç, Selçuk Yaflar’›n teknesinde.



Peki medyada da m› ayn› fikirdesiniz?
Biliyorsunuz, Hürriyet Gazetesi’ni al›yorduk ama, Vehbi
Bey raz› olmad›. fiimdi medya, öyle bir girilip bir ç›k›la-
cak ifl de¤il. Büyük sanayi dal› oldu. Bir gazeteyle, bir
televizyon istasyonuyla olacak bir ifl de¤il. Bu ifle bü-
yük çapta gireceksiniz. Ona da bizim imkanlar›m›z mü-
sait de¤il. Mali gücümüzü emerdi. D›fl dünyada herkes
en iyi bildi¤i ifle odaklan›yor. Hiç kimse, her ifle birden
bizim gibi girmiyor. 

Bir dönem her ifle girmek Türkiye’de pek modayd›. Siz
de bu dönemde pek çok sektöre el atm›flt›n›z.
Evet. Çünkü, kapal› ekonomide çal›fl›yorduk. fiimdi
aç›k ekonomi olunca, müthifl bir rekabet bafllad›. Bir
de, Avrupa Birli¤i’yle Gümrük Birli¤i anlaflmam›z var.
Dünya Ticaret Örgütü dolay›s›yla, dünya ticaretinde
aç›lma var. O bak›mdan, bilmedi¤imiz ifli alman›n art›k
bir anlam› yok. 

Lojistik bunlardan birisi miydi?
Lojisti¤e isteyerek girdik. Ama, orta¤›m›zla anlaflama-
d›k. Bir ülkede lojistik ve kuvvetli bir da¤›t›m sistemi
yoksa, sanayi o ülkede pek ileri gidemez. Ama gördük
ki, orta¤›m›z Koç Grubu’nun gücüne dayanarak bu ifli
yapmak istiyor. “Olmaz” dedik. Yani, iflleri do¤rudan
bizden almak istiyor. Ondan sonra, yurtd›fl› teslimat›na
bizi dahil etmiyor. Yurtiçinde birini daha sat›n ald›lar.
Ona bizi sokmad›lar. Bakt›k ki olmayacak, ç›kt›k.

Bilgi teknolojileri, medya gibi baflka bir sektör. Bilgi tek-
nolojilerinde olmaktan memnun musunuz? 
Bizim gibi büyük bir flirket olup da, ucundan köflesin-
den bilgi teknolojilerine bulaflmazsan›z, çok tehlikeli
olur. 

Koçnet 2003’te zarar etmifl. Hepsi zarar etmifl. Bir tek
Koç Sistem’de kar›n›z var.
Koç Sistem bilgi teknolojilerinin bel kemi¤i, eskiden be-
ri vard›. Bilgi teknolojisine girmezseniz veya yat›r›m
yapmazsan›z ileride çok s›k›nt› çekebilirsiniz. O bak›m-
dan, Türk Telekom, elektronik pazarlaman›n içinde ol-
mak zorunday›z. 

E¤er bu konunun liderli¤ini o¤lunuz Ali Koç yapmasay-
d›, bir baflka profesyonelin sizi ikna etmesi bu kadar
kolay olabilir miydi?
Ali Koç, ABD’den gelmiflti ve en son ifle girmiflti. Bu
konuda en çok bilgiye o sahipti. Biz 40 y›l önce kurduk.
Bilgisayar satard›k, bak›m›n› yapard›k, programlar ya-
pard›k. Bu, Ali Koç’un getirdi¤i bir fley de¤il. Ali Koç,
bu iflin daha sofistike k›sm›yla ilgilendi. 

Bütün emekli olan Koçlular› bir sivil toplum kuruluflu-
nun bafl›na getiriyorsunuz? Bu ak›ll› bir strateji gibi
duruyor. Böyle bir fley var m›?
Hay›r, bu kesinlikle strateji de¤il. Bizim arkadafllar sistem
öyle emretti¤i için emekli oluyorlar. 60, 62 yafl›nda
emekli oluyorlar. Bu demek de¤ildir ki, 62 yafl›nda her
fleyi unutuyorsunuz, ifliniz bitiyor, kafan›z ifllemiyor.
Onun için bizden ayr›lanlar›, sivil toplum kurulufllar›
memnuniyetle bafla geçiriyorlar. Çünkü, adamlarda hala
enerji ve dinamizm var. Planl› ve programl› bir ifl de¤il.

Sa¤l›kl› yaflad›¤›n›z› düflünüyor musunuz?
Tabii.

Zararl› bir fley yapar m›s›n›z?
Yapar›m, içki içerim. Onun d›fl›nda her fleye dikkat
ederim. Düzenli olarak spor yapar›m. Ö¤lenleri uyuma-
ya çal›fl›r›m. 

Biliyorum ki her gün uyuyorsunuz. Ben flu anda size en-
gel oluyor muyum?
Oluyorsunuz. Uyku zaman› geldi.

Rahmetli Vehbi Bey’in profesyonellerine mektup yaz-
mak gibi bir al›flkanl›¤› vard›... Siz de yaz›yor musunuz?
Evet, ben sürekli not al›r›m. Bir fley varsa, kafam› yor-
mamak için not al›yorum. 

O zaman yan›n›zda bir fleyler tafl›yorsunuz?
Evet, biraz önce not al›yordum ya bak iflte cebimde!
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Siz yönetimle icray› kesin olarak birbirinden ay›rd›n›z. 
Bizde aile komitesinin baflkan›, ailenin en büyü¤ü olan
ablamd›r. Onun uygun gördü¤ü zamanlarda veya so-
runlar oldu¤u zaman, onun baflkanl›¤›nda aile komitesi
toplan›r. 

Aile komitesinin görevi nedir? Ailenin ç›karlar›n› koru-
mak üzerine kurulmufl bir komite midir?
Zaman zaman flirket menfaatiyle aile menfaati ya çat›-
fl›r, ya da ayr›l›r. Oradaki dengeyi bulmak için vard›r. 

Bunun d›fl›nda icrayla, yani profesyonellerle aileyi birbi-
rinden ay›rma operasyonunda neredesiniz?
Aile fertleri karar verir, ya icrac› olacaklard›r ya da idare
meclisinde oturup ortak olarak ifle bakacaklard›r. Hem
öyle, hem böyle olmaz. Bizim aile fertleri eskiden hem ic-
rada, hem idare meclisinde olurlard›, onu de¤ifltirdik.
Yabanc›lar›n ortaya att›¤› fleylerden biri de hem hakim
hem savc› olamazs›n›z. Bir de aile fertleri ifli iyi idare ede-
mezlerse atamazs›n›z. Oradan da sorun ç›kabilir. 

Sizin ailenizde problemler olmad› m›? Bütün aile flirket-
lerinde ister istemez bir tak›m problemler oluyor. Bunu
kabul etmeyenler, korkanlar ya da anlamayanlar olma-
d› m›?
Olmaz olur mu, birbirimize giriyoruz. Ama o, aile top-
lant›s›nda kal›yor. Ne karar verilirse, hepimiz ona sayg›-
l› olmak zorunday›z. 

Sizin de çok hasas oldu¤unuz bir konu var, siyasetle
iliflkiler.
Bizim baba nasihat›d›r, “Katiyen politikaya kat›lmaya-
caks›n›z. Her hükümetle iyi geçineceksiniz.”

Bunu baflard›¤›n›z› söyleyebilir miyiz?
K›zkardeflim rahmetli Sevgi Gönül, babam› dinlemedi,
ANAP’a girdi. Babam› çok üzdü. Tarih gösterdi ki, hü-
kümete dayal› ifl yapanlar›n hiçbiri uzun vadede bafla-
r›l› olam›yor. Suni bir destekle bir yere geliyorlar. 

Siz kendiniz için her dönemde mesafeyi koydu¤unuzu
düflünüyor musunuz?
Ben bir insan› sevmedi¤im zaman saklayam›yorum, o
bak›mdan tam istedi¤im gibi olmuyor. Zaman zaman
babam›z›n nasihat›n› yerine getiremedik. Politik konu-
flamad›k. 

Siz Ankara’da bir fabrika satm›fls›n›z ve baban›z size
küsmüfl. Do¤ru mu? 
Do¤rudur. Ankara Oksijen Sanayi diye bir oksijen fab-
rikas›n› satt›m. Fabrika küçüktü, herkes el alt›ndan fa-
turas›z ifl yap›yor. Biz fatural› ifl yap›yoruz zarar ediyo-
ruz. “Bu fabrikan›n idareci vaktini almas› do¤ru de¤il”
dedim. Çünkü, her iflin üstüne e¤iliriz, onu zarardan
kara geçirmeye çal›fl›r›z. Bakt›m ki bu küçücük ifl o ka-
dar zaman al›yor ki, di¤er flirketlerimizde biraz tasarruf
yapsak, onun zarar›n› karfl›lar›z. Karamanc›lar hevesliy-

di. Onlara satt›m, babam 10 y›l onlar›n bilançosunu ta-
kip etti ve bana küstü.

Küslük ne kadar sürdü?
Küs dedi¤im zaman, hiç konuflmad›¤› anlam›nda söy-
lemiyorum. ‹ki y›l sürdü.

Baflka sormadan yapt›¤›n›z bir fleyler var m›?
Bir tane daha var. Tatildeydim, marina ihaleye ç›kt›. Te-
lefon geldi, “26 bin dolar istiyorlar” dendi. “Al›n geçin”
dedim. 

Vehbi Bey’in reaksiyonu ne oldu?
Yer yerinden oynad›.

Ama bugün, “‹yi bir fley yapt›k” diyorsunuz de¤il mi?
Tabii. Netsel Marina’y› kaç›rd›k mesala... Üzülüyorum. 

Siz hemen her söyleflinizde bankac›l›¤›n da kaç›r›lan f›r-
satlardan oldu¤unu söylüyorsunuz. Hala ayn› fikirde
misiniz? “O alanda daha ileride olabilirdik” diye düflü-
nüyor musunuz?
Dikkat ederseniz birçok grubun gücü bankadan gel-
mifltir. Halktan toplad›klar› parayla sanayiye yat›r›m
yapm›fllard›r. Bu, bizde olmad›. Çünkü, bizim bankam›-
z›n, Koç Grubu’nun sanayi hamlelerini destekleyecek
kadar mali gücü yoktu. Çünkü, çap› küçüktü. Treni
orada kaç›rd›k. 
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“‹dare meclisine ya avukat al›yorsunuz, ya üniversiteden bir profesör al›yorsunuz, ya da bir tan›d›k.
Bunlar›n faydas› olmuyor. Bir Sak›p Sabanc›’y› alamazd›k. Çünkü, her yerde rekabet halindeyiz. Bakt›k

ki Türkiye’de gerçekten faydas› olacak adamlar› bulmak mümkün de¤il, gözümüzü d›flar› çevirdik.”



Gün içerisinde ev, ofis, kafe, ma¤azalar gibi pek
çok mekana giriyoruz. Bu mekanlarda kimi za-
man kendimizi çok rahat hissederken, bazen

içeri ad›m›m›z› atar atmaz s›k›ld›¤›m›z anlar  oluyor. Ba-
z› mekanlar›n ayd›nlatmas›, mobilyas›, ferahl›¤› bizleri
cezbederken, baz›lar› da kaçma iste¤i uyand›r›yor. Bü-
tün bunlar›n alt›nda yatan en büyük neden, mekanlar›n
iç mimarisinde gizli. 

Hariciyeci olan babas›yla uzun y›llar dünyan›n pek çok
kentini dolaflan Jale Kulin Akgün, Türkiye’ye yapt›¤› bir
tatil ziyareti sonras› tan›k oldu¤u ve “ac›kl›” olarak nite-
lendirdi¤i yal› restorasyonunun ard›ndan, tüm hayalleri-
ni bu yönde belirlemifl. Mekanlara ruh veren, onlar›n
sorunlar›n› çözen ve onlara bambaflka kimlikler kazan-
d›ran bu mesle¤e gönül vermifl. Akgün, “Ömrüm dün-
yay› dolaflmakla geçti ve hayat›mda yaflad›¤›m bu
renklili¤i iflimde de sürdürmek istedim” diyor. Akgün,
‹ngiltere’de e¤itimini tamamlay›p bir süre bu ülkede ve
ard›ndan Nijerya’da çal›flt›ktan sonra, 12 y›l önce gel-
di¤i Türkiye’de bir iç mimari ofisi kurarak, “mekanlar›n
hak etti¤i karakterlere” kavuflmalar›n› sa¤l›yor. Pek çok
mekan›n iç mimarisini yapan Akgün’ün, imzas›n› at-
makta epey gecikti¤i ve en çok zaman›n› alan iki me-
kan var. Kendi ofisi ve evi. Dekorasyonu tamamlanma
aflamas›nda olan ofisinde görüfltü¤ümüz Akgün “Terzi
kendi sökü¤ünü dikemez” diyor.

Türkiye’de iç mimar olmakla yurtd›fl›nda iç mimar ol-
mak aras›nda ne gibi farklar var?
Da¤lar kadar fark var. Türkiye’de bütün servis sektör-
leriyle de ilintili bir sorun bu, bir fleyi mekanik olarak
al›p satmad›¤›n›z sürece, karfl› taraf sizin ne ifl yapt›¤›-
n›z› kestiremiyor ya da bunun bedelini ölçemiyor. Beyin
gücünün, ne yaz›k ki Türkiye’de büyük bir k›ymeti yok.
Ayr›ca yurtd›fl›nda mimari ve iç mimari sistem içinde

yürütülen bir meslek. Bir bankac› ne muamele görüyor-
sa, iç mimar da ayn› muameleyi görüyor. Müflterilerim-
le diyalogum çok keyifli olsa bile, yapt›¤›m iflin k›ymeti-
ni karfl› tarafa anlatmakta zorlanabiliyorum. Know-how
sat›yoruz. Çok problemli bir mekan›, insanlar›n yaflam›-
n›n büyük bir k›sm›n› geçirdi¤i hale sokuyoruz ve Tür-
kiye’de makro seviyede bunun bir k›ymeti yok. Halbu-
ki, do¤ru bir tasar›mla bir markan›n yükselmesi müm-
kün. Belirli gruplar›n mimari ve iç mimariyle birlikte sa-
t›fllar›n› art›rabildiklerini görüyoruz. 

Bir mekan insan ruhunu ne ölçüde etkiliyor?
Yaln›zca do¤ru bir ayd›nlatmayla bile bir insan› pozitif
bir ruh haline ya da köprüden atlayacak konuma geti-
rebilirsiniz. Çünkü asl›nda, yaflamda alg›lad›klar›m›zla
kafam›zda bir resim olufluyor ve bu alg›lamalarla etraf›-
m›zda olup biteni de¤erlendiriyoruz. ‹çinde bulunulan
mekanda öncelikle bir renk psikolojisi var. K›rm›z› ve la-
civert ifltah kapat›r. Yeflil ve tonlar› insanlara sükunet
verir. Sar› dinlendirir, turuncu agresiflefltirir. Bunlar› göz
önünde bulundurarak, yaln›zca renklerle mimari etkiler
yaratabilirsiniz. Do¤ru renk, do¤ru ayd›nlatma ve do¤-
ru tasar›mla insanlar› istedi¤iniz yönde motive etme im-
kan›n›z var. Havaalan›ndan ç›kt›¤›n›zda bast›¤›n›z hal›
sizi belirli bir yöne do¤ru yürütür. Düflünmeden iflaret-
leri takip ederek bir yerlere gidersiniz. Bunlar tasar›m-
da yer alan ve hissettirmeden bizi yönlendiren küçük
ayr›nt›lard›r. Tasar›m çok güçlü bir silah.
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“Tasar›mda ifllevsellik çok önemli”
Pencereden süzülen ›fl›ktan sandalyenin rahatl›¤›na, duvarlar›n renginden zeminin desenine kadar pek

çok ayr›nt› bazen biz fark etmeden, huzurlu ya da s›k›nt›l› bir ruh haline girmemize neden oluyor.



de yafl›yorum. Dekorasyonu tamamen bana ait, ama
dekorasyon içerisinde benim seçimim olmayan ve ba-
na empoze edilen belirli unsurlar var. Bunlar› can›m›
s›kmayacak flekilde yorumlamaya çal›fl›yorum. Evimde
antika bir ‹ran hal›m ve muazzam güzellikte çok eski bir
avizem var. Onun yafll› etkisinden kurtulmak için bir
kontrast yaparak yemek odas›n› fuflya rengine boya-
d›m. Terzi kendi sökü¤ünü dikemez misali, evimin de-
korasyonu hala bitmedi.

Modern ve klasik çizgiler ortak noktada buluflabilir mi?
Klasik mekanlarda üst üste geçmifl pek çok ayr›nt› bu-
lunur. Bir dü¤ün makyaj› gibi, katman üzeri katman bir
görünüm sunar. Katmanlanmam›fl, harmanlanmam›fl
bir klasik iyi bir klasik de¤ildir. Modernde ise ne kadar
az ürününüz olursa ve ne kadar netlik elde etmifl olur-
san›z, o kadar hofl bir duygu yakalars›n›z. ‹nsanlar,
geçmiflten getirdikleri unsurlarla modernin sa¤lad›¤›
konforu birlefltirme arzusundalar. Tabii bunun da kural-
lar› ve dengesi var. Her ikisinden yüzde 50 kar›flt›ra-
mazs›n›z. Bir klasik mekan tasarlay›p içerisine ayd›nlat-
ma armatürleri gibi belirli modern parçalar koyabilirsiniz
ya da klasik bir mimariyi modern bir biçimde yorumla-
yabilirsiniz. Ancak modernin içerisinde klasik kullanmak
daha zor. Dengesini çok iyi tutturmak gerek. Modern-
de her fley daha yal›n. Klasikte detay kaybetmek, hata
örtmek çok kolayd›r. Göz alg›lamayabilir. Modernde ise
tam tersi biçimde her fleyi görürsünüz. O yüzden koy-
du¤unuz klasik eflyan›n konumunun, ayd›nlatma fonu-
nun mükemmel olmas› gerekir.

Kimler modern, kimler klasik tercih ediyor?
Gençler genelde moderni tercih ediyor. Eskiden ailenin
evinde ne görüyorsan onun tekrar› vard›. Günümüzde
gençler, ne kadar küçük olursa olsun ferah bir ev isti-
yorlar. Ayr›ca modernde daha az eflyaya, daha net par-

çalara ihtiyaç duyulmas› ve modern mobilyan›n üretim
masraflar›n›n klasik mobilyadan çok farkl› olmas›, genç-
leri modern tarza itiyor. Bazen de özellikle orta yafl
üzeri baz› müflterilerimiz klasik bir evle bize gelerek;
“Bir ömür evimizin esiri olduk. Ultra modern bir ev isti-
yoruz” diyorlar. Orta yafl üzerinde de ciddi bir biçimde
modern tarza yönelme var. Onlar da belirli bir yafltan
sonra art›k baz› fleylerle u¤raflmak istemiyorlar. Öte
yandan 30-40 yafl aras›ndaki insanlar ise biraz daha
klasi¤e e¤ilimli oluyorlar. Koleksiyon oluflturmak, geç-
miflten gelen parçalar› kullanmak istiyorlar. Günümüz-
de yaflam tarz›, tercihi belirlemede en önemli unsurlar-
dan biri haline geldi.

Al›flveriflinizi nereden yap›yorsunuz?
Her yerden yapar›m. Bit pazar› kesinlikle tercih etti¤im
mekanlardan biri. Dekorasyon malzemelerinin sat›ld›¤›
büyük ma¤azalar› da tercih ederim. Onun d›fl›nda çok
ciddi bir üretim departman›na sahibiz. Tatildeyken do-
laflt›¤›m koylardan birinde çok güzel bir tafl buldum.
Ona krom bir baza yapt›r›p, alt›na granit bir tabla yap-
t›m. Çok güzel bir heykel oldu. Eve gelen herkes hangi
sanatç›n›n eseri oldu¤unu soruyor. ‹lla ki her fley sat›n
al›nmak zorunda de¤il. Biraz etrafa bakmak yetebiliyor.
‹ç mimari ve do¤a ba¤lant›s› çok önemli. Beyninizi ne
kadar aç›k tutarsan›z, o kadar yaflanabilir mekanlar el-
de edebilirsiniz. Bu mesle¤in güzelli¤i de burada. Bir
s›n›r› yok.
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Tasar›m ve stil sizin için ne ifade ediyor?
Stil, kal›c› olmal›d›r diye düflünüyorum. Tasar›m, Türki-
ye’de a¤›zlarda çok dolanan bir sözcük oldu. Türki-
ye’de, bakt›¤›n›zda herkes kendine tasar›mc› diyor. Ta-
sar›m asl›nda, çok k›ymetli bir sözcük. Tasar›m› bir ke-
re masa bafl›nda yap›p bir kenara atamazs›n›z. Tasar›m
organik bir fley. Her gün flekil de¤ifltirir. Tasar›m denil-
di¤i zaman, iflin mekanik k›sm› akl›ma geliyor. ‹fllevsel-
lik çok önemli. Yani, tasar›m eflittir; ifllevsellik. Stil de-
nince de, stil eflittir; kimlik ve karakter diyebilirim. Ta-
sar›m ve stilin birleflmesi bizlerin imzas› oluyor.  

Hem imzan›z› koruyup hem de müflterinin isteklerini ye-
rine getirebilmenin dengesini nas›l kuruyorsunuz?
Kimi zaman zorluklarla karfl›laflabiliyoruz. Ama müflte-
riyi yönlendirebilmeniz çok önemli. ‹ç mimar ve müflte-
risi aras›ndaki iliflki, bir tenis maç› olarak de¤erlendiri-
lebilir. Karfl›n›zdaki rakibi ne kadar iyi tan›rsan›z ve
onun sizi zorlamas›ndan ne kadar keyif al›rsan›z, siz de
topa o kadar iyi vurursunuz. Karfl›n›zdaki sizi ne kadar
kofltursa da ondan nefret etmez, büyük bir haz duyar-
s›n›z. Topa yetiflir, vurur ve karfl› tarafa gönderirsiniz.
Bazen baz› konularda geri ad›m at›p, olaylara müflteri-
nin gözüyle bakarak fikir de¤ifltirdi¤imiz de oluyor. Ama
tarz olarak ba¤daflamayaca¤›m›z› gördü¤ümüz proje-
leri almamay› tercih ediyoruz. Nas›l ki yar›n boflayaca-
¤›n›z bir efli almayacaksan›z, ayn› flekilde müflteriyle de
iletifliminizi bafl›ndan sa¤lam tutman›z gerekir. Müflteri
d›fl›nda farkl› mekan tipleri de imzan›z› koruyabilmeniz
aç›s›ndan engel teflkil edebilir. Ama zaten bizim iflimiz
mekanlar›n sorunlar›n› çözmek. Makine dairesinden
mutfak yapt›k. Bodrum katlar›ndan, uygun bir ›fl›klan-
d›rma ve ak›ll› bir planlamayla muhteflem yaflam alan-
lar› ç›karmak mümkün. Yaln›zca üç eflyay› içeri at›p, iki
çeflit boya sürüp bir tablo koymakla bitseydi, zaten bu
tür bir ihtiyaç duyulmazd›.

Trendler hayal gücünüzü s›n›rl›yor mu?
Trendler olmasayd› hayat çok s›k›c› olurdu. Her alana
globalizasyon ak›m› hakim. ‹nsanlar›n yaflam ihtiyaçlar›
de¤ifltikçe, dünya küçüldükçe, günlük yaflam tempo-
muz h›zland›kça ihtiyaçlar farkl›laflmaya bafll›yor.12 y›l
önce Türkiye’ye geldi¤imde banyolar ve mutfaklar ay-
d›nlatmas› olmayan küçücük mekanlard›. Çünkü o y›l-
larda Türk insan›n›n banyoda keyif yapma ihtiyac› ya da
“mutfakta bir tarafta yemek piflireyim, çocuklar›m yan
tarafta otursun sohbet etsin, kocam da bir içki als›n”
fleklinde bir anlay›fl› yoktu. fiimdi hangi diziye bakarsa-
n›z bak›n kocaman mutfaklar görüyorsunuz. Salonlar
art›k misafir mekan› olmaktan ç›k›p ailenin yaflam alan-
lar› haline geliyor. Bu da globalizasyonun ve trendlerin
bir parças›. Trendlerin asl›nda bizi daha verimli k›ld›¤›-
na inan›yorum. Türkiye’nin yaflad›¤› bu de¤iflimle, eski-
sine oranla yurtd›fl›ndaki tarz›yla aras›ndaki uçurumun
kapand›¤›n› görüyorum. Bugün insanlar art›k yazl›k ev-
lerinde de tasar›m istiyorlar. Çünkü o mekan› da yafla-
mak istiyorlar. Keyifle yaflamak istedi¤imiz zamanlar o
kadar azald› ki, o yüzden insanlar mola verip keyifli ve
huzurlu yaflayabilecekleri mekanlar istiyorlar.

fiu an trend nedir?
Modern ama biraz salafl bir ak›m hakim. fiu an fuarlar-
da ürünlere bakarsan›z, kanepeler son derece modern,
ama köfleli de¤iller art›k. S›rtlar›nda yast›klar var. Yani
neresine oturaca¤›n›z› bildi¤iniz ürünler ç›k›yor ortaya.

‹nsanlar› rahata davet eden mekanlar önümüzdeki bir-
iki y›l içerisinde ön plana ç›kacak. Daha soft kumafllar
ve klasik ile modernin ba¤daflt›¤› ve ciddi kontrastlar›n
var oldu¤u bir trende do¤ru gidiyoruz. Minimalizm ak›-
m›nda her fleyin milimetrik bir formda olmas›ndan çok
rahats›z olmufltum. Ama flimdi tam tersi bir durum söz
konusu. Yumuflak ayd›nlatma, endirekt ›fl›klar, soft
renkler ve eskiyle yeninin kar›fl›m›, önümüzdeki birkaç
y›l içerisinde son derece moda olacak. 

Feng Shui gibi etkilendi¤iniz bir tak›m felsefeler var m›?
Feng Shui’nin ana felsefesi çok mant›kl›. Ama bunun
ötesindeki ince hesaplar biraz astrolojiye bak›fl aç›n›zla
ilgili. Feng Shui’nin çok net birkaç sistemi var. Yatak
odas›nda prensip olarak ayna olmas›n, yaflad›¤›n›z me-
kanda ayd›nlatma iyi olsun, banyonun mutlaka pence-
resi olsun gibi yaflam enerjisinin do¤ru bir flekilde sir-
küle edilebilmesini amaçlayan bir felsefe. Bir mekana
girdi¤inizde de iç mimar olarak yapman›z gereken fley,
o mekan› mekanik olarak en iyi flekilde çal›flt›rmak. An-
cak bunu fiziki ve psikolojik olarak müflteriye hissettir-
memek gerekiyor. Feng Shui çok ilgilendi¤im ve iflle-
rimde göz önünde bulundurdu¤um bir felsefe oldu.
Ama benim alt›nc› hissim çok kuvvetlidir. Alt›nc› hissi-
min bir mekan hakk›nda söyledi¤i fleylerle, Feng Shui
felsefesinin söyledikleri genelde birbirini destekleyen
konular oluyor.

Mekanda olmazsa olmaz dekoratif ö¤eleriniz var m›?
Her mekan kendi içerisinde ayr› bir karakter. Hepsi
kendi içerisinde belirli art›lara ve eksilere sahip. Hepsi-
ne bireysel yaklaflmak gerekir. Standart bir hastal›k
teflhisi koyup, bir ilaç vermek mümkün de¤il. Ama bir
mekan› güzellefltirmek istiyorsan›z, püf noktas› olarak
en önemli unsurun ayd›nlatma ve do¤ru renk seçimi ol-
du¤unu söyleyebilirim. Bir mekan› anlamak ve yafla-

mak gerekir. En büyük hata bir mekan› alg›lamadan is-
tekte bulunmak. Müflterilerimiz zaman zaman bir der-
gide ya da televizyonda gördükleri dekoratif bir unsuru
isteyebiliyorlar ve dekorasyonu en çabuk biçimde bitir-
meye çal›fl›yorlar. Ama her unsur her mekana uygun
de¤il. Bir mekanda çok güzel duran bir obje, baflka bir
mekanda çok kötü durabilir.

‹flinizin özel hayat›n›za yans›mas› ne flekilde oluyor?
Mesle¤im ve ben beraber uyuyup beraber kalk›yoruz.
Bazen sorununu çözemedi¤im bir mekan› rüyamda gö-
rüp, birkaç gün sonra çözümü bulabildi¤im anlar olu-
yor. ‹ç mimarl›¤›n yaflam›m›n bir parças› olmas›n›n
avantajlar› ve dezavantajlar› var. Bu, motorunu kapata-
bilece¤iniz bir meslek de¤il. Günlük yaflamda beynim
çok yorulabiliyor. Gitti¤im birçok yerde sürekli bir bilgi
ak›fl› yafl›yorum. Bir mekana gidip yaln›zca o mekanda
olmay› hiçbir zaman beceremedim. Mutlaka oradaki
tüm detaylar› analiz ederim. Ama bugün geriye dönüp
bakt›¤›mda baflka bir meslek yapabilece¤imi düflüne-
miyorum.

Evinizin dekorasyonu size mi ait?
Yeni tafl›nd›m. Yüksek tavanl› ve belirli bir mimari yap›-
s› olan çok eski bir evde oturuyorum. Evin içerisinde
bana ait olmayan, ama aileden kalma oldu¤u için ma-
nevi de¤eri yüksek eflyalar›m var. Mimar ve müflteri
aras›nda ortak noktay› bulma sendromunu kendimde
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“‹nsanlar art›k yazl›k evlerinde de tasar›m istiyorlar. Keyifle yaflamak istedi¤imiz zamanlar o kadar 
azald› ki, o yüzden mola verip keyifli ve huzurlu yaflayabilecekleri mekanlar istiyorlar.”

Akgün’ün klasik üslupta dekore etti¤i bir iç mekan.

Do¤ru bir tasar›mla makine dairesinden yarat›lan mutfak.

Do¤ru ayd›nlatma ve renk kullan›m› bir mekan› güzellefltiren
en önemli unsurlardan biri.



2120 macera: Do¤u Anadolu
yaz› ve foto¤raflar: Hakan Erman

Motosikletle Do¤u Anadolu...
Hakan Erman, 35 yafl›nda. Ünlü kozmetik markalar›n›n Türkiye distribütörü. Yaklafl›k yedi y›ld›r 

motosiklet sevdal›s›. Motoruyla Türkiye’yi gezmek ise bir baflka merak›. Do¤u Anadolu’yu kar›fl kar›fl
gezmifl. Erman, yol hikayelerini ve maceralar›n› Yafla Dergisi okurlar› için yazd›.

CUMA
Cuma sabah› 7:00’de evin önündeki yüklü GS moto-
sikletimizle birlikte, gezimizin ilk foto¤raf›n› çekiyoruz.
Toplanma telafl› ve önümüzde sadece yapmak istedik-
lerimizi yapaca¤›m›z 10 günümüz var. Daha vaktimiz
oldu¤undan a¤›rdan al›p bu bafllang›c›n zevkine var›-
yorum. Ba¤dat Caddesi’ndeki otomobiller “köprü t›-
kanmadan yetiflmek telafl›yla yafl›yorlar.” Ruh halleri bi-
zimkinden ne kadar da farkl›. Haydarpafla Gar›’nda
Mert ve Sema ile bulufluyoruz. Bagaj flefli¤indeki yük-
leme ifllemleri k›sa sürüyor. Do¤u Ekspresi 6. yolda pe-
ron üzerinde flaflk›n bak›fllar alt›nda Furgan vagonuna
do¤ru motor sürmek bir ayr›cal›k. Yükleme ve güzelce
ba¤lama ifllerinde tecrübeliyiz. ‹ki gün bir gece süren
yolculu¤umuzda s›k›lmak bir yana; bitsin istemedik. Ki-
tap okumaya vakit bile bulamad›m. Yan›m›zda getirdi-
¤imiz kaynaklardan detayl› yol planlamas› yapt›k. Ye-
mek vagonunda Kemaliyeli bir çiftle tan›flmam›z, bir
sonraki gezi program›m›z› da yapmam›z› sa¤lad›. Si-
vas’tan sonraki yol manzaralar› zaman› su gibi ak›tt›.
Bir pencereden di¤erine, F›rat ne tarafa geçtiyse oraya
koflturup durduk. Yatakl› vagon görevlimiz Yalç›n bize
trenin arka kap›s›n› açt›. Geriye do¤ru akan raylar›, (Si-
vas-Erzurum aras›ndaki 133 tünel) geçti¤imiz tüneller-
de ›fl›¤›n nas›l ufal›p, bazen gitti¤ini gözledik. 

PAZAR
Akflamdan plan›m›z sabah 6’da uyanmakt›. Gerçekten
de o saatte kalk›yorum ama d›flar›da ya¤an kar hiç de
yol flevki vermiyor. Kahvalt›da Erzurum’un 1800 metre-
de, Palandöken’in ise 2000 küsürlerde oldu¤unu, yo-
lumuzun daha alçak yerlere gitti¤ini konuflup avutuyo-
ruz kendimizi. A¤r› tabelalar› bizi flehirden ç›kar›yor. ‹lk
dura¤›m›z 35 kilometre uzaktaki Pasinler’de (Hasan
Kalesi) Hac› Rüfltü kahvehanesi. Buraya 80 y›ld›r çivi
çak›lmam›fl. Hep ayn› aile iflletiyormufl. Sular›n› özel

kaynaktan al›p bak›r kapta bekletiyorlar. K›tlama çay ve
kahvemizi içerken, yafll›larla sohbet ediyoruz. T›kl›m
t›kl›m dolu olan kahvede en iyi masa karfl› da ç›ksak,
bize terk ediliyor. Yafll›lardan birinin Mert’i kad›n zan-
netmesi bizi epey güldürüyor. Mert’in minyon ve zarif
hatlar› yan›ltm›fl olmal›... Ya¤mur aral›klarla ya¤maya
devam ederken A¤r›’ya do¤ru yol yükseliyor. “Karl›
da¤lar›n kar s›n›r› art›k o kadar da uzak de¤il” derken,
kendimizi içinde buluyoruz. Asfalt temiz ama aç›klana-
maz flekilde duman tütüyor yoldan. Etraf net ama yol
görünmez oluyor. Eller ayaklar üflüyor (rak›m 2300
metre). Allah’tan her ç›k›fl›n bir de inifli mevcut ve A¤r›
ovas›na ulafl›yoruz. Yeflil ovalar ve karl› da¤ manzara-
lar› eflli¤inde Do¤u Beyaz›t’a ulafl›yoruz. Otelimizde,
hemen önce jandarma kontrolüne giriyoruz. Türklü¤ü-
müzü kan›tlad›ktan sonra birisi buraya neden geldi¤i-
mizi merak ediyor. “Buras› güzel, ülkemizi görmek isti-
yoruz” diyoruz ama tatmin olmuyor. Peki nereye gide-
lim diye soruyorum, cevap “Güneye.” “Aman ne var ki
güneyde, biz buray› daha çok sevdik” diyoruz, “O za-
man geçin bakal›m” derken, “kaç›k bunlar” der gibi ba-
k›yor. Sim-Er Oteli, A¤r› Da¤›’na çok güzel bir aç›dan
bakar ama bugün alçak kar s›n›r› bize ara ara gözüke-
biliyor. Zirve görme flans›m›z yok. ‹shak Pafla Saray›’n›
görmek üzere ç›k›yoruz. Yolda 640 KTM Adventure’l›
Alman bir çifte rastl›yoruz. ‹shak Pafla’n›n alt›ndaki Mu-
rat Kamping’de çad›r kurmufllar. Havan›n bu kadar so-
¤uk olaca¤›n› tahmin etmemifller (üstleri biraz zay›ft›). ‹shak Pafla Saray›, Do¤u Beyaz›t



Buradan ‹ran’a gidiyorlarm›fl. Kapan›fla 15 dakika kala
saraya giriyoruz. Mimarisi, tafl iflçili¤i, farkl› ve genifl
mekanlar›, beklentilerimin çok üstünde ç›k›yor. Son
dönemde yap›lan restorasyon ve koruma çal›flmalar›,
moral verici. Eski Do¤u Beyaz›t flehri, bu saray›n çev-
resinde, tepede kurulmufl. Eski flehirden kalan y›k›nt›-
lardan baflka bir cami ve bir türbe arka s›rtta. Burada
batan güneflin ›fl›k oyunlar›n› seyrediyoruz. Hala ya¤-
mur tehdidi savuran havaya ra¤men Murat Kam-
ping’de aç›k havada oturup patates, bira ve mangalda
etle az›c›k (!) at›flt›r›yoruz. Mert bir yerlerden nargile
bulmufl fokurdat›yor. Afla¤›da ›fl›klanan Do¤u Beyaz›t,
sanki o kadar da hüzünlü de¤il art›k. Otele dönüflte is-
kambil partisi, Çedene Kahvesi ve rahat bir uyku var. 

PAZARTES‹
Sabah 5:30’da odan›n penceresinden A¤r›’ya bak›yo-
rum. Zirve bulutlu ama mavi gökyüzünü görebiliyorum.
Kahvalt›m›z› balkonda yaparken günefl içimizi ›s›t›yor.
Mert bir ara sakin sakin “Hakan zirveyi görebiliyorum ki
ben” diye m›r›ldan›yor. “O zirve de¤il ki” diyorum ama
ard›ndan merakla bak›yorum. O da ne zirve, cascavlak
ortada! Çantalar› haz›rlay›p kenara koyuyor ve yüksüz
olarak gezmeye ç›k›yoruz. ‹ran s›n›r›na giden yolun
(200 metre ileride) karfl›s›ndaki toprak yola, da¤a do¤-
ru sap›yoruz. Yol yer yer çamur ama o yüce kütleye
yaklafl›yor olmak bile heyecanl›. Eski bir köprü, foto¤-
raf için mola yeri oluyor. Devam›nda yeflil ovan›n ve bu-
lutlar›n manzaralar› özgürlük ve “iyi ki....”duygular› var.
Demirtepe köyünde duruyoruz. Buras› da¤›n koruma-
s›nda, onun donmufl lav ak›nt›lar› ile çevrelenmifl hu-
zurlu bir yer. Evler da¤›n›k, kendi halinde. Köylü Meh-
met bize teke ve kuzular›n› sevdirip, sald›rmamalar› için
köpeklerini taflla tehdit ederken, buran›n güzel bir yer
oldu¤u fikrimize kat›l›yor. Beklenmedik bir ya¤murla
kendimize geliyoruz. Ana yola döndü¤ümüzde, bu

ya¤murun yak›nda duraca¤›na inanc›m›z tam. O yüz-
den otele dönüp ya¤murluk alma zahmetine girmiyor,
s›n›ra do¤ru (Gürbulak) yollan›yoruz. 20 kilometre son-
ra s›n›rda cep telefonumuza düflen mesaj› okuyoruz.
“‹ran’a hofl geldiniz...” Burada 4 kilometrelik toprak
yoldan ulafl›lan meteor çukuru hem 80 y›l önceki olu-
flum hikayesiyle, hem s›n›r›n ötesini gözleme imkan›yla
hem de Büyük ve Küçük A¤r› manzaras› ile ilginç. Bu-
lutlar h›zla yer de¤ifltiriyor ve en kara olanlar› tam üze-
rimizde sözlenmifl gibiler. Otele dönene kadar o bulut-
lar tüm yüklerini üzerimize boflalt›yorlar. Kasktaki gü-
rültü art›yor ve bir dolu bombard›man› bafll›yor. Otele
geldi¤imde bo¤az›mdan bacaklar›ma so¤uk bir p›nar
ak›yor içimde. fiömine bafl›nda kendimizi kurutuyor ve
Do¤u Beyaz›t’tan ayr›l›yoruz. I¤d›r’a a¤açs›z ama taze
yeflil tepelerden iniyoruz. Buralarda her fley ne kadar
da büyük! Yol art›k Ermenistan s›n›r› boyunca ilerliyor.
500 metre sa¤›m›zdaki gözetleme kuleleri acaba bizim
mi, karfl› taraf›n m›? Kasaban›n arka yamac›ndaki ma-
¤aralarda tuz ocaklar› var. ‹çerideki hava ast›ma iyi gel-
di¤inden, hastalar›n konaklayacaklar› kulübeler var iç-
lerinde. Burada da Türk oldu¤umuzu kan›tlamam›z ge-
rekiyor. Ard›ndan da buraya nas›l taa ‹stanbul’dan gel-
di¤imiz sorusu soruluyor. Tren mevzusunu açm›yor,
onun yerine “Turist gelmiyor mu taa Almanya’dan? Bi-
zim neyimiz eksik?” diyoruz. “Do¤ru” diyor, bafl sall›-
yorlar. Tuzluca’y› geçince yol Aras Nehri’nin vadisiyle
birlefliyor. Aras Vadisi bize unutulmaz manzaralar su-
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“‹shak Pafla Saray›’n›n Mimarisi, tafl iflçili¤i, farkl› ve genifl mekanlar›, beklentilerimin çok üstünde 
ç›k›yor. Son dönemde yap›lan restorasyon ve koruma çal›flmalar›, moral verici. 

Eski Do¤u Beyaz›t flehri, bu saray›n çevresinde, tepede kurulmufl. ”

‹shak Pafla Saray›, Do¤u Beyaz›t



nuyor. Ça¤layan kocaman nehir, rengi siyahtan, k›z›l
tonlar›na, türlü yeflile ve beyaza dönüflen boy boy da¤-
lar, renkli koyun sürüleri, virajl›, düzgün vadi içinde k›v-
r›la k›vr›la gözden kaybolan yolumuz. Birbirimize güzel-
likleri göstermekten, foto¤raf için devaml› durmaktan
yoruluyoruz. Kulo¤lu köyünde köprü üzerinde durakl›-
yoruz ve bir gökkufla¤› ç›k›yor tepelerde. Serap gibi!
Deniz, “Hah flimdi bu kocaman olur öbür tarafa birleflir-
mifl mesela...” derken; aynen dedi¤i gibi oluyor ve gök-
kufla¤› gö¤ü bafltan bafla geçip di¤er yana iniyor. Ka-
¤›zman ve çevresinde görecek çok yer oldu¤unu bile
bile geçmek zorunda kal›yoruz. Karakurt’tan kuzeye
yönelip Aras’a veda ediyoruz. Önce tek tek sonra öbek
öbek, derken orman oluyor sar›çamlar. Sar›kam›fl’a is-
mini vermifl bu a¤aç. Orman görmeyi unutmufl gözleri-
miz. Bu manzaraya içimiz ›s›n›rken hava so¤uyor yük-
seldikçe. Hava karar›rken giriyoruz flehre ve kayak mal-
zemeleri sat›p hala aç›k olan Metespor’a kalacak yer
soruyoruz. ‹yisi Çamkar tesisleriymifl. Buras› Palandö-
ken’dekilerle birlikte Do¤u Anadolu’nun, en iyi tesisle-
rinden kuflkusuz. Üç y›ld›z› olsa da bizce dördüncüyü
çoktan hak etmifl. Sar›kam›fl’ta Dedeman ve Toprak
Holding de oteller yap›yor flimdi ama öncülü¤ü Çamkar
yapm›fl y›llar önce. Elemanlar da çok yard›m sever, ye-
mek lezzetli, odalar rahat. Motosikletlerimiz d›flar›da
sar›çam orman›na ve kayak pistlerine karfl›, bizde güzel
bir flarap ve yemekle geçirdi¤imiz bu muhteflem günü
kavramaya çal›fl›yoruz. Yaflamak güzel mi ne? 

SALI
Sal› sabah› 06:00’da uyand›r›yoruz birbirimizi. Sar›çam
orman›ndan pistlere do¤ru sabah yürüyüflü 2200 met-
rede oldu¤umuzdan m›d›r nedir, epey eforlu geçiyor.
Pistin üst k›s›mlar›nda hala kayak yapmak mümkün.
Nisan sonuna kadar sürüyormufl buran›n kayak mevsi-
mi. K›fl›n da gelmek için plan yap›yoruz. Kahvalt›, top-

lanma vs. uzatmadan ayr›l›yoruz otelden. Bugün plan-
lanan yolumuz hem uzun hem de Anivar gezilecek. Ön-
ce Sar›kam›fl’›n içini turluyoruz. Görülmeye de¤er Rus
(eskiler Moskof diyor) binalar›n›n ço¤u askeri bölgede
kal›yor ve uzaktan görülebiliyor. Onu çevreleyen or-
manlara, yemyeflil k›rlara inat hüzünlü bir flehir Sar›ka-
m›fl. Orhan Pamuk’un Kar roman›n›n geçti¤i Kars’la
gerçek Kars’› benzetememifltim. Bu roman Sar›ka-
m›fl’ta geçebilirmifl ama... Tren hatt› boyunca uzanan
yoldan Kars’a do¤ru yola ç›k›yoruz. Dere kenar›ndan,
yeflil bir vadiden geçiyor yol. Birazdan karfl› taraftan
geçen tren dekoru tamaml›yor. Nefleyle el sall›yoruz.
Solumuzda uzan›p giden karl› da¤lar Allahüekber Da¤-
lar›. 1915’te burada donarak ve hastal›ktan ölen on
binlerce askerin an›s› var. Bir aç›p bir kapay›p ya¤an
ya¤mur, Kars’ta da bizimle. Kars Müzesi’nden biletleri-
mizi al›p müzeyi geziyoruz. Yerel giysi ve aksesuarlar
özellikle ilgimizi çekiyor. Yolumuz bizi kara bulutlar›n
aras›ndan bir yol aç›p, ›slatmadan getiriyor Ani’ye.
Ani’de 30-40 y›ldan sonra art›k foto¤raf çekmek ser-
best. Yürüyüfl yollar›n›n uzunlu¤u 5 kilometre ki bunla-
ra patikalar dahil de¤il. Ço¤u eseri geziyor, s›n›r› olufl-
turan Arpa Çay›’na ve Ermenistan’a bak›yor, bol bol fo-
to¤raf çekiyoruz. Türkiye’nin en de¤erli ören yerlerin-
den biri olan Ani, kuruldu¤u co¤rafya ile nefes kesiyor.
Ermenistan s›n›r›na yak›n de¤il, bizzat s›n›r›n kendisi
buras›. Kaleden flöyle bir att›¤›m tafl, s›n›r›n ard›na dü-
flüyor. Ani gezisi planlad›¤›m›zdan uzun sürüyor. fiimdi
rotam›z Ç›ld›r Gölü. Gece de Posof’ta kamp yapmay›
planl›yoruz ama saat flimdiden 15:00’e geliyor. S›n›r-
dan Kars’a dönece¤imize, ara yoldan Bafl Gedik-
ler’den kuzeye, Arpa Çay’a ç›kan yolu kullanmak hari-
tada çok cazip gözüküyor. Bu yolu ararken girdi¤imiz
köy yollar› git gide bozulup sonunda bir çamur derya-
s›na dönüflüyor. Üstelik bizi do¤uya yöneltiyor. Bir yer-
de motoru yat›r›yorum çamurda. Çok az gezginin gör-

dü¤ü ovalar›, köyleri ve harabeleri görüyoruz bu arada.
(Bafl Gedikler-Küçükçatma yolunun asl›nda olmad›¤›n›
art›k biliyorum ama bunun faydas› pek az). S›n›ra yak›n
bir yerde asfaltla bulufluyoruz. S›n›rdan bat›ya uzanan
bu yol, Türkiye’nin en tenha yollar›ndan olmal›. Kimse
geçmiyor bu genifl yoldan. Arpaçay’a, kuzeye dönmek
istiyoruz ama dönmüyor hiçbir güvenilir yol. Kars’a 30
kilometre kala ancak bu dönüfl gerçeklefliyor. Art›k gö-
zümüz Ç›ld›r ve yemeyi hayal etti¤imiz bal›ktan baflka-
s›n› görmüyor. K›sacas› “aç›z!” Göl kenar›ndaki Çanak-
su köyünün bal›k lokantas›n›n pek kaygan çamurlu yo-
lunu son bir gayretle, “dans ederek” geçiyoruz. Bal›k
bulmak sorun olmuyor, sazanlar büyük, canl› ve çok
lezzetliler. Pasof’ta kamp hayallerimiz suya düflüyor.
Lokantan›n sahibi Ç›ld›r’da “temiz” bir otel öneriyor, F›-
rat Otel. Sa¤nak ya¤mur alt›nda Ç›ld›r merkeze var›yo-
ruz. Çok fakir görünüfllü bir yer buras›. F›rat Otel her
fley olabilir ama “temiz” kesinlikle de¤il. Hava kararm›fl
da olsa 42 kilometre gözümüze bu flartlarda k›sa görü-
nüyor ve Ardahan’a do¤ru tekrar yola koyuluyoruz.
Kurtkale ve Pasof’u görememifl olmak içimizi burkuyor
ama “baflka zaman” demek zorunday›z. Ardahan’daki
vasat 3 y›ld›zl› otelin resepsiyonunda süzülen sular›m›z
küçük göller oluflturuyor. Sonunda kuru ve temiz bir
odaday›z. Uzun bir gündü...
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“Ani’de 30-40 y›ldan sonra art›k foto¤raf çekmek serbest. Yürüyüfl yollar›n›n uzunlu¤u 5 kilometre. 
Ço¤u eseri geziyor, s›n›r› oluflturan Arpa Çay›’na ve Ermenistan’a bakabiliyorsunuz.”

Ani Harabeleri, Kars Sar›kam›fl

Aras nehri



ÇARfiAMBA
Bütün gece süren ya¤mur dinmifl gözüküyor. Kahvalt›-
da insanlara, otel çal›flanlar›na, çukurlu caddeye, özen-
sizli¤e ve düzensizli¤e bak›yoruz. Cevab›n› bulamaya-
cak bile olsak nedenini soruyoruz. Tekrar yol heyecan›
bas›yor sonra. Bu gün yolumuz Yusufeli, Barhal’a ka-
dar... Ardahan’dan güneye Göle vadisine iniyoruz. Bu-
ras› deniz gibi dümdüz, çok genifl bir ova. Yer yer su
basm›fl. Yollar manzaral›, virajl›. Birkaç kez Kura Neh-
riyle de tan›flt›r›yor bizi. Benzinci bizi atlara karfl› uyar›-
yor. Gerçekten de bu bölgede serbest dolaflan çok sa-
y›da at var ve yolda dolaflmaktan kaç›nm›yorlar. Ak-
flar’a inerken her tarafa akan sular, virajl› yollar ve dik
yamaçlar, bize foto¤raf molalar› verdiriyor. Akflar’da Al-
lahüekber Da¤lar›’n›, bu kez kuzeyden seyrediyoruz.
Oltu’ya gelmeden sa¤a, Yusufeli yoluna sap›yoruz.
Olur ilçesine yolumuzu biraz uzatarak u¤ruyoruz. Dü-
zenli ve sevimli bir ilçe Olur. 19 May›s töreninden dö-
nen, tertemiz giyimli çocuklarla dolu küçük lokantada,
lezzetli bir yemek yiyoruz. Herkes çok nazik ve ilgili.
Yusufeli’ye yaklafl›rken Oltu çay›n›n bulan›k suyu ça¤la-
yarak ak›yor yan›m›zda. Vadi kapan›yor üstümüze, da-
ral›yor. Da¤lar dimdik yükselen büyük katedraller gibi
bizi küçük hissettiriyor. Oltu Çoruh’a kavufluyor ve az-
g›n su nas›l olurmufl görüyoruz. Seyretmek bile dehflet
veriyor. Yusufeli’de asma köprünün karfl›s›ndaki kah-
vede dinlenirken, rafting sezonunun aç›l›fl› yap›l›yor.
Barhal çay› Çoruh kadar olmasa da h›zl› ve köpüklü.

Barhal’a 30 kilometrelik yolun yar›s› asfalt, biraz› beton
ve gerisi stabilize. Yolun geniflli¤i yer yer adam boyu
kadar daral›yor. Barhal çay› ile birlikte da¤lar›n içine bir
yol bulunuyor böylece. Barhal, Kaçkarlar’›n Alt›parmak
zirvelerinin güney eteklerinde. Burada Trans-Kaçkar
yürüyüfl rotalar› bafll›yor. ‹ki y›l önce tan›flt›¤›m›z Barhal
Pansiyon’un sahibi Mustafa Delio¤lu, bizi coflkuyla kar-
fl›l›yor. Yüklerden kurtulup Mert’le motorlar› ufak bir de-
reye sokup y›k›yoruz. Günlerdir ya¤mur yemekten ne
hale gelmifl yavrucaklar... Konuflmalar s›ras›nda bu y›l
bir türlü gelmeyen yaz sonucu yaylalar›n 2-3 metre kar
kapl› oldu¤unu ö¤reniyoruz. ‹kizdere’de gezmeyi plan-
lad›¤›m›z yaylalar›n durumunun da benzer olaca¤› anla-
fl›l›yor. Biz de burada kalmaya karar veriyoruz. Musta-
fa akflam “gerçek” sütlü alabal›k çorbas› haz›rl›yor.

PERfiEMBE
Niyet daha erkene olsa da 8’de kalkabiliyoruz. Musta-
fa kahvalt›y› haz›rlam›fl, masam›z dolmaya bafllam›fl bi-
le. Zeytinler d›fl›nda hepsi köyden, tereya¤›, kaymak,
bal, peynir, domates, h›yar ve m›hlama. Mustafa’n›n
babas› yukar›da mezradaym›fl. Buras› köyle yayla ara-
s›ndaki yukar› mahalle. Onu ziyaret etmeye karar veri-
yoruz. “Yol yürüyerek 1-1.5 saat sürer” diyorlar. Anlat-
mas› zor manzaralar›n eflli¤indeki yolumuz, tam 4 saat
sürüyor. Her kaybolduk zannetti¤imizde biri bize daha
yukar›lar› gösteriyor. Alt› Parmak zirveleri art›k tüm
manzaray› doldururken mezray› görüyoruz. Yolu kapa-

tan kar y›¤›nlar›n› geçmemiz gerekiyor. Dilimiz d›flar›da,
R›fat Amca’n›n evine var›yoruz. R›fat Amca çocukken,
devaml› burada otururlarm›fl ve afla¤›daki okula her
gün kar üstünde gider gelirmifl! Orada da Havva Teyze
sofray› kuruyor. Günlük kaymak, rengi k›rm›z›ya çalan o
muhteflem bal ve ev ekme¤ine doyam›yoruz. Tepeleme
sofraya gelen patatesleri Havva Teyze topraktan yeni
ç›karm›fl. ‹çinde fleker oldu¤una yemin edebilirim bu
patateslerin. D›flar›daki rüzgar günefle ra¤men üflütü
yor. Karl› zirve tepemizde, rüzgar oradan kopuyor.
Yayla oralarda bir yerde, duman›n içindeymifl. Yedikle-
rimiz bacaklar›m›za can veriyor. ‹nifl ç›k›fl›n ödülü. Dön-
mek kolay geliyor. Bütün günümüzü alm›fl bu gezi, ak-
flam olmak üzere ve biz yine ac›k›yoruz. Yukar›dan ge-
len patatesin k›zartmas› da nefis, yan›nda bira, ard›n-
dan güveçte hebeflula yeme¤i, süzme yo¤urt ve sala-
ta... Bunlar› yedikten sonra uyunmaz sanabilirsiniz ama
buran›n suyundan m›d›r, havas›ndan m› ne, ne yeseniz
fliflkinlik yapm›yor ve hemen tekrar ac›k›yorsunuz. 

CUMA
Bugün bizim dinlenme günümüz. Do¤ru dürüst okuma-
ya f›rsat bulamad›¤›m›z kitaplar›m›zla ilgileniyoruz. Ben
size bu sat›rlar› yaz›yorum ve önümüzden akan Barhal
Çay›’n›n suyu tüm gün ruhumuzu temizliyor. Mustafa
ve efli Yasemin, devaml› bize bir fleyler haz›rl›yorlar
mutfakta. Barhal’›n ve Mustafa’n›n pansiyonunun
geliflimini konufluyoruz (0 466 826 20 31).

2726 macera: Do¤u Anadolu

“Alt› Parmak zirveleri tüm manzaray› doldururken mezray› görüyoruz. Dilimiz d›flar›da, R›fat Amca’n›n
evine var›yoruz. R›fat Amca çocukken, devaml› burada otururlarm›fl. Havva Teyze’nin kaymak, rengi 
k›rm›z›ya çalan bal ve ev ekme¤ine doyam›yoruz.”

ArasBart›n
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Yarat›c›l›k s›n›r tan›maz. Bazen küçük bir çocu-
¤un gözlerinden etkilenip bir fliir yazabilir, ba-
zen de sevgilinin sundu¤u yemekten ilham ala-

rak resim yapabilirsiniz. T›pk›, yirminci yüzy›l sanat›n›
derinden etkileyen dahi ressam, Pablo Picasso gibi…
Bugüne kadar, resimde devrim yaratan dehas›, renkli
kiflili¤i ve politik tav›rlar›yla tan›yorduk Picasso’yu. An-
cak bu yaz›da, onun çok farkl› bir yan›na tan›k olacak
ve flafl›racaks›n›z. Yeme¤e ve aflka düflkün bir sanatç›-
n›n, yarat›c›l›¤›n› kullanarak nas›l güzel resimler yapt›¤›-
n› görecek, her birinin öyküsünü dinleyecek ve kendi
a¤z›ndan verdi¤i yemek tarifini ö¤reneceksiniz. 

Picasso’dan “Babas” tarifi 
Picasso, 1898 yaz›nda, daha 17 yafl›nda genç bir deli-
kanl›yken, Güzel Sanatlar Okulu’nda tan›flt›¤› arkadafl›
Manuel Pallares’le birlikte düfler yollara. ‹kisinin de or-
tak tutkusu olan resim, onlar› birbirine yaklaflt›r›r. ‹s-
panya’n›n Katalonya ve Aragon s›n›r›ndaki Ebro düz-
lüklerinin tepesindeki Ports del Maestrat’da, flans ese-
ri bir s›¤›nak bulurlar ve bir süre burada yaflarlar. Picas-
so daha sonra, Horta isimli güzel bir köyde, Manuel’in
akrabalar›n›n yan›nda yaflamaya bafllar. Zeytinya¤›, ül-
ke mutfa¤›n›n temelidir ve Picasso burada zeytinin ya-
¤a dönüflmesini izler. Yeme¤e çok düflkün olan Picas-
so bak›n, burada çok tüketilen bir çeflit hamur tatl›s›
olan “Babas”›n tarifini nas›l veriyor: “Uzun süre yo¤ru-
lan hamur karelere bölündükten sonra iki kere katlana-

rak ya¤a at›l›r. S›cak ya¤da iyice k›zart›ld›ktan sonra ç›-
kar›l›r, so¤umaya b›rak›l›r, özel olarak haz›rlanan ball›
fluruba bat›r›l›r ve tekrar so¤umas› beklenir, sonra üze-
rine rengarenk minik anason tohumlar› serpilir.” 

Picasso’nun yaflad›¤› yer, köyde f›r›n›n oldu¤u tek yer-
di. Kad›nlar buraya bir havlunun içine sard›klar› hamur-
lar›n› getirir ve piflirdikleri ekmekleri bafllar›n›n üzerine
koyup, dengelerini kaybetmemeye çal›flarak uzaklafl›r-
lard›. Picasso, a¤›rl›k kanununa meydan okur gibi gö-
rünen bu kalabal›klara bakarken, insan figürüyle onun
ana g›das› olan ekme¤i ayn› kapta yo¤urur ve biçimsel
anlamda birbirine benzeyen ekmek ve kad›n duda¤›
aras›nda iliflki kurar. Taze ekme¤in esmer kabu¤undan
esinlenerek, yiyecekle yüzü ortak bir zeminde bulufltu-
rur. Picasso, Horta’da yemek piflirmesini ö¤renir. Yap-
t›¤› yemeklerle yaln›zca karn›n› doyurmaz, resimlerini
de besler. Yemeklerinin içine koydu¤u safran›n rengi,
boyad›¤› peyzajlara da yans›r. “So¤uk boyalara/safrana
ve abart›l› yeflile/flehriyeye ve de pamu¤un kara üzü-
müne flaflan (…)” Picasso, 1959’da yazd›¤› bu fliirinde,
yiyeceklere göndermeler yaparak, aralar›nda genç k›z-
lar ve rahiplerin de bulundu¤u Horta’da yaflayan insan-
lardan söz eder. 

Yiyeceklere yap›lan bu göndermeler, gözlemlenen ger-
çeklikle ressam›n tuvaline kaz›d›¤› kendine özgü alg›la-
y›fl› aras›nda ba¤ kurar. Bu tarz, kübizmin ta kendisidir. 

28 stil: Picasso
derleyen: demet fleker (Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar› taraf›ndan ç›kar›lan “Picasso’nun Sofras›” kitab›ndan derlenmifltir.)

Yemeklerden gelen ilham

Ekmek Tafl›yan Kad›n 1966

Her sanatç›, farkl› fleylerden ilham al›r. Kimi zaman sevgilinin gözleri, kimi zaman da yoldan geçen bir
ihtiyar hayat bulur eserlerde… Bu yaz›daysa, ünlü ressam Pablo Picasso’nun yedi¤i yemeklerden ilham

alarak birçok resmini yapt›¤›na tan›k olacak ve çok flafl›racaks›n›z.



Picasso’nun porronlu içki keyfi
Picasso, 1906’da sevgilisi Fernande Olivier ile birlikte
Katalonya’ya geri döner. Katalonya, sessiz, havas› te-
miz, do¤al ve sa¤l›kl› besinlerin yetifltirildi¤i bir yerdir.
Picasso burada, o güne kadar önemsemedi¤i natür-
morta sar›l›r. Yapt›¤› natürmortlarda, “porron” denilen
sivri a¤›zl› testiyi kullan›r. Kalabal›k bir grubun flaflk›n
bak›fllar› alt›nda, porronla Katalon çobanlar› gibi büyük
bir keyifle içki içmeyi de ihmal etmez. Ayn› y›l, ka¤›t
üzerine guvafl ve sulu boyayla,  porron ve testi resmini
yapar. 

“Paris’e gitme hastal›¤› bana da bulaflt›” 
Picasso, yaflam› boyunca aray›fl›na devam eder. Arka-
dafl› flair Max Jacob’la beraber bafllayan Paris yolculu-
¤u da bu aray›fl›n sonucudur. “Portreler ve Hat›ralar”
adl› kitab›nda Paris’e gidiflini flöyle anlat›r: “Paris’e git-
me h›rs› hepimizin akl›n› çeliyordu. Bu hastal›k bana da
bulaflt›.” Ancak, Paris’teki ilk günler iyi geçmez. Picas-
so’nun gerçek anlamda Paris’e yerleflmesi dört y›l son-
ra gerçekleflir. Burada art›k, kuzu etiyle yap›lan Katalon
yemeklerinin yerini, dana yahnisi al›r. Picasso, burada
yedi¤i yemeklerle ilgili: “Kuzu yahnisinin yerini hiçbir
fley tutmuyor ama ben yine de so¤anl› ya da flarapl›
yahniyi daha çok seviyorum” diyecektir. Picasso, bura-
da da bölge mutfa¤›na iliflkin bilgi edinir ve Burgonya
bifte¤ini keflfeder. Her sal› Closerie des Lilas isimli lo-
kantaya gitmeyi al›flkanl›k haline getirirler. Picasso,
“Mönü” isimli, karton üzerine ya¤l›boya ve talaflla yap-
t›¤› tablosunu bu restorandaki yemeklerden esinlene-
rek ortaya ç›kar›r. 

Bezelyeli Güvercin 
Kim düflünebilir ki, yedi¤i bir yeme¤i resmetmeyi, ona
tuvaliyle, boyas›yla yeniden hayat vermeyi? Size, “Pi-
casso’nun ‘Bezelyeli Güvercin’ tablosunu gördünüz

mü?” desem… “Yemek resmedilir mi?” demeyin. Pi-
casso’nun 1912 y›l›nda yapt›¤› “Bezelyeli Güvercin”
tablosu, kübizmin en önemli eserlerinden biri. Ayn› za-
manda, ressam›n yeni varolufl biçiminin de bir yans›-
mas›. Çünkü bezelyeli güvercin, Picasso’nun sofras›n-
daki yemeklerden biri.  Picasso, 17 fiubat 1917’de,
Parade isimli bir Rus balesinin kostüm ve dekorlar›n›
haz›rlamak için Roma’ya gider. Küçük mor enginarlar›n
sote edilerek piflirildi¤i yemek, Romal›lar›n en gözde
yemeklerinden biridir. Ve sofra, flenlik için çiçeklerle,
karideslerle, biberlerle ve domateslerle süslenir. Picas-
so, bu güzelliklere karfl› tepkisiz kalmaz ve “Yarat›c›l›-
¤›n bu kadar› olur” dedirtecek flekilde, her zamanki gi-
bi ellerini konuflturur. Güzel yemeklerle haz›rlanm›fl sof-
ralardan ilham alarak, masa örtüsü ve peçeteleri elini
bile kald›rmadan desenlerle süsler. Parma¤›n› sos ve
flaraba bat›rarak resimler yapar ama, bu arada çevre-
sindekilerle sohbet etmeyi de ihmal etmez. Burada, Ol-
ga isimli bir dansç›yla tan›fl›r ve Paris’te evlenirler. 

“Sen ve ben, beraber büyük ifller yapaca¤›z”
Yaz›n›n bafl›nda “Yarat›c›l›k s›n›r tan›maz” dedik ya,
gerçekten de bunun en iyi örne¤i Picasso. Neden mi?
Çünkü, ressam metroda gördü¤ü bir genç k›zdan esin-
lenerek incir, üzüm ve limonlu natürmort resimler ya-
par. Picasso, Marie–Therese isimli sar›fl›n ve güzel k›z›
metro ç›k›fl› kolundan tutarak: “Ben Picasso’yum! Sen
ve ben, beraber çok büyük ifller yapaca¤›z!” der. Genç

k›z›n yuvarlak hatlar›ndan ilham alan Picasso, “‹ncir ve
Üzüm Dolu Tabak”, “Demir Telli Portakal” isimli natür-
mortlar›n› yapar. 

“Deniz Kestaneleri Yutan” resmi  
Picasso’nun içindeki kendini yenileme iste¤i, onu fark-
l› yerler aray›fl›na iter. 1945 y›l›nda, iflte bu istek Picas-
so’yu yeniden harekete geçirir ve Paris’i terk ederek
Midi’ye yerleflmesine neden olur. Ressam, Midi’de
kendini deniz ürünleriyle dolu sofralarda içki alemlerine
verir. Sürekli gitti¤i restoran›n sahibi k›sa boylu, fliflman
bir kad›nd›r. Dükkan›n önünde turistleri imrendirmek
için deniz ürünleri sergilenir. Kad›n sepete doldurdu¤u
deniz kestanelerinin aras›ndan birini seçer ve elindeki
b›çakla yararak yutar. ‹flte, tüm bu görüntüler ve deniz
kestaneleri, ressama ilham verir ve ünlü “Deniz Kesta-
neleri Yutan” tablosu ortaya ç›kar. 

“Aflç›s› eksikti”
Picasso, yemek yemeyi sevdi¤i ve yedi¤i yemeklerden
ilham ald›¤› gibi, ayn› zamanda yemekten de iyi anlar.
Bir gün taba¤›nda yemek b›rakt›¤›n› gören hizmetçi,
endifleye kap›l›r ve sorar: “Üstad, çok bir fley yemedi-
niz, iyi de¤il miydi?” Picasso cevap verir: “‹yiydi, iyiydi
madam, içinde her fley vard›. Pirinç, böcekler, tavuk,
fasulyeler, sarm›sak, safra…” Kad›n, “Ama neyi eksikti
o zaman?” diyerek ›srar etti¤inde, gerçe¤i yüzüne vu-
rur: “Sevgili Madam, aflç›s› eksikti…”  Picasso, 1948
May›s’›nda çömlek fabrikas›n›n yak›n›ndaki bir eve tafl›-
n›r ve burada serami¤i keflfeder. Bir süre sonra, üzerin-
de bal›klar, istiridyeler, k›zarm›fl etler ve yumurtalar
olan seramikten tabaklar yapmaya bafllar. 

“Prens, yaflamak ne güzel” 
Picasso, 1961’de 80 yafl›ndayken, Jacqueline’le evle-
nir ve bir k›r evine tafl›n›r. Burada, mönülerin üzerine
resim çizer, üzerlerine de 31 Aral›k 1966’da yazd›¤› flu
fliir gibi fliirler yazar: “Prens, Yaflamak ne güzel! Hele
ayk›r›l›klar› yaflamay› bildi¤in zaman.”  Jacqueline, ak-
flam yemeklerini bir sanata dönüfltürecek kadar iyi ye-
mek yapar. Picasso, Jacqueline’in yapt›¤› bal›k yahni-
sinden ilham alarak, “Y›lanbal›¤› Yahnisi” isimli resmi
yapar. Resmin arkas›nda el yaz›s›yla, “3.12.1960’da
ö¤len yeme¤i olarak bize bu yahniyi haz›rlam›fl Jacqu-
eline’in an›s›na, bu tabloyu ona hediye etmekteki tek
amaç, onu biraz olsun mutlu etmek. Picasso” yazar.

3130 stil: Picasso

Bezelyeli Güvercin, 1912 (üstte)
Y›lanbal›¤› Yahnisi, 1960 (sa¤ üstte)

Limonlu ve Portakall› Natürmort, 1936 (sa¤ orta)
Bal›kl› Tabak ya da Tabakta Bal›klar, 1953 (sa¤ alt)

Porron’lu Natürmort, 1906 (altta) 

Porron ve testi, ressam›n sanat›n›n köklerine ait iki vatan›n simgesi

Picasso, güzel yemeklerle haz›rlanm›fl sofralardan ilham alarak, masa örtüsü ve peçeteleri elini bile 
kald›rmadan desenlerle süsler. Parma¤›n› sos ve flaraba bat›rarak resimler yapar.

Deniz Kestanelerini Yutan, 1946 (sa¤da)

Picasso, Antibes fiato Müzesi’nin depolar›n› kar›flt›r›rken, I. Dünya Savafl›’n›n
kahramanlar›ndan General Vandenberg’in bir portresini bulur ve hiç tereddüt etmeden 

boynunun çevresini çizer. Güneflin keyfini ç›karan ve deniz kestanelerini yutmaktan büyük
keyif alan bir denizci, orduyu hat›rlatan bir pozda dondurulmufl generalin yerine geçmifl olur. 



Y
emek deyip geçmemek gerekiyor. Yemek al›fl-

kanl›klar›, mutfaklar toplumsal ve kültürel olay-

larla de¤iflime u¤ruyor. Hangi yeme¤in neden

sonra yenece¤ini belirleyen mide kanunlar› bile bulunu-

yor. Türkiye'de mutfak ve yemek deyince akla gelen ilk

olgulardan biri 700 y›ll›k geçmifle dayanan Osmanl›

mutfa¤›. Bugün Osmanl› mutfa¤›ndaki teknikleri uygu-

layan, yemekleri ve malzemeleri kullanan ünlü resto-

ranlardan biri de 1997'den beri hizmet veren Feriye Lo-

kantas›.  

Feriye Lokantas› gerek mönüsüyle, gerek tarihiyle Türk

geleneklerinin ba¤r›ndan kopup geliyor. Kabatafl Vak-

f›'na ait Feriye Lokantas›'n›n geçmifli Osmanl› dönemi-

ne kadar uzan›yor. Hikayesi 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

Osmanl› sultanlar›n›n Topkap› Saray›'ndan, Bo¤azi-

çi'nde yapt›rd›klar› görkemli saraylara tafl›nmalar›yla

bafll›yor. Zaman içinde karakol, Tekel deposu, ard›n-

dan kömür deposu olarak da kullan›l›yor. Bugün ise

Kabatafl E¤itim Vakf› taraf›ndan bir kültür kompleksi

haline getirilen mekan›n bir parças›. Feriye Lokantas›

bafl aflç›bafl›s› ve iflletmecisi Vedat Baflaran'›, pek ço-

¤umuz NATO Zirvesi s›ras›nda 38 devlet adam›n› bü-

yük bir ustal›kla a¤›rlamas› sonucu tan›d›. Vedat Bafla-

ran y›llar›n› Osmanl› mutfak kültürüne vermifl bir araflt›r-

mac›.  Baflaran, Türk-Osmanl› mutfak kültürünü Yafla

okuyucular›yla paylaflt›.  

Feriye Lokanta's›nda Osmanl› özü korundu mu?

Mekanlar› kendi yap›lar›yla bütünlefltirmek zorundas›-

n›z. Benim y›llard›r Osmanl› mutfa¤› üzerine yapt›¤›m

araflt›rmalar, çal›flmalar, Ç›ra¤an Otelin'deki sekiz y›ll›k

deneyimim de mekan›n özelliklerine eklenince, Feriye

Lokantas› ticaret unsuru olmaktan ç›kt›. Yaln›zca mut-

fakta yemek üretip, müflteriye satmak yerine araflt›r-

mac›, Türk toplumunun de¤erlerini uluslararas› anlam-

da tan›tmaya çal›flan akademik bir yap› haline geldi. 

Osmanl› mutfa¤›n›n üniversite sistemi içerisinde düflü-

nülmesi gerekti¤ini savunuyor, araflt›rma merkezi kurul-

mas› gerekti¤ini söylüyorsunuz. Bu anlamda yapt›¤›n›z

bir çal›flma var m›?

Feriye Lokantas›, mutfak teknikleri anlam›nda tarihin

tekrar keflfedilmesine, yemek kültürünün çok daha ge-

nifl bir kitleye ulaflmas›na öncülük yapmaya çal›fl›yor.

Hedefimizde ikinci üçüncü Feriye Lokantas› açmak

yok. Ticari boyut bizim için araflt›rmalara yön verecek

bir unsur. Hedefimiz kendi kültürümüzün sunmufl oldu-

¤u mutfa¤›n "fine dining" restoran konsepti alt›nda pa-

zarlanacak hale gelmifl olmas›n› ispat etmek.

Nedir "fine dining" konsepti?

Fine dining, Türkiye'de yeni yeni geliflen bir konsept.

Özenle haz›rlanm›fl yiyecekleri, özenle haz›rlanm›fl bir

atmosfer içerisinde, belli bir mönü çerçevesinde sunan

iflletmeye deniyor. Fine dining iflletmeler yaln›zca  ye-

me¤i ve hizmeti planl›yor. Bu konseptin içinde dans ve

müzik yok, yemek esas. Et ya da bal›k lokantalar› fine

dining yapam›yor çünkü mide kanunlar›na göre (içe-

ceklerden yiyeceklere kadar her fleyin gastronomi ku-

rallar› içerisinde, belli bir s›rayla yap›lm›fl olmas›) kurul-

mufl olan sistemin profesyonel bir flekilde, bir mönü

çerçevesinde sunulmas› gerekiyor. 

Türk insan›n›n yeme¤e ve restorana bak›fl aç›s› nedir?

Türk insan›, bir restorandan farkl› fleyler bekliyor. Bat›-

da bir mönüyü koyars›n›z önlerine o kadar. Türkiye'de

insanlar restoranlarda kendilerini evlerinde hissetmek,

kendi kafalar›ndaki düflüncelerle yeme¤i flekillendirmek

ister. Türk müflterisi iddial›d›r, iyi yeme¤i sever. Firmay›

dinç kalmaya zorlar. Turist ise fazla talepte bulunmaz,

kritik etmez. 

"18. yy'da bir Frans›z aflç›s›; kötü haz›rlanm›fl bir mönü

yeme¤in etkisini ortadan kald›r›r" diyor. Feriye'nin mö-

nüsünü anlat›r m›s›n›z? Nas›l haz›rlan›yor? 

Feriye, geleneksel mutfak tarz›ndan yola ç›kan bir ifllet-

me. Geleneksel mutfak tarz›  insan›n da bir parças› ol-

du¤u tabiatla uyum içerisinde  yaflar. Her fleyi zama-

n›nda tüketmek, insan›n bio-ritminin sa¤l›kl› bir flekilde

ifllemesini sa¤lar.  Feriye'de mönü do¤ayla uyum içeri-

sinde, mevsimlerin özelliklerine dikkat edilerek haz›rla-

n›r. Mevsimindeki g›dalar hem lezzetlidir, hem sa¤l›kl›-

d›r, hem de ucuzdur.  

‹fl yeme¤i, aile yeme¤i ve uluslararas› organizasyonlar

hepsi farkl› uzmanl›k istemez mi?

Restoran iflletmelerin bak›fl aç›s› bir yemek salonu içe-

risinde her masaya, her masan›n içerisindeki bireylere

ayr› bir proje olarak yaklaflmak olmal›. Bir iflletme ayn›

mekan›n içinde, hepsine en iyi hizmeti sunmal›. ‹fl ye-

mekleri hata kald›rmaz.  Hatta müflterileri çok fazla yor-

mayacak yemekler haz›rlamal›s›n›z. Aile yeme¤indeyse,

yemeklerin sunufl zamanlamalar›, mönü farkl›d›r. Ulus-

lararas› organizasyonlardaysa kendi klasik mutfa¤›n›zla

müflterilerin beklentilerini dengelemelisiniz.

Siz y›llard›r bu iflin içindesiniz ama kamuoyunun dikka-

tini NATO Zirvesi'yle çektiniz. 38 devlet baflkan›n› tat-

min edecek bir mönüye nas›l karar verdiniz?

NATO Zirvesi gibi bir organizasyonda D›fliflleri Bakanl›-

¤›, Visitur, Vakko gibi farkl› firmalarla çal›flt›k. Ülkeleri-

nin bir numaral› adamlar› olan devlet baflkanlar›n›n

hepsinin damak tad›na uygun olan ama kendi mutfa¤›-

n›zdan da taviz vermeden bir mönü oluflturmak da

bafll› bafl›na bir organizasyon. Bu organizasyondaki

genel baflar›m›z; yerli bir iflletme olarak dünyan›n en

büyük organizasyonlar›n›n bile alt›ndan kalk›labilece¤i-

ni göstermek oldu. Devletin ilk defa Türk mutfa¤›n› yo-

¤un bir flekilde kullanma arzusu da Türk gastronomisi

için yeni bir bafllang›ç, büyük bir baflar›. NATO Zirve-

33 32 yemek kültürü: Vedat Baflaran Feriye Lokantas›
röportaj: seda kayrak

"Yeme¤i kafamda pifliririm”
Tarihi Feriye Lokantas›, müzik ve e¤lencenin de¤il, yeme¤in esas oldu¤u "fine dining" tarz›n› simgeliyor.
Bu konsepte göre bir yemek salonu içerisinde her masa ve her birey, ele al›nmas› ve memnun edilmesi

gereken ayr› bir proje...

Vedat Baflaran



si'nde tema; yemek, müzik ve dekorla 18. yy atmosfe-

ri yaratmakt›. Yemekler, Osmanl›'daki gibi sinide otura-

rak de¤il masada oturarak yendi. Bak›r kaplarda de¤il,

platin tabaklarda sunuldu. Sunulan bu yemekler bu-

günkü ça¤dafl mutfa¤›n prensiplerine göre sunuldu. Yi-

yecekler de bu prensiplere göre sunulabilecek yiyecek-

lerden derlenerek yap›ld›. Buna klasik mutfa¤›n ça¤-

dafllaflt›r›lmas› diyebiliriz. 

Türk mutfa¤› do¤u ile bat›n›n sentezi mi?

Türkiye'ye do¤udan ve bat›dan fazla damak tad› gel-

memifltir. Ortado¤u mutfa¤›n›n yemekler üzerinde etki-

si olmufltur ama lezzetler anlam›nda etkisi olmam›flt›r.

Örne¤in; Lübnan mutfa¤›ndaki patl›can salatas› yo¤un

tahinli yap›l›r. Türk mutfa¤›ndakinde ise hiç tahin yok-

tur. Türkiye'nin kendi sistemi vard›r. Bölgesel iklim

flartlar› damak tad›n›n oluflumuna yard›mc› olmufltur.    

Osmanl› mutfa¤› saray mutfa¤› m›d›r? ‹mparatorlu¤un

çok kültürlü yap›s› yemeklere nas›l yans›m›fl?

Osmanl› mutfa¤›, imparatorlu¤un genel politikas› gibi

mozaik bir yap›. Ortaya ç›kan son oluflum ise farkl› kül-

türlerin sentezinden oluflan bir bütün. Ama bu bütünün

içerisinde, alt birimler de var. Örne¤in, Malatya'ya git-

ti¤iniz zaman oradaki Ermeni'nin mutfa¤› ‹stanbul'da-

kinden farkl›d›r. Salt bir etnik grup mutfa¤›ndan bah-

setmek de mümkün de¤il. 

Osmanl› mutfa¤›n›n günümüz Türk yemeklerinden çok

fark› var m›?

Bu soruya tarihsel olarak yaklaflmak gerekiyor. Os-

manl›'n›n bafllang›ç döneminde, yokluk zaman›nda etli

pilav için iki rekat namaz k›l›p flükrederlerdi. Osmanl›

‹mparatorlu¤u dünya imparatorlu¤u olduktan sonra,

zenginleflen bir yap› içerisinde kültür ve yemek üzerin-

de de de¤ifliklikler oldu. Tanzimat sonras›nda bat› kül-

türüne yak›nl›k da mutfa¤a sunum ve hizmet teknikle-

ri,yaflam tarz› aç›s›ndan yans›d›. Davetler, protokoller

alm›fl bafl›n› gitmifl, ama bu saray›n içerisinde kalm›fl

daha çok. O zamanlarda yayg›nlaflan yeme¤i flölene

çevirme mant›¤› da ister istemez bugün bizim piflirdi¤i-

miz yemeklerden farkl› bir durum yarat›yor.Bugünkü

mutfa¤›m›z , tarihsel ve toplumsal olaylar  sonucu orta-

ya ç›kt›. Bugünkü dolmayla, o zamanki dolma aras›nda

piflirme teknikleri aç›s›ndan büyük farklar var. Bugünkü

dönerle, o zamanki döner farkl›. ‹nsanlar küreselleflen

ve de¤iflen dünyada yemeklere kendi yorumlar›n› kat›-

yor. Örne¤in sucuk döneri, sebzeli döner yap›yor.        

Osmanl› mutfa¤›ndaysa etin ya¤l›s› makbulmüfl. Os-

manl› mutfa¤›yla sa¤l›k bir araya gelebilir mi? 

Bu tamamen fiziksel ihtiyaçla ilgili. Osmanl› zaman›nda

vücut ya¤l› fleyler istiyormufl. Yemekler de buna göre

yap›l›yormufl. Ya¤ hala günümüzde bir yiyece¤i en lez-

zetli yapan malzeme. Anadolu'da ya¤l› yiyecekler hala

çok yayg›n ama da¤l›k bölgede yaflayan bir insan için

buna ihtiyaç var. Dolay›s›yla Osmanl› mutfa¤› gayet

sa¤l›kl› bir mutfakt› çünkü do¤an›n ak›fl›yla paraleldi.

Örne¤in; do¤udan ‹stanbul'a göç eden insanlar, ‹stan-

bul'da lavaj ekme¤i yerine, somun ekme¤i yemeye

bafllay›nca mide rahats›zl›klar›na yakalanm›fl. Dolay›s›y-

la do¤a en do¤ru sistemdir ve buna uygun beslenmek

gerekir. Osmanl› da böyle yap›yordu.  

Hedefim yeni Türk mutfa¤›n›n oluflumu diyorsunuz... 

Yeni Türk mutfa¤› derken bu asr›n mutfa¤›n› olufltur-

mak anlam›nda kullan›yorum. Aray›fl›m›z› sürdürürken

klasik mutfa¤›m›z› korumaya devam etmeliyiz. Yeni

Türkiye mutfa¤›nda; Osmanl› mutfa¤›n› de¤il, ‹stanbul

mutfa¤›n› de¤il, Türkiye'nin genelini kapsayan mutfak

kültürlerini vurgulamak ve  bir potada birlefltirmek ve

bu içeri¤i dünya flartlar›nda sunmak gerek. Yeni Türki-

ye mutfa¤› Türkiye'nin bütün bölgelerini içinde benim-

semifl bir mutfak olmal›. 

Her gün yemek yap›yor musunuz?

Bizim gibi insanlar her an yemek yaparlar. Yeme¤i pi-

flirmek teknik bir ifltir. Yemek as›l kafada yap›l›r. Kalpte

hissedersiniz. Dönem dönem tabii ki mutfa¤a girilir, ye-

ni ürünler denenir, mönüler oluflturulur. Bir flefin mut-

fakta harcad›¤›  zaman›  d›flar›da da harcamas› gerek-

lidir. Bir flef mutfaktan ç›k›p eve yatmaya gidiyorsa o

flef, flef de¤ildir. Toplumsal yaflam tarz›n›, o ülkede ve

dünyada geliflen olaylar›, insanlar›n beklentilerini, haya-

t› yaflamak, koklamak  zorundad›r. Ancak bu mesajlar-

la yeni tasar›mlar yapabilir. 
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"Türkiye'ye do¤udan ve bat›dan fazla damak tad› gelmemifltir. Ortado¤u mutfa¤›n›n yemekler üzerinde
etkisi olmufltur ama lezzetler anlam›nda etkisi olmam›flt›r. Örne¤in; Lübnan mutfa¤›ndaki patl›can
salatas› yo¤un tahinli yap›l›r. Türk mutfa¤›ndakinde ise hiç tahin yoktur. "



Cam Oca¤› Vakf› bünyesinde faaliyet gösteren Cam

Oca¤›, farkl› düzeydeki e¤itim programlar›yla cam

sanat›na ilgi duyanlara ve camla daha önce çal›flm›fl

olanlara, cam›n do¤as›n› ve potansiyelini keflfedebile-

cekleri ve kendilerini gelifltirebilecekleri özgür ve yarat›-

c› bir ortam sunuyor. Program, camla ilgili teknik, mal-

zeme ve teorik bilgiler konusunda kapsaml› dersler içe-

riyor. ‹ki haftal›k yo¤un kurslar›n a¤›rl›kta oldu¤u e¤itim

program› kapsam›nda, uzun dönemli kurslar da yer al›-

yor. Derslerin ço¤u farkl› tekniklere girifl niteli¤inde ve

tüm dersler, uluslararas› deneyime sahip e¤itmenler ta-

raf›ndan veriliyor. 

Dersler s›ras›nda, camla çal›flmak için gerekli temel be-

cerilerin kazand›r›lmas›n›n yan› s›ra, estetik duyarl›l›¤›n

gelifltirilmesi de hedefleniyor. ‹ki haftal›k yo¤un kursla-

r›n a¤›rl›kta oldu¤u e¤itim program› kapsam›nda, uzun

dönemli kurslar, hafta sonu kurslar› ve k›sa atölye ça-

l›flmalar› da yer al›yor. Cam Oca¤›'nda e¤itim alan ö¤-

renciler, kendi alanlar›nda dünyaca tan›nan sanatç›lar-

la geçirdikleri iki hafta boyunca hem cam›n sundu¤u

imkanlar› keflfetme, hem de ilgilendikleri tekni¤i uygu-

layarak ö¤renme flans›na sahip oluyorlar. Farkl› yafl ve

meslekleri olan bu ö¤renciler, cam›n dünyas›na

yapt›klar› yolculuk s›ras›nda, sanatsal aç›dan s›n›rs›z

imkanlar sunan bu malzemeyi daha yak›ndan tan›yor-

lar. Cam Oca¤›'nda verilen dersler, afla¤›daki bafll›klar

alt›nda toplan›yor. 

CAM ÜFLEME: Kat›l›mc›lara temel cam stüdyosu tek-

nikleri, s›cak cam›n ocaktan al›nmas›, üflenmesi ve çe-

flitli aletler yard›m›yla s›cak cam›n flekillendirilmesi gibi

konular uygulamal› olarak anlat›l›yor. 

LAMPWORKING: Cam›n do¤rudan flalümo aleviyle fle-

killendirildi¤i bu teknikte, malzeme olarak cam çubuk

ve tüpler kullan›l›yor. 

BONCUK YAPIMI: Cam› yeniden flekillendirmek insa-

no¤lunun en eski hünerlerinden. M›s›r'da bulunan ilk

cam boncuklar bu malzemenin yaflam›m›za ne zaman

ve ne flekilde girdi¤i konusunda önemli ipuçlar› veriyor.

Yarat›c›s›n›n alev karfl›s›nda flekillendirdi¤i ve belki de

ruhunu verdi¤i el yap›m› cam boncuklar ve bu boncuk-

lardan yap›lan tak›lar, h›zl› yaflam›n ve h›zl› boncuklar›n

istilas›na ra¤men, de¤erini koruyor. Boncuk yap›m›

atölyesinde, cam›n alev karfl›s›nda nas›l flekillendi¤ini

görebilir, cam› alev karfl›s›nda kontrol etme konusunda

ilk ad›m› atabilir ve hayal gücünüzden süzülüp, sizin eli-

nizde flekillenen boncuklarla ilk tak›n›z› yapabilirsiniz. 

MIXED-MEDIA: Bu programda, kat›l›mc›lar çeflitli mal-

zemeleri s›cak ve so¤uk camla birlikte kullanarak ken-

dilerini ifade etmede yeni yöntemler keflfediyor. 

KALIPLA CAM fiEK‹LLEND‹RME: Kal›pla cam flekillen-

dirme, kat›l›mc›lar›n istedikleri formu camdan bir obje-

ye dönüfltürebilecekleri, heykel ve seramikle önemli

benzerlikleri olan bir teknik. Bu teknikte, kal›pla ve so-

¤uk cam parçalar›yla çal›fl›ld›¤› için cam›n istenildi¤i gi-

bi kontrol edilmesi mümkün. Uygulama a¤›rl›kl› bu iki

günlük atölye çal›flmas›nda kilden modelin haz›rlanma-

s›, modelin alç› kal›b›n›n al›nmas›, renkli cam parçalar›-

n›n yerlefltirilmesi gibi aflamalar ifllenecek. Kat›l›mc›lar

kendi modellerini oluflturarak bu teknikleri uygulama

f›rsat› bulacak, kendi tasarlad›klar› ve ürettikleri parça-

lar› bu keyifli hafta sonunun an›s› olarak saklayabiliyor. 

FÜZYON: As›rlard›r mekanlara renk ve ›fl›k veren cam-

la resim yapma sanat› vitray, yavafl yavafl yerini füzyo-

na b›rak›yor. Her geçen gün yaflad›¤›m›z mekanlara

daha çok giren füzyon, camla çal›flmak isteyenlerin en

çok ilgi gösterdikleri tekniklerden biri olarak yo¤un ilgi

görüyor. Bu iki günlük atölye çal›flmas›nda k›sa da ol-

sa bu teknikle tan›flabilir, bu tekni¤in sundu¤u imkan-

lar konusunda fikir sahibi olabilir ve camdan kullan›m

eflyalar› yapman›n keyfini yaflayabilirsiniz. Bir kase, bir

tabak, bir pano? Üzerinde sizden izler tafl›yan ve daha

sonra sizde kalacak küçük bir hazine. Renkli cam par-

çalar›yla nas›l bir desen oluflturaca¤›n›z› önceden belir-

leyebilir veya derste içinizden geldi¤i gibi çal›flabilirsi-

niz. Yan›n›zda formunu be¤endi¤iniz renkli bir flifle ge-

tirmeyi unutmay›n. Ve küçük bir sürprize haz›r olun… 

SICAK DÖKÜM: Ocaktan al›nan s›cak cam›n, haz›rla-

nacak olan kum kal›plar içine dökülmesini içeren bir

cam flekillendirme tekni¤idir. Tekni¤in tüm aflamalar›

uygulamal› olarak gösteriliyor. 

EMAY: Kökeni M›s›r ve Mezopotamya'ya dayanan bu

sanat dal›nda kullan›lan boyalar toz halindedir ve bu

boyalar çeflitli tekniklerle alt›n, gümüfl, bak›r ve çelik

üzerine uygulan›p, yüksek s›cakl›ktaki f›r›nlarda piflirile-

rek s›rlan›r. Verilecek e¤itim kapsam›nda, çeflitli emay-

lama teknikleri gösteriliyor. 

RAKU: Geleneksel Japon serami¤ine özgü bu özel s›r-

lama tekni¤inin tüm aflamalar›n›n uygulamal› olarak ö¤-

retilece¤i programda, ilk piflirimi yap›lm›fl olan seramik-

ler, raku tekni¤i uygulanarak s›rlan›yor. 

Kurslarla ilgili ayr›nt›l› bilgi için: www.camocagi.org
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Cam› yeniden flekillendirmek!
Beden dilinizi çok iyi kullan›yor olabilirsiniz. Hatta

günlük hayat›n›zda her role bürünebilirsiniz. Örne-

¤in; bulundu¤unuz ortamda herkes sizi "otoriter, kat›

ve sinirli" olarak tan›yor olabilir. Ancak unutmay›n, ar-

kadafllar›n›zla gitti¤iniz bir kulüpte etti¤iniz dans, sizin

duygusal ve sevecen yan›n›z› ortaya ç›karabilir. Hatta

20 y›ll›k dansç› Tuncay Vural'›n araflt›rmalar›na göre,

bunu gizlemeniz mümkün de¤il. 

Birçok ünlü sanatç› için koreografi oluflturan ve yüzler-

ce gösteri gerçeklefltiren dansç›, fiziksel ve ruhsal geli-

flim alan›nda yapt›¤› 15 y›ll›k çal›flma sonucunda bu

yarg›ya varm›fl: "Her insan›n parmak izinin farkl› olmas›

gibi, dans etme tarz› da farkl›. Bu da gündelik hayatta

saklad›¤›, temel kiflili¤ini ortaya ç›kar›yor. Dans eden

bir kifli gördü¤ümde kiflili¤ini anlayabilirim." Vural'a gö-

re kiflili¤in her ayr›nt›s›n›n dansta ortaya ç›kmas›n›n ne-

deni asl›nda anne karn›ndaki dönemle ilgili. Çünkü in-

san, henüz ceninken belli bir ritim içinde yafl›yor ve ha-

reket ediyor. Kifli, annenin kalp sesi eflli¤inde 40 hafta-

da 28 milyon ritim duyuyor. Do¤umdan sonra da befl

yafl›na kadar temel karakterini tamaml›yor. Befl yafl›n-

dan sonraki dönemlerde çeflitli toplumsal bask›lardan

dolay› karakteristik özelliklerini bast›r›yor. Ta ki dans

edinceye kadar... Tuncay Vural, bu konudaki deneyim-

lerini ekim ay› itibariyle Kad›köy Halk E¤itim Merke-

zi'nde bafllayaca¤› "Dans›n›z Karakterinizdir" adl› gös-

terisiyle seyircilerle de paylaflacak. Gösteride hangi ka-

rakterin nas›l dans etti¤i görülebilecek. 

Ayr›nt›l› bilgi için: www.son-uc.com

Dans›n›z karakterinizdir

Bir ‹ngiliz atasözü; “Seyahate ç›karken ihtiyac›n›z

olan eflyan›n yar›s›n›, ihtiyac›n›z olan paran›n iki

kat›n› yan›n›za al›n” diyor. ‹ster ifl için ister tatil için ol-

sun, yurtiçinde ya da yurtd›fl›na yap›lan seyahatler

önemli bir haz›rl›k gerektiriyor. Yan›n›za alacaklar›n›z,

vize, pasaport, nakit organizasyonu derken insan› ca-

n›ndan bezdirebiliyor. Seyahatlerinizi sorunsuz atlat-

mak için baz› önlemler alabilirsiniz: 

• "Check-in" s›ras›nda oturdu¤unuz koltu¤un uçaktaki

konumunu ö¤renin. 

• Gitti¤iniz havayollar›n›n telefon numaras›n› veya gitti-

¤iniz flehirdeki ofis numaralar›n› ö¤renin. 

• Biletinizde yapabilece¤iniz tarih ve saat de¤iflikli¤i

koflullar›n› önceden ö¤renin. 

• Aktarmal› uçufllar›n›zda, aktarma noktalar›nda genel-

likle h›zl› hareket etmeniz gerekir. Baz› havaalanlar›nda

farkl› terminallerden aktarma yap›labiliyor. 

• Aktarmal› uçuyorsan›z ve aktarma noktas›nda da ko-

naklayacaksan›z, bagaj sorunu yaflamamak için

"check-in" s›ras›nda yetkiliyi uyar›n. 

• Her bir havayolu flirketinin kaybolan ve geciken valiz-

ler için farkl› teslim koflullar› olabilir. Yaflayabilece¤iniz

bu riske karfl›, bavullar›n›z otelinize mi teslim ediliyor,

yoksa siz mi havayolundan teslim alacaks›n›z, mutlaka

ö¤renin. 

• Uçufl s›ras›nda kulaklar›n›z t›kan›yorsa, sak›z çi¤neyin

veya burnunuzu t›kayarak nefes vermeye gayret edin. 

• Yolculuk yapt›¤›n›z havayolu flirketinin, maksimum ba-

gaj adet ve a¤›rl›k bilgilerini mutlaka önceden ö¤renin.

• Seyahatiniz yurtd›fl›na ise gitti¤iniz ülkeyle saat fark›-

n›z› ö¤renin. 

• Gerekebilecek ilaçlar› yan›n›za al›n, devaml› kulland›-

¤›n›z ilaçlar varsa, bavula de¤il, el çantan›za koyun. 

• Yolculu¤unuzu gerçeklefltirece¤iniz ülkenin hava ko-

flullar›n› ö¤renin. 

• Al›flverifl yaparken gitti¤iniz ülkenin TL'ye karfl› de¤er

oran›n› ö¤renin ve yan›n›zda mutlaka küçük bir hesap

makinesi bulundurun. 

• Kredi kartlar› için acil durum telefonlar›n› al›n. 

• Acil durumda ulafl›lmas›n› istedi¤iniz yak›nlar›n›z›n te-

mas bilgilerini cüzdan›n›zda bulundurun. 

• Sa¤l›k sorunlar›n›z varsa, bu sorunlar› anlatan bir kar-

t›n yan›n›zda bulunmas›na dikkat edin. Ayr›ca kan gru-

bunuzu da bu karta yaz›n. 

• Uzun uçufllarda vücudunuzun su kayb›n› engellemek

için, alkol miktar›n› azalt›p onun yerine bol bol su için. 

• Gitti¤iniz ülkede farkl› voltaj kullan›l›yor olabilir. Yan›-

n›za buna göre bir adaptör al›n.

Kozmetik sözlü¤ü

Seyahate ç›karken…Cazseverlere müjde!

Ekim ay›nda gerçek-

lefltirilecek 14. Ak-

bank Caz Festivali, dün-

yan›n en önemli müzis-

yenlerini ‹stanbul’da bu-

luflturuyor. Caz fanatikleri

6-16 Ekim tarihleri ara-

s›nda The New York Vo-

ices, McCoy Tyner ve Mi-

roslav Vitous gibi caz

dünyas›n›n a¤›r toplar›n›

izleme f›rsat› bulacaklar.

14. Akbank Caz Festivali

bu y›l Aya ‹rini, Babylon,

Cemal Reflit Rey Konser

Salonu, Yeni Melek Per-

formans Merkezi ve Ak-

bank Kültür Sanat Merkezi’nde gerçeklefltirilecek. Or-

ganizasyonu Pozitif taraf›ndan yap›lacak Türkiye’nin en

uzun soluklu Akbank Caz Festivali’nde caz tutkunlar›n›,

caz müzi¤i ile doyumsuz saatler bekliyor.

Ayr›nt›l› bilgi için: http://www.akbankcaz.com

Kad›n, erkek pek ço¤umuzun ald›¤› kozmetik ürü-

nün (makyaj malzemesi, parfüm, deodorant, t›rafl

losyonu vb.) ambalaj›nda baz› terimler geçer. Bu terim-

leri ço¤umuz anlamakta zorlan›r›z. ‹flte size ambalajlar-

da s›kl›kla geçen terimlerden baz›lar›n›n anlamlar›… 

ALOE VERA: Tahrifl önleyici ve rahatlat›c› etkileri vard›r.

Ancak, aloe de¤iflken bir madde oldu¤undan, bu ya-

rarlar› için aloe veran›n taze bitkisinden veya s›k›ca ka-

pat›lm›fl koyu bir kapta so¤utularak korunulan saf bir

aloe ürününden elde edilir.

ANT‹OKS‹DAN: Oksijen, günefl ›fl›n› veya herhangi di-

¤er bir kayna¤›n zararl› etkilerini azaltabilen maddedir.

Antioksidanlar birçok bitki özü, vitaminler ve sentetik

maddeler içerir.

AROMATERAP‹: Bedensel rahatlama sa¤lamak için

vücut bak›m›nda temel ya¤lar›n kullan›lmas›.

MAGNEZYUM ALÜM‹NYUM S‹L‹KAT: Kozmetikte ka-

l›nlaflt›r›c› bir ajan ve toz olarak kullan›labilen kuru, be-

yaz bir madde. 

PANTENOL: B kompleks vitamininden türetilmifl bir

maddedir. Kal›n, flurupsu bir yap›s› ve nemlendirici

özelli¤i vard›r. Yumuflat›c› olarak da kullan›l›r.

pH: Çözeltilerin asit, nötr veya alkali olma özelli¤ini

gösteren de¤er. Organizmam›zdaki tüm s›v›lar belirli

pH de¤eri tafl›rlar. Nötr pH de¤eri 7.0'd›r.

McCoy Tyner

Hayat› renklendiren adresler

‹nternet uçsuz bucaks›z

bir kaynak. Yazd›¤›n›z

bir kelime sizi bambaflka

diyarlara götürebiliyor.

‹nternette hayat›n için-

den, yaflama dair baz›

konularda rehberlik ya-

pabilecek baz› adresleri

zaman zaman sayfalar›-

m›zda sizinle paylaflaca¤›z. ‹flte bunlardan baz›lar›:

‹stanbul Kültür Sanat Aktiviteleri: www.istanbul.com

Film Fragmanlar›: www.fragman.tv

Gezi Rehberi: www.gezinet.net

Kitap: www.ideefixe.com, www.estore.com.tr

www.yenisayfa.com www.kitapnet.com

Masaüstü Resimler ve Ekran Koruyucular›:

www.webshots.com

Sanatsal ve Kültürel Aktiviteler: www.biletix.com,

www.nevarneyok.com

Sat›l›k ve Kiral›k Her fiey: www.sahibinden.com,

www.hepsiburada.com

Sinema Portal›: www.beyazperde.com

www.sinema.com

Yemek Tarifleri: www.afiyetolsun.net, www.yemekvak-

ti.com, www.mutfakrehberi.com.tr, www.lezzet.com.tr



K
ültür elle tutulamayan, gözle görülemeyen ama

toplumun hemen her katman›nda flekil bulan,

nesilden nesile aktar›larak, toplumun devam›n›

sa¤layan bir kavram. Kültür; toplumlara özgü olan dü-

flünce, eylem biçimleri, inançlar, de¤er sistemleri, sim-

geler ve tekniklerin tümünü anlatmak üzere kullan›l›yor.

Ünlü ‹ngiliz antropolog E. B.Taylor, kültürün bugün de

geçerli tan›m›n› flöyle yap›yor: Kültür; bilgi, sanat, hu-

kuk, ahlak, töre ve tüm di¤er yetenek ve al›flkanl›klar›

içeren karmafl›k bütündür. Kültür, kimine göre bir ülke-

nin uluslararas› arenada güçlü olmas› için en az siyasi

ve ekonomik faktörler kadar önemli.  

Yüzy›llardan bu yana çok farkl› medeniyetlere ev sahip-

li¤i yapm›fl bir topra¤›, çok genifl bir tarihsel ve kültürel

geçmifli miras alan Türkiye Cumhuriyeti; hemen her ül-

ke gibi küreselleflme rüzgarlar›yla sars›l›yor. Dünyada

ve Türkiye’de farkl› kültürlerin tek bir global kültür alt›n-

da erimemesi gerekti¤i, özlerine sahip ç›kmalar› gerek-

ti¤i savunuluyor. Bu anlamda gelenekler kültürü flekil-

lendiren ve gelecek nesillere tafl›yan unsurlar olarak

görülüyor. Peki Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 600 y›ll›k

miras›n› devralm›fl, yüzünü bat›ya dönmüfl, Avrupa Bir-

li¤i’nin kap›s›n› çalan bugünün Türkiye’sinde kültürü

korumak ad›na neler yap›l›yor? Geleneklere sahip ç›k›-

l›yor mu? Geleneklere sahip ç›k›lmazsa ne olur? Avru-

pa Birli¤i ve Türkiye birbirlerini kültürel anlamda nas›l

etkileyecek? 

Tarihçi Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, “Gelenekten Gelece¤e”

adl› kitab›nda gelene¤in, kültürün devam› üzerindeki

öneminden söz ediyor. “Gelenekle gelece¤i bir arada

düflünmek ve tart›flmak asl›nda her ayd›n›n görevidir.

Gelene¤i reddetmek asl›nda kimsenin haddi de¤il ama

gelene¤in ne oldu¤unu bilmek, tarifini do¤ru yapmak

flart›yla... O zaman gelece¤in ne olaca¤›n› biraz daha

iyi biliriz” diyor. Sizleri tarihçi Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’n›n

kültür, gelenekler, Türkiye ve bat› dünyas› hakk›ndaki

yorumlar›yla bafl bafla b›rak›yoruz. 

Gelenek bir toplum için ne ifade ediyor?

Toplum, içinde maziyi bar›nd›ran devaml›l›¤› olan bir or-

ganizma. Gelenek hem bu devaml›l›¤› sa¤l›yor, hem de

topluma rengini veriyor. Yani namaz k›lmayabilirsin

ama camiyi bilmek zorundas›n. Bir toplumda gelenek-

ten kaçman›z mümkün de¤il, çünkü içinde ister iste-

mez maziyi bar›nd›r›r. 

Türkiye’de durum nedir?

Bizde tarih, co¤rafya, gelenek bilmeyen bir toplum ç›-

k›yor karfl›m›za. Maziyi reddetmek birçoklar›n›z›n zan-

netti¤i gibi çok ilerici bir tutum olmay›p, aksine insanla-

r› çok gerici diyebilece¤imiz; kötü, zararl› tutumlara ite-

bilir. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Anane bir yer-

de bizim kendi iç dünyam›z›n, kendi mistik dünyam›z›n

d›fl›nda bir davran›fl biçimidir. ‹srail’de herkes Yahudi-

lik’e inanm›yor, Yahudilik’in kurallar›n› gönülden takip

etmiyor, hatta içinden saçma buluyor. Ancak bir cu-

martesi günü hiçbir Yahudi sizi yeme¤e ça¤›rmaz ya da

yeme¤e gelmez. Bununla o toplum kimlik olarak bir

sayg› kazanm›fl. Oysa biz Türkler, “nereye olsa güdü-

lür” imaj›n› yay›yoruz. ‹nsanlar›n buna müdahale etme-

si gerekir. Bunu ö¤renece¤iz. Dünyayla temaslar›m›z

artt›¤› sürece bunu da ö¤renece¤iz.

Türkiye’de bir grup gelenekleri reddediyor, bir grup afl›-

r› benimsiyor. Uçlar›n ülkesi miyiz?

K›yafet alan›ndan örnek verebiliriz. Türkiye’de soka¤a

ç›kmay› bilmeyen, hangi toplulu¤a girerken, nas›l giyini-

lece¤ini bilmeyen bir insan yap›s› var. Bir k›sm› diploma

törenine mini etekle geliyor, öbürü her yere bafl› kapa-

l› gidiyor. Toplumda z›t kutuplar›n bir arada nas›l yafla-

d›klar›, birbirleriyle nas›l geçindikleri çok önemli. Ortak

yaflama sevgisi derinlefltikçe, maziye do¤ru dald›kça

bir gelenek oluflur. ‹nsanlar bu geleneklere uyarak, öl-

çülü davranmay› da ö¤renir. 

Kültür nas›l kal›c› olur? Türkiye’de eksik olan nedir? 

Kültür ailede ve müesseselerde süreklilik ister. Miras

b›rakmak ister. Türkiye’de insanlara devaml› e¤itim ve-

recek müesseseler ve bu miras› b›rakacak s›n›flar yok.

Onun için Türkiye’de insanlar kendi kendini devaml› ye-

niden yaratmak ve model bir patron olmadan kendi

kendini biçmek konumunda. Bu çok zor. Nitekim, Türk

toplumu bununla bafl edemiyor. 

Çözüm nedir?

Toplum kendi kültürünün, dilinin, kimli¤inin olmad›¤›n›n

fark›na var›rsa, bu alanda araflt›rma yaparsa bir fleyler

düzelebilir. Kurumlar› da düzeltmek gerekiyor. Türki-

ye’de e¤itim sistemini de¤ifltirenler, ihtiyaçlar› tespit et-

meden devaml› sistemi de¤ifltirirler. Son sekiz y›ll›k e¤i-

tim de¤ifliminde de hiçbir flekilde e¤itim ihtiyaçlar›  göz

önüne al›nmam›flt›r. Sanat e¤itimi, hatta lisans e¤itimi

ihmal edildi. fiimdi de ezbere dayanan e¤itimin kald›r›l-

mas›ndan söz ediliyor. E¤itim ezber demektir. Kimse

bunu de¤ifltiremez.

Bat›da da kültür miras›n›n devredilememesi gibi bir so-

run yok mu? 

Var ama bizim gibi Üçüncü Dünya’da daha fazlas› var.

Bat›da nesiller yafllan›yor, nüfus topo¤rafisi sürekli de-

¤ifliyor ve toplumda refah kaymalar› oluyor. Yani Fran-

sa’da iflçi s›n›f› eskisi gibi yaflam›yorsa, eski iflçi kültü-

rünü bulamazs›n›z. Bizde nüfus dinamizmi var ama bu-

nu yönlendirmek zor. Nesiller aras›nda kopukluk var

çünkü insanlar bir arada bulunmuyor. Bu kontrolsüz

miras devri, bir toplum için en tehlikeli fleydir. 

Kontrolsüz mirasa örnek verebilir misiniz?

Örne¤in, siyasi parti mekanizmas› gibi teflkilatlanmalar

›rsidir, nesilden nesile geçer, kal›plar› ve ritüeli vard›r.

Bizde birden bir parti ç›k›yor, sonra birden bitiyor. Çün-

kü kurumsallaflma yok. Bat›da, sosyalist partide olan

bir bireyin, aile bireyleri de sosyalizmi devam ettiriyor.

Bu, din gibi bir fley. Bizde durum böyle de¤il. Gençken

komünist olan birisi, bugün ANAP’a kat›l›yor. Bu yap›-

n›n içinde, siyasi bir vatandafll›k kültürünün devri çok

güç. Bizde herkes babas›na ve dedesine ters kimlik

edinir. Ayn› parti içinde, benzer fikirleri savunanlar› bu-

lamazs›n›z. 

Türkiye’de hangi kurumlar geleneklerine sahip ç›k›yor?

Türkiye’de iki temel kurum hiçbir flekilde da¤›t›lam›yor.

Üçüncü Dünya ülkeleri içinde Türkiye ordusu ve Türki-

ye D›fliflleri Örgütü müstesna bir yere sahip. Bütün Bal-

kanlar ve Ortado¤u’daki diplomasi örgütleri, nota yaz-

may› dahi bilmeyen, düzensiz ifller yapan d›fliflleri ba-

kanl›klar›yla dolu. ‹kili konuflmalarda söylenmeyenleri
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Tarihçi Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, Türk toplumunun h›zl› bir de¤iflim yaflad›¤›n›, kültür kavram›n›n Avrupa
Birli¤i’ne girmekle de¤iflmeyece¤ini söylüyor. Türkiye ve AB düflünüldü¤ünde, “yafll› nüfuslu bir 

dünyayla genç nüfusumuzun birleflmesinin etkileri ne olacak, tar›m politikalar› nas›l de¤iflmeli, iktisadi
anlamda ne gibi de¤iflimler olur” sorular›n› daha önemli buluyor.  

“Gelenek bir topluma renk verir” 



rapora döken d›fliflleri mensuplar› var. Türk D›fliflle-

ri’nde hiçbir zaman böyle olmaz. Notalar›n belli bir dili

vard›r. Teamüllere, sözlü-sözsüz hareketlere uyulur ve

müzakere teknikleri vard›r, ö¤retilir. Askeri nizam›m›zda

terfi sistemi çok farkl›d›r. Bu ordunun bir gelene¤i var.

E¤itim sistemi herkesin general, subay vs. olmas›na

yönelik de¤il. Türkiye’de di¤er Üçüncü Dünya ülkelerin-

deki gibi yerleflik askeri diktatoryalar›n ve rejimlerin ol-

mamas›n›n nedeni budur. 

Türk kültürünün tarihsel derinli¤i var. Türk kültürünün

Avrupa kültürlerine bir etkisi olabilir mi?

Tarihsel ve objektif olarak bir Türk kültürü var ama bu-

nu yaflam›na yans›tan, kimli¤ini bu kültür etraf›nda

oluflturan ya da oluflmufl tarihsel kültürü benimseyen

bir toplum yok. fiaflk›n bir toplumuz biz. Bu gibi top-

lumlar Avrupa Birli¤i’ne girse de girmese de ayakta ka-

lamaz, kültürel bir özgünlük ve varl›k gösteremez. Kül-

türün en önemli ö¤elerinden biri piflirmektir. Kad›nlar›n

yemek yapmay› ay›p sayd›¤› bir toplumda kültür olmaz.

Cumhuriyet ve Osmanl› tarihini, kendine kalan miras›,

co¤rafyay›, Anadolu’yu bilmeyen bir toplum kimlik de

tayin edemez. ‹flte bu konuda Avrupa bizden üstün.

Bugün Avrupa, art›k iflletme, ordu, yüksek sanayi, ban-

kac›l›k, mühendislik vb. alan›nda en iyi de¤il. Ama Av-

rupa, tarih ve co¤rafya bilinci aç›s›ndan örnek al›nmas›

gereken bir toplum. Böyle bir toplumun içinde Türki-

ye’nin yer almas› zaten çok zor. 

Peki olas› Avrupa Birli¤i üyeli¤inin Türk kültürü üzerine

bir etkisi olacak m›? 

Kültür gibi kavramlar Avrupa Birli¤i’ne girmek ya da gir-

memekle de¤iflmez. ‹nsanlar›n yaflam biçimi, davran›fl-

lar›, birey anlay›fl› zaten sürekli de¤ifliyor. Türkiye’de de

de¤iflim yaflan›yor. Türkiye ve Avrupa Birli¤i düflünül-

dü¤ünde, “yafll› nüfusu olan bir dünyayla bizim genç

nüfusumuzun birleflmesinden ne gibi fayda ya da zarar

gelir, tar›m politikalar› nas›l de¤iflmeli, iktisadi anlamda

ne gibi de¤iflimler olur” gibi sorular bence daha önem-

li. Avrupa Birli¤i’ni Türkiye’nin bugünkü sorunlar›n›n çö-

zümü olarak görmüyorum. 

Avrupa Birli¤i, kendisini farkl›l›klarda birleflme projesi

olarak tan›ml›yor. Sizce ne kadar baflar›l›lar?

Onlar ne söylediklerinin fark›nda de¤iller. Avrupa bir ke-

re d›flar›ya aç›k de¤il. Gelen göçmeni benimsemiyor.

Eskiden iflçileri kabul ederlerdi. fiimdi entelektüelleri bi-

le kabul etmiyorlar. Çöp kutular›n›n boyutlar›na kadar

kar›fl›yorlar. Korkar›m Türkiye bir gün üye olursa, nere-

den geldi¤i belli olmayan kurallar bize de empoze edi-

lecek. Avrupa’da bir tak›m kurumlar ve toplum ilginç bir

flekilde inanmad›¤› fleyleri kabul ediyor. Bunlar Türk

kültürüne gelmez.

Türkiye’de son zamanlarda kültür alan›n› da kapsaya-

cak pek çok reform yap›ld›...

Bu reformlar çok fazla sonuç do¤urmayacak, fazla

araflt›r›lmadan yap›lm›fl  reformlar. Yabanc›lara arazi

sat›fl› yap›lmas› çok sak›ncal› ve erken. Arz ve talep

aras›nda bir denge yok. 250 bin dolara Trakya’da 250

hektar arazi, bat›daki herhangi bir küçük burjuva tara-

f›ndan al›nabiliyor. Ama Türkiye’nin iktisadi koflullar›

farkl›. Bir tak›m konularda çok erken davran›yoruz. Tür-

kiye’nin kendi içinde ortaya ç›kmas› gerekiyor.
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“Tarihsel ve objektif olarak bir Türk kültürü var ama bu kültüre sahip olan, bunu yaflam›na yans›tan,
kimli¤ini bu kültür etraf›nda oluflturan ya da oluflmufl tarihsel kültürü benimseyen bir toplum yok.”



Ayakkab›lar; her fleyden önce çok de¤erli ayak-
lar›m›z› koruyor. Estetik görünüyor. K›yafeti ta-
maml›yor. Biliyorsunuz ki dost bafla düflman

aya¤a bak›yor... Ayakkab› biçimleri; teknolojik geliflme,
hava koflullar›, yaflam flekli, din, meslek, statü, kültürel
de¤erler gibi faktörlerden de etkileniyor. 

Ortado¤u bölgesinde; camilere girerken ayakkab›lar›n
ç›kar›lmas› gerekti¤i için, genellikle kolay ç›kar›labilen,
topuksuz ayakkab›lar yayg›n. Afrika k›tas›nda; s›cak ve
kurak iklimden dolay› tarihsel olarak insanlar ç›plak
ayakla geziyor ya da sandal tipi rahat ve ferah ayakka-
b›lar› tercih ediyor. Baz› kabilelerin krallar›n›n töre gere-
¤i ayaklar›n›n asla yere de¤memesi gerekiyor ve kral›n
ayakkab›lar› özel olarak yap›l›yor. 

Hindistan'da; ayaklar güzellik ve erotizm sembolü sa-
y›l›yor. Hint mitolojisi de aya¤› do¤urganl›k ve alçakgö-
nüllük sembolü say›yor. Ayaklar, türlü türlü mücevher-
le, dövmelerle  süsleniyor. Ayakkab›lar da aya¤a veri-

len önemden nasibini al›yor. Çin'de;
küçük ayakl› kad›nlar›n makbul olma-
s›ndan dolay› kad›nlar›n geliflme ça¤›n-
dayken ayaklar›n›n s›k› s›k› ba¤lanmas›,
flimdi yasaklansa da çok bilinen bir gelenek. 

Yukar›daki örnekler, tarih boyunca ayak ve ayakkab›la-
ra atfedilen önemin bir göstergesi. Araflt›rmam›z› biraz
daha geniflleterek, farkl› kültürlere ve tarihlere ait ayak-
kab› koleksiyonlar›na  bir göz att›k. Karfl›m›za 4500 y›l-
l›k ayakkab› tarihini sergileyen, 12 bin ayakkab›dan olu-
flan koleksiyonuyla, Kanada'n›n Toronto Eyaleti'nde
yer alan Bata Ayakkab› Müzesi ç›kt›. Ünlü marka Bata
Ayakkab›lar› taraf›ndan desteklenen müzenin temelleri,
flu an müzenin yöneticili¤ini yapan Sonja Bata'n›n
1940'lardan beri toplad›¤› ve özel bir koleksiyon haline
gelen ayakkab›larla at›l›yor. 1995 y›l›nda kurulan müze-
de, dünyan›n en büyük ve kapsaml› ayakkab› koleksi-
yonu sergileniyor. 

Müzede sergilenmekte olan "Geçmiflten Günümüze
Ayakkab›lar Hakk›nda Her fiey" koleksiyonu, Frans›z
kestane k›rma botlar›n›, Hindistan'da giyilen kutsal tö-
ren ayakkab›lar›yla birlikte görebilece¤iniz tek yer. Ko-
leksiyonda, bilinen ilk ayakkab›lar olan sandallardan,
özel amaçla kullan›lan ayakkab›lara kadar farkl› ayak-
kab›lar yer al›yor.
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Dost bafla, düflman aya¤a...

Ayakkab› sizin için ne anlama geliyor? Yaln›zca ayaklar›n›z› korumak için fiziksel bir ihtiyaçtan dolay›
m› ayakkab› giyiyorsunuz? Yoksa, ayakkab›lar›n›z kiflisel stil ve zevkinizi, içinde yaflad›¤›n›z bölgeyi ve

kültürü mü yans›t›yor? 

Hindistan sandallar›:
Hindistan'da inekler kutsal hayvanlar oldu¤u için, sandallar genellikle tahta, fildifli ya
da metalden yap›l›yor. Bu sandallara padukas, chakris ya da kharrows ad› veriliyor.
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Portekiz

Gümüfl ifllemelerle kapl›,
dekoratif görünüfllü bu
süslü ayakkab›, 17. yüzy›l-
da Portekiz'de elite tabaka
taraf›ndan giyiliyordu. 

Peru ayakkab›lar›:

Burnu aç›k, gümüfl tabanl›
ve ifllemeli bu ayakkab›lar,
500 y›l önce, Peru'da
yap›lan dini bir törende
tanr›lara kurban edilecek
seçilmifl çocuk taraf›ndan
giyiliyordu.

Pakistan-Afganistan sandallar›:
Asya ve Afrika'da çok s›k rastlanan bu

sandallar, aya¤a deri kay›fllarla
ba¤lan›yor. Özellikle Pakistan-Afganistan

s›n›r›nda rastlan›yor.

Eski M›s›r sandallar›:
Kay›fl› olmayan, ilkel görünümlü bu san-

dallar, 4500 y›ll›k bir geçmifle sahip.

Hindistan takunyalar›:

Tahtadan yap›lmas›na ra¤men gümüfl ifllemelerle kapl› uzun topuklu sandallar,
19. yüzy›lda Hindistan'da törenlerde giyiliyordu.

SANDALLAR

Sandallar; kökleri eski M›s›r, Yunan ve Roma medeniyetlerine kadar uzanan, bilinen ilk ayakkab› çeflitleri.
20. yüzy›lda Kuzey Amerika ve Avrupa'da da sandallar moda oluyor.  

TÖREN AYAKKABILARI

Baz› ayakkab›lar, günlük kullan›m için de¤il, dini törenler, evlilikler gibi özel törenler için tasarlan›yor. 

STATÜ SEMBOLLER‹

Çin'de tarihsel olarak, tahta ya da kumafltan yap›lm›fl sandallar iflçi s›n›f› taraf›ndan giyilirken, yüksek taba-
ka; ipekten yap›lm›fl, çeflitli sembollerle süslü ayakkab›lar giyiyordu... Görünen o ki; ayakkab›lar ayn› za-

manda kiflinin statüsüne göre de flekilleniyor.  
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‹fiLEVSEL AYAKKABILAR

Moda, statü, din, çevre gibi faktörler d›fl›nda baz› ayakkab›lar çok daha fonksiyonel. Belirli iflleri görmek
için özel olarak yap›lm›fl ayakkab›lar, yarat›c›l›¤›n s›n›rlar›n› zorluyor. 

KORUYUCU BOTLAR

Tarihçiler, botlar›n ilk olarak Arktik Asya'da kullan›lmaya baflland›¤›n› ve zaman içinde tüm dünyaya yay›ld›-
¤›n› düflünüyor. Kuzey Asya'dan Alaska'ya, bölge yerlileri so¤uktan korunmak için botlar› tercih ediyor. Ba-
z› bölgelerde giyilen botlar sahiplerinin statüsü hakk›nda da bilgi veriyor. 

ÖZEL AMAÇLI AYAKKABILAR

Ayakkab›lar, ayn› zamanda çeflitli sporlar›n ve dans›n da ayr›lmaz bir tamamlay›c›s›. Do¤ru ayakkab› giy-
ilmedi¤i takdirde fiziksel olarak zarar görmek mümkün.  

Kestane ezme botlar›:

1800'lü y›llarda Fransa'da
kullan›lan nal›nlar›n alt›nda

yer alan 23 santimetrelik
demir çiviler, kestane ez-

meye yar›yordu.

Sami botlar›:

Çok renkli, ren geyi¤i deri-
sinden oluflmufl bu botlar,
Finli Samiler taraf›ndan ya-

p›lm›fl. Botlar›n tabanlar›
ise kürkle kapl›.

A¤aç t›rmanma botlar›:

19. yüzy›l Fransa's›na ait
botlar, a¤aca t›rmanmaya

yar›yor. Elleri boflta kalan ifl-
çi, a¤aca t›rman›rken bir

yandan da a¤açlar› buduyor.

Futbol kramponlar›:

Günümüzün en ilgi çeken
sporlar›ndan biri olan futbol kram-

ponlar›, 1948 ‹ngiltere'sinde
yukar›daki gibiydi. 

fiili dans botlar›:
Mahmuzlu ve tozluklu, kovboy çizmesini and›ran bu ç›lg›n botlar,
fiili'nin ulusal dans› olan cueca (kur yapma dans›) yap›l›rken giyiliyor. 



kar›flt›r›rken bir sürü fley ö¤reniyorsunuz. Bir badanac›
gibi olmay› tercih ederim. Hiç olmazsa sürprizlere de
yer b›rakm›fl olurum.

Sanat› nas›l tan›ml›yorsunuz?
Sanat›n sabit bir tan›m› yok. Sonsuzluk ya da yaflam›n
tad› diyebilirsiniz. Sanat, bilimsel tan›m›n›n ötesinde
böyle tan›mlamay› tercih ediyorum. Sanat üzerine ge-
vezeliklerden hiç hofllanm›yorum. Bir zamanlar sanat
üzerine yaz›lar yaz›yordum, ama hepsini b›rakt›m. Os-
car Wilde’›n meflhur bir öyküsü var. Bir avc› her gün or-
mandan dönüyor ve arkadafllar›na sürekli ormanda
gördü¤ü ebabil kufllar›n›, canavarlar›, do¤aüstü ne var-
sa hepsini anlat›yor. Ancak bir gün geliyor ve hiçbir fley
anlatmamaya bafll›yor. Arkadafllar› flafl›r›yor. “Ne oldu,
neden anlatm›yorsun?” diyorlar. “Size anlatt›klar›m›n
hepsini dün ormanda gördüm” diyor. Yani, anlatmak
baflka, karfl›laflmak baflka bir fley. Bu yüzden sanat ta-
n›mlamas›na giriflmiyorum. 

Günümüzdeki genel sanat anlay›fl›n› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?
Türkiye’de öylesine büyük kültürel varl›klar›n üzerinde
oturuyoruz ki, ama hiçbirinin fark›nda de¤iliz. Bugün
dünyada en sürekli uygarl›klar›n topraklar› Anadolu ola-
rak tan›mlan›yor. Kültürel yap›n›n fark›nda olmayan top-
lumlar›n, kendilerine gelecek haz›rlayamayacaklar› ka-
n›s›nday›m. Geçmifl kültürleri tan›mlarken çok tanr›l›

dönem deniyor. Ama bence bugünün tanr›s› da para.
Hiç kimse para tanr›s›n›n ötesinde bir fley düflünmek
istemiyor. Yunus’u, Mimar Sinan’›, Mevlana’y›, nakkafl-
lar› yaratan bir toplum bu noktada olmamal›yd›.  

Pek çok kentin öyküsünü anlatan kitaplar›n›z var. Her
flehrin anlat›lmaya de¤er bir öyküsü olmal›. 
Evet. Örne¤in Priene’de, Büyük Menderes deltas›n›n
hikayesi çok önemliydi. Büyük Menderes, alüvyonlar›y-
la bir liman kenti olan Milet’i yok ediyor. Tap›naktaki ra-
hibe gidiyorlar ve tanr›y› mahkemeye veriyorlar. Rahip
bak›yor ki dini törenlerde pek çok arma¤an geliyor.
Ama insanlar k›zarlarsa tanr›ya arma¤an getirmeyecek-
ler. O yüzden arazilerini su kaplayan kiflilere tap›naktan
paralar›n› ödeyerek tanr›y› cezaland›rm›fl oluyor. Oysa
paray› alan da veren de tap›naktaki rahipler. Bu tarz ef-
sanelerle yaflanan bir dünya çok kal›c›. Ama fliirden ve
efsaneden uzaklaflm›fl bir toplumun, hiçbir iktisadi ko-
flulla ileriye gidebilece¤ini sanm›yorum. Umar›m günü-
müzü yönetenler sanat›n fark›na var›rlar. Günümüzün
sanatç›lar›na sahip ç›ks›nlar demiyorum. Uygarl›klara
sahip ç›ks›nlar. Biz bugün kendimizle övünemiyoruz.
Baflkalar›n›n kap›s›nday›z. Keflke kültürümüzle onlar›n
karfl›s›na ç›kabilseydik. Tarihten günümüze kalan hü-
kümdarlar ancak sanatç›lar sayesinde bugüne ulaflabil-
diler. Sanatç›lar onlar›n resmini, heykellerini yapmasa-
lar belki de hiç hat›rlanmayacaklard›. Bu yüzden sana-
t› üretemeseler de üreteni koruyorlard›. 

Hikayesini yazd›¤›n›z pek çok flehir aras›nda sizin için
ayr› bir yeri olan var m›?
‹stanbul zaten bambaflka bir flehir. Onun haricinde Pri-
ene’nin de ayr› bir yeri var. Zaten yaflam›m›n bir bölü-
münü orada sürdürüyorum. Küçük bir kent ama, çev-
resinde dolafl›labilecek yerler çok zengin. Bir de Antal-
ya özel bir flehir. Antalya ayr› bir kitap olmad›, ama çe-
flitli kitaplar›mda yer al›r. Ayr›ca flehirler d›fl›nda tekne-
de yaflamay› çok isterdim.
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Gürol Sözen, 1960 y›l›nda açt›¤› ilk resim sergi-
sinden bu yana, sanat›n pek çok dal›nda im-
zas›na rastlanan bir isim. Örne¤in, “K›rk›nc›

Y›lda Kendimle Hesaplaflmalar”da ressam… “Den-
ge”de heykelt›rafl… “Ege’den Akdeniz’e Mavi Uygar-
l›k”, “Bin Çeflit ‹stanbul ve Bo¤aziçi Yal›lar›”, “Priene,
Milet, Didim” kitaplar›nda ise yazar… 

Bu arada pek çok belgeselde yap›mc› olarak imzas›
bulunuyor… Çeflitli gazete ve dergide gazeteci, gezgin
ve sanat tarihçisi… K›sacas› baflka baflka kimliklerle
karfl›m›za ç›k›yor. Her güne “Hiçbir fley yapmam›fl›m”
kayg›s›yla bafllad›¤›n› söylüyor. fiu s›ralar “Hüzün ‹ko-
nalar›” ve “Neolitik Ça¤dan Osmanl›’ya Güzeli Aray›fl”
adl› iki yeni projenin heyecan›n› ayn› anda yafl›yor. 

Pek çok unvan›n›z var. Size en çok hangisi uyuyor?
Resim yaflam›mda egemen unsur. ‹lk sergimi 1960’ta
açt›m. Ama yazarl›k resimle beraber geliflti. Sergileri-
min yan› s›ra dergilerde yaz›lar›m ve desenlerim de yer
al›yordu. Sanat tarihçili¤i de bir yandan resme yararken
di¤er yandan Anadolu kültürünün aktar›lmas›na ve an-
lat›lmas›na dönüfltü. En büyük yararlar›ndan biri de bir
sanatç› olarak nerede durabilece¤imi ve kendimi nere-
ye kadar götürebilece¤imi ö¤retti. Sonuç olarak ilk ter-
cihim boyac›l›k. Resmi, boyac›l›k olarak görüyorum.
Çünkü boyama hofl bir sanat dal›, ama “ressam›m,
heykelt›rafl›m” demek bana zor geliyor. Çünkü boyay›

48 sanat: Gürol Sözen
röportaj: umut bavl›

“Ressam de¤il, boyac›y›m” Pek çok kaynakta Gürol Sözen ismi, “ressam, gezgin, yazar, gazeteci, heykelt›rafl ve sanat tarihçisi”
unvanlar›yla niteleniyor. Sözen ise kendine bambaflka bir unvan seçiyor: Boyac›...
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Hangi flehrin hikayesini yazmak isterdiniz?
fiehirlerden önce Karadeniz’i de bir Mavi Uygarl›k kita-
b› gibi yazmak istiyorum. Onun d›fl›nda Antalya yöresi-
ni, yurtd›fl›nda da Floransa’y›, Prag, Moskova ve Le-
ningrad’› yazmak isterim. 

Yeni projeleriniz neler?
“Güzeli Aray›fl” adl› bir kitab›n çal›flmas›n› yap›yorum.
Bütün kaynaklar gösteriyor ki güzeli aray›fl›n en önemli
toplumu Anadolu’da yaflayan uygarl›klar. Binlerce y›l-
dan beri insanlar Anadolu topra¤›nda güzeli ne flekilde
aram›fl sorusunun yan›t›n› ar›yoruz. Bir de Türk ‹slam
Eserleri Müzesi’nde, “Hüzün ‹konalar›” adl› bir sergi ha-
z›rl›yorum. ‹kon H›ristiyan inanc›nda bir kutsall›k imgesi.
Ama ben “herkes kutsald›r” imaj›yla hareket ederek
açaca¤›m. 

Büyük çaptaki kurulufllar›n sanata bak›fl aç›lar›n› nas›l
buluyorsunuz?
Kültür bir sürekliliktir, sürekli bir deste¤in olmas› gere-
kir. Ama genelde geçici sponsorluklar yap›l›yor. “Mer-
haba” deyip defteri kapatan kurumlar var. Zenginlik;
ev, araba, yazl›k ve büyük lokantalarda bol paralar har-
cayarak, yurt d›fl›nda lüks yerlerde moral olarak bes-
lenmek fleklinde alg›lan›yor. Moda dergilerine bakt›¤›m-
da, lüks evlerin içinde dekoratif öge d›fl›nda kitap göre-
miyorum. Bence bu zenginlik de¤il, fakirlik.

Farkl› meslek alanlar›na yönelmenizde maddi kayg›la-
r›n rolü oldu mu?
Hiç olmad›. Büyük ifller yapay›m, büyük kazanay›m, gi-
bi bir çabaya giriflmedim. Resmimde de di¤er ifllerim-
de de kötü bir sat›c›y›m. Rahat resim satamam. Ama
resimlerimi be¤enerek ve isteyerek almalar› hofluma gi-
diyor. Kendi kufla¤›m›n ressamlar› aras›nda ayakta du-
rabildi¤ime göre iyi bir kitlem oldu¤una inan›yorum.

Resim neden halk seviyesine inemiyor?
Resim, heykel gibi sanat eserleri tek bir tane yap›labilir.
Bu eserleri yayg›nlaflt›rmak ve genifl kitlelere ulaflt›rabil-
mek için kurumlar›n ön ayak olmas› gerekir. Müzelerde
yer almas›, kitaplar›n›n yayg›nlaflmas› gerekir. Okuma-
yan, bakan bir toplum, üniversiteler açarak baflar›ya
ulaflamaz. Zaten üniversiteler de birer kar merkezleri
haline geldi. Türkiye’nin en önemli sorunu kültürsüzlük.
Sanat› üreten insan kendinden bir fleyler katmaya çal›-
fl›r. O insandan baflka bir misyon beklenmemeli. Esas
suç kitle iletiflim araçlar›yla bafllayan, kamuoyu olufltur-
mayan siyasal yap›lar›n suçudur. Televizyonun birinci
kanal›nda Ayfle’nin Fatma’n›n kimle ç›kt›¤›n› gündem

haline getirirseniz, sonuçlar› bu flekilde olacakt›r. En
büyük tehlike, ayd›n olarak belirli köfleleri tutan insan-
lar›n ihanetidir. Hele ellerine para ve yay›n geçtiyse,
yapt›klar›, ihanet d›fl›nda bir sözcükle ifade edilemez.
Bu toplum bunun bedelini ödüyor. 

Sanat› yönlendirebilecek bir yetkiye sahip olsayd›n›z
neler yapard›n›z?
‹lkokuldan bafllayarak bu topraklar›n kültürünü tan›t-
maya çabalard›m. Böylece çocuklar de¤iflik bir fleyler
gördüklerinde k›rmamay› ö¤renirler. Çocuklar ayaklar›-
na tak›lan bir mermer bafll›¤› put diye k›r›yorsa, o uy-
garl›klardan bize kalacak hiçbir fley yok demektir. Kül-
tür bir ayr›cal›k, bir lüks de¤il. Yeme içme kadar gerek-
li. 20. yüzy›l›n Türkiye’sinde yar›na kalacak kültürel bir
de¤er yok. Bilim adam›na sayg›s› olmayan bir toplum
hiçbir yere varamaz. 

Türkiye’de sanat›n gündemi pek bilinmiyor de¤il mi?
Sanat›n politikac›lar aç›s›ndan bir gündemi yok. Onlar
için “Hangisi ayk›r›, hangisi tabu?” sorular› d›fl›nda bir
fley ifade etmiyor. Sanat›n kendi gündemini ise kültürel
varl›klar›n ve do¤an›n korunmas› oluflturuyor. Ça¤dafl
sanat anlam›nda hiçbir gündem yok. 

Gazeteciyken patronlar› neden ikna edemediniz?
Gazetelerin kültür bölümünün yöneticili¤ine talip olma-
m›n nedenlerinden biri, alan› geniflletmek istememdi.
Fakat hep ilk anda çok iyi bafllar. Tek sayfadan baflla-
y›p, “‹lan geldi” denerek ilk ç›kar›lan sayfa olur. “Bu
sayfaya ilan alam›yoruz” ya da “Okuyan› yok” denerek
kald›r›l›r. Oysa bu konuda hiçbir zaman kamuoyu arafl-
t›rmas› yap›lmam›flt›r. En üst düzey yöneticilere dahi
kültür sanatla ilgili projelerimizi götürdü¤ümüzde “‹zle-
yicisi yok” deniyor. Hazin olan bu. Kitle iletiflim araçla-
r›nda ilk anda boynu kesilen kültür bölümleridir.

Kendinize vakit ay›rabiliyor musunuz?
Bu kadar y›ld›r her alana elimi bulaflt›rm›fl olsam da gü-
ne mutsuz bafll›yorum. “Hiçbir fley yapmam›fl›m” diyo-
rum. ‹ncir çekirde¤ini doldurmayan gündelik ifller yü-
zünden zaman›m sokaklarda geçiyor. Onun ötesinde
kalan k›sa süre içerisinde boyac›l›k ve yazarl›¤›m› sür-
dürüyorum. Keflke yaln›zca resim yap›p, yaz› yazabil-
seydim. Bir gün kitaplar›m› okuyanlar olursa, bütün bu
tedirginliklerimi sat›r aralar›nda görecekler. Oscar Wil-
de’›n çok sevdi¤im bir sözü var. “Bir insan kendi kimli-
¤iyle konuflurken, pek az kendisi gibidir. Ona bir mas-
ke verilirse gerçe¤i anlat›r.” Ben maskemi ç›kar›p anlat-
mak istiyorum. Bütün hikaye bu.
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“Kültür bir ayr›cal›k, bir lüks de¤il. Yeme içme kadar gerekli. 20. yüzy›l›n Türkiye’sinde yar›na kalacak
kültürel bir de¤er yok. Bilim adam›na sayg›s› olmayan bir toplum hiçbir yere varamaz.”



Kad›nlar Türkiye'de film yönetmeye bafllad›¤›n-
da, dünya sinemas› çoktan yar›m yüzy›l› geride
b›rakm›fl, yerli sinema da en az›ndan ilk dene-

melerinde belli bir yafla gelmiflti. Sinema yazar› Agah
Özgüç'ün kitaplar›na göre Türk sinemas›nda film üreti-
mi 1950 y›l›nda h›z kazan›yor. 1951 y›l›na kadar tek bir
kad›n yönetmene rastlanm›yor. 1951-1956 y›llar› ara-
s›nda üç film yöneten ilk kad›n yönetmen ise Cahide
Sonku. 

Türk sinema endüstrisinin kay›tlar›na bak›ld›¤›nda bu-
güne kadar yaklafl›k 6 bin film çekildi¤i görülüyor. Bu
filmler aras›nda, kad›n yönetmenler taraf›ndan çekilen-
lerin say›s› ise 100'ü geçmiyor. Yaln›zca 24 kad›n yö-
netmenimiz oldu¤unu düflünürsek, bu rakama hiç fla-
fl›rmamak gerek. 

Neden kad›nlar yönetmen olarak sinemaya bu kadar
az girdiler? Peki, biz sinemam›zdaki bu az say›daki ka-
d›n› tan›yor muyuz? Ya filmlerini? fiu anda neredeler?
Foto¤raf sanatç›s› Muammer Yanmaz, bu y›l Uçan Sü-

pürge Kad›n Filmleri Festivali kapsam›nda "Kad›n Yö-
netmenlerimiz" foto¤raf sergisini haz›rlad›. Türkiye'deki
15 kad›n yönetmeni evlerindeki do¤al halleriyle, sine-
maseverlerle buluflturdu. Koordinatörlü¤ünü Sedef Kü-
rüm'ün yapt›¤› projede, sinemam›z›n 24 yönetmenin-
den 15'i; Biket ‹lhan, Birsen Kaya, Canan Evcimen
Obay, Canan Gerede, Fide Motan, Füruzan, Gülsün
Karamustafa, Handan ‹pekçi, Ifl›l Özgentürk, Lale Ora-
lo¤lu, Seçkin Yaflar, Sunar Kural Aytuna, Tomris Girit-
lio¤lu, Türkan fioray ve Yeflim Ustao¤lu yer ald›.

‹lerleyen sayfalarda görece¤iniz kad›n yönetmenler
hakk›ndaki bilgilerse, Semire Ruken Öztürk'ün, Om
Yay›nlar›'ndan ç›kan "Sineman›n Diflil Yüzü, Türkiye'de
Kad›n Yönetmenler "adl› kitab›ndan al›nd›. 

5352 nostalji: kad›n yönetmenler
foto¤raflar: muammer yanmaz

Vizör önündeki kad›n yönetmenler

LALE ORALO⁄LU, 7 film

Yedi filmde yönetmen, yap›mc› ya da senarist olarak ad› geçiyor. Ayn› zamanda tiyatro ve sinema oyuncusu. Konservatuvarda da okudu, gazeteci-
lik de yapt›. Edebiyat Fakültesi ‹ngiliz Filolojisi mezunu. 1924 ‹zmir do¤umlu. ‹lk yap›mc›l›¤›, Cahide Sonku'nun yap›mc›l›¤›ndan befl y›l sonraya 

rastl›yor (1954). fiirketine o y›l do¤an k›z› Alev'in ismini verdi. 1951-60 aras›nda 35 filmde baflrol oynad›. En son 2000 y›l›nda Avni Dilligil Tiyatro Jüri
Özel Ödülü'nü alan Oralo¤lu'nun çok say›da ödülü var. Tiyatrosunu annesi 90 yafl›na geldi¤i ve yan›nda olmas› gerekti¤i için 1987 y›l›nda kapatt›. 

Muammer Yanmaz

1969 ‹stanbul do¤umlu. Orta ö¤renimini Saint-Michel Lisesi'nde, yüksek ö¤renimini ise ‹stanbul Üniversitesi ‹le-

tiflim Fakültesi'nde tamamlad›. Lisenin karanl›k odas›nda bafllad›¤› foto¤raf sanat›n› bir yaflam biçimine dönüfltür-

dü. Kendi stüdyosunda tan›t›m foto¤rafç›l›¤› yapmakta olan Yanmaz'›n "40 Yönetmen" ve "40 ‹stasyon-Paris" gi-

bi sergilenmifl projeleri var. 

Sedef Kürüm

Projenin koordinasyon görevini üstlenen Sedef Kürüm, 1973 Ankara do¤umlu. Orta ö¤renimini Ankara Atatürk

Anadolu Lisesi'nde, yüksek ö¤renimini Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlad›. Finans sektörün-

de bafllad›¤› profesyonel ifl yaflam›n› sinema sektöründe devam ettirme karar› ald›. Ev sinemas› alan›nda faaliyet

göstermekte olan Palermo Görsel Ürünler A.fi.'de Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Direktörü olarak çal›fl›yor.

Türk sinemas›na emek vermifl 25
kad›n yönetmenden 15’i, ilginç
bir projede biraraya geldi. Kad›n
yönetmenler bu defa vizörün ar-
kas›nda de¤il önündeydi. “Vizö-
rün Önündeki Kad›n Yönetmen-
ler” projesinde en do¤al görüntü-
lere ulaflmak hedeflendi. Bu
amaçla çekimler kad›n yönetmen-
lerin evlerinde yap›ld›. 
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YEfi‹M USTAO⁄LU, 2 film

1960 Sar›kam›fl do¤umlu. Sinema hayat›na k›sa 
filmlerle bafllad›. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mimarl›k Bölümü mezunu. ‹FSAK'›n dergisine yaz›lar
yazd›, sürekli film izledi, sonunda film çekmeye karar
verdi. ‹lk k›sa filmi "Bir An› Yakalamak"t›. Sanatç›n›n
yönetmen ve senarist olarak imzas›n› att›¤› sinema

filmleri "‹z" ve "Günefle Yolculuk."

F‹DE MOTAN, 2 film

1948 Urfa do¤umlu. Gazi Bas›n Yay›n mezunu. ‹lk ifli
Ankara Radyosu'ndayd›. Sekiz y›l sonra Ankara

Televizyonu drama bölümüne geçti. Filmleri, "Cad›
A¤ac›" ve "Yanl›fl Saks›n›n Çiçe¤i." Televizyon için

çekti¤i "Hepsi Bir Düfltü" adl› bir video filmi ve Urfa'da
2000 y›l›nda çekti¤i 13 bölümlük "Vasiyet" adl› dizisi var. 

GÜLSÜN KARAMUSTAFA, 1 film

Tek filmi Firuzan’la birlikte yönetti¤i "Benim Sinemalar›m", Türk sinemas›ndaki ilk kad›n ortakl›¤›. Yarat›c›lar›ndan Füruzan yazar, Gülsün Karamustafa 
ressam. Yönetmenlikte özel bir iflbölümü olmam›fl, iki yönetmen de ayn› mekanda dostça çal›flm›fl, baz› sahneleri Füruzan, baz›lar›n› Karamustafa çekmifl.

Film ulusal festivaller d›fl›nda Fransa, Kanada, M›s›r, ‹ran, ABD, Japonya, Almanya, Belçika ve Hindistan'da çok say›da festivale kat›ld›, ödüller ald›.
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B‹RSEN KAYA, 15 film

1943 do¤umlu. Asistanl›k yapt›¤› ilk film Halit Refi¤’in
“Gurbet Kufllar›” (1964). Asl›nda Artist dergisinde
muhabirdi ve röportaj için gitti¤i Halit Refi¤’den 
asistanl›k teklifi alm›flt›. Ço¤u avantür 200’e yak›n
filmde asistanl›k yapt›. Kaynaklara göre, 1970-1975
y›llar› aras›nda toplam 13 film yönetti (di¤er ikisiyle
ilgili kay›tlarda net bilgi yok), dört filmin ise
senaryosunu yazd›. 1970'te kurdu¤u Ufuk Film ile
yap›mc›l›klar›n› da üstlendi. Yönetti¤i filmlerden
baz›lar›: ‹ntikam Derler Ad›ma, Kanl› Kader, Sana
Allah Ac›s›n, Bitirim Kemal, ‹ntikam Yumru¤u ve
Dadafl R›fat.

SEÇK‹N YAfiAR, 2 film

1949 Malatya do¤umlu. Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Grafik Sanatlar mezunu. Asl›nda sinema
okumak istemifl ama o s›ralarda sinema okulu
yokmufl. Çocuklu¤undan beri sinema delisi. Okudu¤u
y›llarda sinemayla ilgili her etkinli¤in içinde yer alm›fl.
Uzun y›llar Halit Refi¤'e asistanl›k yapt›. Zuhal Olcay'›
sinema için Refi¤'e öneren o. Daha sonra da kendi
filmleri "Sar› Tebessüm" ve "Sevgilim ‹stanbul"u çekti.

TOMR‹S G‹R‹TL‹O⁄LU, 4 film

TRT deste¤iyle film çeken ilk yönetmen. ‹lk üç filmi,
"Suyun Öte Yan›", "Yaz Ya¤muru" ve "80. Ad›m"›n

yap›mc›s› TRT. 1957 Konya do¤umlu. Hacettepe
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› mezunu. Ayn› zamanda felsefe

de okudu. Son filmi, Y›lmaz Karakoyunlu'nun
roman›ndan uyarlad›¤› "Salk›m Han›m›n Taneleri"ydi.
Yine Karakoyunlu'dan uyarlad›¤› 6-7 Eylül olaylar›n›

anlatan "Güz Sanc›s›"yla u¤rafl›yor.

FÜRUZAN, 1 film

Gülsün Karamustafa ile birlikte yönettikleri tek film
“Benim Sinemalar›m”. Füruzan asl›nda bir yazar. Çok
say›da öykü, roman, gezi yaz›s›, oyun yazd›. Füruzan,
kendisine gelen senaryo önerilerini uzun süre geri
çevirir. 1980'lerin bafl›nda çok sayg› duydu¤u ve
be¤endi¤i Ömer Kavur'un teklifini geri çeviremez ve
Kavur'un yönetti¤i “Ah Güzel ‹stanbul” filmiyle 
sinemaya girer. Benim Sinemalar›m, Füruzan'›n
yazd›¤› ayn› isimli kitaptan sinemaya aktar›ld›.
Füruzan, filmi Karamustafa ile ortak yönetme 
kararlar›na iliflkin olarak flunlar› söylüyor: "‹kimiz de
ayr› ayr› yönetebilirdik, ama cesaretlenmek için bir
araya geldik ve o bir deneyimdi."
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SUNAR KURAL AYTUNA, 1 film

1996 tarihli "Deniz Bekliyordu" adl› filmin yönetmeni
ve Mehmet Tekirda¤'la ortak senaristi. 1954 Bursa
do¤umlu. Ankara Bas›n Yay›n mezunu. Gazeteci.
1980 y›l›nda girdi¤i TRT'de belgesel prodüktörlü¤ü
yapt›. Sonunda ilk ve tek filmini çekti.

B‹KET ‹LHAN, 5 film

1945 ‹zmir do¤umlu. Ankara Gazi E¤itim mezunu, 
‹ngilizce ö¤retmeni. Selim ‹leri'nin teklifiyle 37 yafl›nda
girdi sinemaya. Türkan fioray ve Cihan Ünal'›n oyna-
d›¤› "Seni Kalbime Gömdüm"de asistanl›k yapt›
(1981). Ard›ndan, "Bir kez bu tozu yuttun. Seninle da-
ha çok karfl›laflaca¤›z" diyen Türkan fioray hakl› ç›kt›.
TRT'de ve sinemada asistanl›k yapt›ktan sonra,
1992'de üç bölümlük bir pembe dizi çekmekle yönet-
menli¤e bafllad›. ‹lk içine sinen filmi, 1993'te çekti¤i
"Senin ‹çin Bir Kadeh"ti. "Sokaktaki Adam" ise birçok
festivalde ödüle lay›k görüldü. Film yapmay› sür-
dürüyor, ayn› zamanda yap›mc›.

IfiIL ÖZGENTÜRK, 1 film

Yazar, yönetmen, senarist. 1948 Gaziantep do¤umlu.
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezunu. Alt›

filmin senaristi, birinin, yani "Seni Seviyorum Rosa"n›n
hem senaristi, hem yönetmeni. Filmi Sevgi Sosyal'›n

Tante Rosa's›ndan uyarlad›. Cumhuriyet Gazetesi'nde
köfle yazar› ve sinema atölyeleri düzenliyor. 

TÜRKAN fiORAY, 4 film

Sineman›n "sultan›" Türkan fioray, oyuncu olarak rol
ald›¤› filmlerin yan› s›ra dört film yönetti: "Dönüfl",

"Azap", "Bodrum Hakimi", "Y›lan› Öldürseler". Bu son
filmde ayn› zamanda Yaflar Kemal, Arif Keskiner ve
Ifl›l Özgentürk'le ortak senarist. Kameran›n önünde

hayranl›kla izlenirken kamera arkas›na geçince,
baflaramayaca¤›n› söyleyenler çok oldu. Ama

"Dönüfl" baflar› kazand› ve gerisi geldi. 
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CANAN GEREDE, 3 film

"Robert'›n Filmi", "Aflk Ölümden So¤uktur" ve "Parçalanma", filmlerinin ad›. 1948 New York do¤umlu. American Academy of Dramatic Arts
mezunu. Hem oyunculuk hem de yönetmenlik e¤itimi var. Oyuncu yönetimiyle ilgili bilgilerinin bir k›sm› da Elia Kazan'dan. fiu s›ralar Paris ve
‹stanbul'da yafl›yor, befl y›ll›k bir aradan sonra yeni senaryolar üzerinde çal›fl›yor.

HANDAN ‹PEKÇ‹, 2 film

1956 Ankara do¤umlu. Filmlerinin özgün senaryosu,
yönetimi ve yap›m› kendine ait tek kad›n yönetmen.
Gazi Bas›n Yay›n Bölümü'nü arada evlenip çocuk
do¤urduktan sonra bitirdi. TRT'de, "Han›mlar Sizin
‹çin" program›nda asistanl›kla ifle bafllad›, dizilerde
çal›flt›ktan sonra, sinemada asistanl›k yapt›, belgesel
yönetti. Yap›mc›lara projesini kabul ettiremeyince, 
film çekme u¤runa ticarete girdi, zor günler yaflad›.
Sonunda bir ifladam›n›n deste¤iyle "Babam
Askerde"yi çekti. Film Berlin Film Festivali'ne kat›ld›.
Ard›ndan "Büyük Adam Küçük Aflk"› çeken ‹pekçi,
"Güvercin Karakterli Kad›n"› çekmeye haz›rlan›yor.

CANAN EVC‹MEN OBAY, 2 film

En genç kad›n yönetmen, 1963 Ankara do¤umlu.
Ankara Üniversitesi SBF Bas›n Yay›n Yüksek Okulu
(‹letiflim Fakültesi) mezunu. Kariyerine TRT belgesel 
programlar› müdürlü¤ünde yard›mc› prodüktör olarak
bafllayan Obay'›n, TRT'deki son görevi program müdür-
lü¤üydü. Çok say›da belgesel ve drama çekti. Sinema
filmleri, "Hoflçakal Umut" ve "Solgun Bir Sar› Gül."



Sabah kahvalt›s›nda; bir kibrit kutusu büyüklü-
¤ünde peynir, bir dilim kepek ekme¤i... Ö¤len X
gr. hafllama et, yan›nda ya¤s›z salata... Akflam

salata... fieker yok, tatl› ve alkol tamamen yasak, ma-
karna, pilav m›, unutacaks›n›z...

Tüm bunlardan s›k›ld›n›z m›? 

Peki ya çilek diyetleri, Madonna tarz› zay›flama yönte-
mi, bikini diyeti, sebze diyeti, X çorbas›, limonatas› di-
yeti... Her gün bir yenisi ç›kan diyetler, sizin derdinize
derman oluyor mu? Yoksa aç kalarak verdi¤iniz bir-iki
kiloyu, bir gün fazla kaç›r›nca misliyle geri mi kal›yorsu-
nuz? 

Beslenme ve Diyet Uzman› Selahattin Dönmez, yukar›-
da s›ralanan s›k›nt›lar›n hepsini bir kenara atan yeni bir
konseptten söz ediyor; fark etmeden diyet. Fark etme-
den diyet konseptine göre; et, sebze, süt, tatl›, bal›k,
tavuk ve hatta kek, börek, kebap yiyerek sa¤l›kl› ve
dengeli beslenebilirsiniz. ‹flin s›rr› ise besinleri dengele-
mek ve porsiyonlar› kontrol edebilmek. 

Her gün yeni bir diyet ç›k›yor... Herkesin kafas› kar›fl›-
yor. Hatta bu diyetlerle daha fazla kilo alan insanlar var.
Bunu önlemek mümkün de¤il mi?
Bireylerin e¤itim düzeyi çok önemli, bilinçli olmal›lar.
fiiflman bireylerin yapt›klar› çok kritik bir hata var. Za-
y›flamak için mutlaka farkl› yöntemlere baflvurulmas›

gerekti¤ine, aksi takdirde baflar›l› olamayacaklar›na
inan›yorlar. Y›llarca farkl› diyetler yapan kiflinin metabo-
lizmas› mahvoluyor. 

Peki "fark etmeden diyet" ne demek? ‹nsanlar  hayatla-
r›n› de¤ifltirmeden kilo verebilirler mi?
Yemek yemek hayat›m›zda vazgeçemedi¤imiz bir fley.
Ayn› ceketle 5 y›l da 5 hafta da yaflayabilirsiniz. Bir
ayakkab› al›r 10 y›l da giyebilirsiniz. Ancak yemek ye-
mek sabah, ö¤len, akflam ya da yatmadan önce alma-
n›z gereken çok önemli bir ambiyans. Bireylerde yemek
yemenin dürtüleri çok farkl›d›r. Hem metabolik hem
çevresel hem toplumsal olabilir hem de yeme davran›fl-
lar›ndaki bozukluklara ba¤l› bir sendrom olabilir. Temel

neden ne olursa olsun, kar›fl›k beslenerek, eti-sütü, yo-
¤urdu, meyvesi, sebzesiyle haz›rlanm›fl beslenme mo-
delleriyle bireylerin kilo verdiklerini ve kilolar›n› geri al-
mad›klar›n› görüyoruz. 

Yani süre çok önemli, sab›rl› olmak gerekiyor...
Sa¤l›kl› beslenme konsepti, uzun vadede ve çok daha
önemlisi düzgün ve uygun sürelerde kilo vererek olabi-
lir. "K›sa sürede kilo vermek mi uzun sürede kilo ver-
mek mi sa¤l›kl›" gibi bir tart›flma söz konusu olamaz.
Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün aç›klamas›na göre haftada
en az 250 gr. en fazla 1 kilo vermek sa¤l›kl›. fiiflmanlar
ne kadar k›sa sürede ne kadar çok kilo verirse, onu za-
y›flatan kifliyi de kendisini de çok baflar›l› görüyor. 

Sizin çözümünüzü ö¤renebilir miyiz? 
Uzun y›llar, bireylerin kendilerine uymayan besinler
seçtiklerini gözlemledim. Bir yere gittiklerinde sosyallik-
lerinden ödün vermek zorunda kal›yorlar. Efllerine, ço-
cuklar›na ayr›, kendilerine ayr› yemek pifliriyorlar. ‹ngil-
tere'de bireylerin özgeçmifllerinin al›narak, hangi besin-
leri hayatlar›ndan ç›karamayacaklar›n›, o besinlerle ya-
flayacaklarsa daha sa¤l›kl› hale nas›l getireceklerini
göstererek kilo vermeyi baflard›klar›n› gördüm. Türki-
ye'de insanlar›n duygular›yla oynand›¤›n› düflündüm ve
fark etmeden diyet konseptini gelifltirdim. Fark etme-
den diyet; "normal yeme¤i nas›l sa¤l›kl› hale getirebili-
riz ve normal yemekten ne kadar yiyelim de kilolar›m›z›
verelim ve kilomuzu koruyal›m" ilkelerine dayan›yor. 
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röportaj: fülay yafla

Fark etmeden diyet
Günlerce, haftalarca aç kalarak diyet yap›p kilo verdikten sonra, yavafl yavafl veya h›zla tekrar kilo

almaktan b›kt›n›z m›? Bir de "fark etmeden diyet" yöntemini deneyin. Her zaman yedi¤iniz her fleyden
yiyebiliyorsunuz bu yöntemle ve en önemlisi kal›c› oluyor... Beslenme Uzman› Selahattin Dönmez anlatt›.



Piflirme flekli önemli mi?
Sa¤l›kl› haz›rlama önemli ama insanlar›n alg›lad›¤› flekil-
de de¤il. Bireylere nas›l uygulayabileceklerini anlat›yo-
rum. Örne¤in sebzeleri çok fazla parçalamay›n, vitamin
indeksi yükselir, daha çok ac›kman›z› sa¤lar. Büyük
parçalar halinde haz›rlay›n. Buharda piflirirseniz daha
iyi olur ama yine salças›n›, ya¤›n› koyacaks›n›z. F›r›nlar-
san›z daha iyi olur, k›zart›rsan›z kanserojenik maddele-
ri al›rs›n›z. Patates k›zartmas›n› çok seviyorsan›z, f›r›n
tepsisine alüminyum folyo koyun, patatesleri üzerine
serpifltirin, 20 dakika sonra daha lezzetli patates k›zart-
mas› yiyebilirsiniz. Bal›k m› yemek istediniz, f›r›na at›n.
Her gün f›r›na at›yorsan›z, 15 günde bir k›zartma yiye-
bilirsiniz.  

Peki siz nas›l besleniyorsunuz? Yasaklar›n›z var m›?
Hiç yasa¤›m yok. Her fleyden de yiyorum. Sadece kah-
valt›da ne yediysem ö¤lene bak›yorum, ö¤lende çok
kaç›rd›ysam akflamleyin biraz daha az yiyorum. Seb-
zem, ›zgara etim, mutlaka f›r›nlanm›fl patatesim oluyor.
Sütümü ve yo¤urdumu hiçbir zaman eksik etmem. S›-
n›rs›z taze meyve yerim. Bütün biyokimya de¤erlerim
alt ve üst s›n›r›n tam ortas›nda. Her fleyi yedi¤im halde,
hiçbir fley de¤iflmiyor. Dondurmam› da yiyorum. Nas›l
dengeleyece¤ini bildikten sonra sorun yok.  

Son dönemde bitkisel çaylara ra¤bet var. Öncelikle
sa¤l›¤›m›za katk›lar› var m›, ikincisi zay›flama konusun-
da yard›mc› oluyorlar m›?
Baz› gerçekler var. Örne¤in günde befl fincan bitki ça-
y› içmenin, içindeki özel bir bitkisel kimyasal nedeniyle
kansere karfl› korudu¤u söyleniyor. Ancak befl fincan
bitkisel çay içinceye kadar yine kanserden koruyacak
sebze-meyveler yiyebilirsiniz. K›zartmalardan uzak du-
rabilirsiniz. Ya da meyvelerinizi kabuklu yiyebilirsiniz.
Bir gün elma yersiniz, di¤er gün domates. Yine sizi

kansere karfl› korur. Önemli olan kendinizi iyi hissetme-
niz. Çok huzurlu olman›z laz›m. Stres çok zararl›, müm-
kün oldu¤unca stresten kaç›nmaya çal›fl›n. 

Bir de yafl faktörü var. Biliyoruz ki yafl ilerledikçe kilola-
r› vermek çok daha zor...
Ne kadar kaliteli yafllanaca¤›n›za siz karar veriyorsu-
nuz. Bireyler yafllar› ilerledikçe kendilerine yeterli mik-
tarda, küçük porsiyonlarda et, daha çok sebze-meyve
tüketirlerse ayn› kilolarda kalacaklard›r. Ama fiziksel ak-
tiviteden asla vazgeçmemek gerekiyor, daha az tem-
poda yapabilirsiniz ama vazgeçmemelisiniz. 

Her yafl insanda kilo b›rak›r m›?
Sa¤l›ks›z besleniyorsan›z elbette b›rak›r. Kilonuzun size
miras kalmas› diye bir fley yok, siz kilonuzu kontrol
edebilirsiniz. 

Kad›n-erkek aras›nda kilo almak ve vermek aç›s›ndan
farklar var m›?
Kad›nlar daha kilolular, erkekler daha az kilolu. Çünkü
erkekler inan›lmaz derecede kuralc› ve bilinçliler. Er-
keklerin önüne istedi¤iniz kadar yiyecek koyun, doydu-
¤undan fazlas›n› yemez. Bu nedenle benim için erkek
hastalar, bayan hastalardan daha kolay. Erkek hastaya
"bunu yap›n" dedi¤im an bir kural. Bayan hastama söy-
ledi¤imde ise "ama X kifliye böyle dememiflsiniz" diye
karfl› ç›k›yorlar.  
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Hiç tepki gördünüz mü?
‹lk baflta tepki gördüm. Çünkü "etli salçal› taze fasulye"
veriyorsunuz, hasta; "Ben zaten bunu yiyorum nas›l ki-
lo verece¤im, X kiflinin yazd›¤› limonatay› içeyim, kilo
vereyim" diyor. Unutmay›n sanal ortamda, medya orta-
m›nda yaz›lan diyetler sizi diyet ba¤›ml›s› yapar, hiçbir
zaman verdi¤iniz kilolar› koruyamazs›n›z. Bana; ilaç te-
davisiyle, cerrahisel ya da düflük kalorili tek besine da-
yal› diyetlerle verdikleri kilolar› koruyabilmifl kimseyi
gösteremezsiniz. Çünkü beslenme tarzlar› o de¤il. Ben
diyetimde keki, böre¤i, dondurmay›, sebzeyi, meyveyi,
eti veriyorum. Daha sa¤l›kl› nas›l yaflar›z, daha uygun
miktarlarda nas›l tüketirizi anlat›yorum. 

Kek, çikolata, kuruyemifl, kebap bunlar› tüketerek nas›l
zay›f kalaca¤›z, s›rr› nedir?
Bütün besinlerin kalorileri var. Bütün besinlerin içinde
karbonhidrat, protein, ya¤ gibi temel besin maddeleri
var, ayr›ca vitamin ve mineral gibi yard›mc› besin mad-
deleri var. Ancak bunlar›n hepsini birden içinde topla-
yan tek bir besin ne yaz›k ki yok. Bu nedenle çeflitli ye-
meliyiz. Burada önemli olan hangisinin daha az veya
çok kalorili oldu¤unu bilmek. Ayr›ca çok kalorili olan
besinlerden ne kadar yiyeceklerini ö¤renmeliler. Ben ne
yap›yorum? "Kekinizi yaparken normal beyaz unla de-
¤il, yüzde 50 beyaz un, yüzde 50 kepekli unla kar›flt›-
r›n, içine sadece fleker koymaktansa kuru meyve, ce-
viz koyarak tatland›r›n. Bu kekten iki parmak kal›nl›¤›n-
da, ikindi ö¤ününüze haftada üç kere koyun. Bunu
koydu¤unuz zaman haz›rlad›¤›m beslenme program›-
n›zdan flunlar› ç›kar›n" diyorum. Bireyler bunlar› da yi-
yebilince kendilerine güvenleri geliyor. Dondurma... Ni-
ye light dondurma yesin ki? Bir top light dondurman›n
kalorisi bir top normal dondurmadan 10 ya da 20 kalo-
ri düflüktür. Bence normal tad›n› alarak daha az yiyin.
Hayat›m›z boyunca pilav, makarna, risotto yiyemeye-

cek miyiz? ‹nsanlar, fark etmeden, hayatlar›nda sadece
ufak de¤ifliklikler yaparak büyük kilolar verebiliyorlar.

Obezite gittikçe yayg›nlafl›yor... Türkiye'yi ne kadar teh-
dit ediyor?
1950'li y›llardan beri ABD'de görülüyor. Dünyada yay-
g›nlaflan bir sorun. Teknolojinin ilerlemesiyle fiziksel ak-
tivitenin azalmas› ve toplumlarda yemek yeme davran›fl
bozukluklar›n›n h›zl› bir flekilde yay›lmas›yla oluyor.
Obezite art›k bir sa¤l›k sorunu. Dünya Sa¤l›k Örgütü de
"epidemik bir sorun" diyor. Yani halk sa¤l›¤› sorunu.
Çünkü fliflmanl›¤›n getirdi¤i çok ciddi sonuçlar var. Kal-
binizden sinir sisteminize, sindirim sisteminizden ba¤›-
fl›kl›k sisteminize kadar pek çok organ›n›zda ciddi bir
tahribat söz konusu. Obeziteye yönelik stratejiler gelifl-
tirmedi¤imiz sürece, yanl›fl yollarda gidip gelece¤iz.
Bunun düzelmesi için de bir kez daha alt›n› çiziyorum
bireylerin çok bilinçli olmas› laz›m. 

Türkiye'de nas›l bu kadar h›zl› yay›ld›?
Amerikan tarz› yaflayan, teknoloji h›zl› bir flekilde haya-
ta nüfus etti¤i için fiziksel aktivitenin az oldu¤u, sosyal
yaflamlar›n yemek yemeye ba¤l› olarak d›flar›da düzen-
lendi¤i toplumlar h›zl› kilo al›rlar. Benim lise ça¤lar›mda
tüm ö¤ünleri evimizde yerdik, d›flar›ya bir dondurma
yemeye ç›k›l›rd›. Bugün bütün gençler ö¤le yemeklerin-
de mutlaka bir fast food restorandalar, akflam yemek-
lerinde baflka bir restoranda toplan›yorlar. Alkol tüket-

me yafl› çok düfltü. Bilgisayar›n bafl›ndalar, tamamiyle
fiziksel aktiviteden uzaklar. Aileler kendi zamanlar›nda
iyi beslenmediklerini düflünerek çocuklar›n› hambur-
gerli, köfteli okullara veriyorlar. Yemek yeme tamamiy-
le çocuklara b›rak›ld›. Ebeveynler, "Çocu¤um bugün
sebze yemeliyiz, havuç yersen gözlerin iyi olur" demek
yerine, "Ben yiyemedim o yesin, aman az yedi daha
fazla yesin" diyor. Anne sütünün yayg›nl›¤›n›n azalm›fl
olmas›, popüler olan mamalar›n daha fazla kullan›lmas›
1950'lerde ABD'de yaflananlar›n 2004'te ülkemizde
yafland›¤›n›n en önemli göstergesi. 

Obezite önlenebilir mi?
Öncelikle önlem al›nmazsa ciddi bir sa¤l›k sorunu. An-
cak bu sorunu çözmüfl ülkeler var. Örne¤in Kuzey ‹s-
kandinav ülkeleri. Orada sa¤l›kl› beslenmeyi ve düzenli
fiziksel aktiviteyi teflvik var. Okul mönüleri günlük gaze-
telerde kalorileri ile birlikte veriliyor. Aile çocu¤unun o
gün hangi besinleri ald›¤›n› biliyor. Topraklar›nda sebze
yetiflmemesine ra¤men ithal ediyorlar. Özellikle erken
çocukluk döneminde, ailedeki e¤itim, okuldaki beslen-
me e¤itimi ve beslenme uzmanlar›na dan›fl›larak olufl-
turulacak beslenme modelleri ile obezite önlenebilir.
Norveç, ‹sveç ve Çin, buna çok güzel örnekler. Bugün
fliflmanl›k gibi bir fley tan›m›yorlar. Kronik hastal›klara
yakalanma oranlar› da çok düflük. 

Beslenme ile kronik hastal›klara yakalanma aras›nda
nas›l bir ba¤lant› var?
Dünya Sa¤l›k Örgütü 2003 y›l›nda Diet, Physical Acti-
vity and Nutrition diye bir rapor yay›nlad› Roma'da.
"Roma Deklarasyonu" olarak geçer. Beslenmenin has-
tal›klar ve sa¤l›k üzerine etkilerini ele al›yor. Beslenme-
nin kronik hastal›klara yakalanma üzerindeki etkisi yüz-
de 30-40. Kötü besleniyorsan›z, yaflam›n›z›n ileriki dö-
neminde kötü beslenmenin getirdi¤i sorunlara maruz

kal›rs›n›z. Ne kadar iyi besleniyorsan›z o kadar kaliteli
ve iyi bir yaflam sürersiniz. Ancak genetik, yafl, cinsiyet
ve ›rk ö¤elerini ba¤›ms›z olarak düflünmek gerekiyor.
Çünkü bunlar sizin de¤ifltiremedi¤iniz faktörler. De¤ifl-
tirebilece¤iniz faktörlerin bafl›nda beslenme geliyor. 

Fiziksel aktivite-spor konusunu s›k s›k vurguluyorsu-
nuz. Spor olmadan olmaz m›?
Toplumlar› hareketlendirirseniz, o toplumlar›n inan›lmaz
derecede kilolar›n› kaybettiklerini ve koruduklar›n› gö-
rürsünüz. Birinci beslenme piramidi vard›, daha sonra
ABD'li bir bilim adam› ‹ngiltere'de Harvard Üniversitesi
ile birlikte bu piramidi revize etti. Her ikisi de kendine
göre do¤ruydu. ‹ki piramit aras›nda önemli bir fark var.
Birinci beslenme piramidinin en alt taban›, yani en çok
kullan›lacak bölümde ‘tah›llar’ diyordu. Revize edilen
piramitte, tah›llar ikinci s›raya ç›km›flt›, birinci basamak-
ta "düzenli fiziksel aktivite" vard›. 
Hayat›m›zda fiziksel aktivite flart. Sadece kilo vermek
için de¤il, sa¤l›kl›, zinde, kaliteli bir hayat sürmek ve
kronik hastal›klara yakalanmay› engellemek için mutla-
ka spor yapmal›y›z. Amerikan Kalp Birli¤i, Amerikan
Spor Hekimleri Birli¤i ve Olimpiyat Komitesi, eriflkin bi-
reylerin zinde olabilmeleri için her gün 30 dakika, e¤er
yapam›yorlarsa haftada iki ya da üç kere 40-45 dakika,
çocuklar›n ise her gün 45-60 dakika fiziksel aktivite
yapmalar›n› istiyor. ‹kincisi, porsiyonlar›n›z› kontrol ede-
ceksiniz. 
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"Kötü besleniyorsan›z, yaflam›n›z›n ileriki döneminde kötü beslenmenin getirdi¤i sorunlara maruz
kal›rs›n›z. Ne kadar iyi besleniyorsan›z, o kadar kaliteli ve iyi bir yaflam sürersiniz."



Antioksidanlar 

Serbest radikaller;
hücrenin yap›s›nda
bozulmaya neden
olan vücut enerji
üretirken ortaya ç›-
kan zararl› kimya-
sallar. Antioksidan-
larsa bu zararl› kimyasallar›n etkisini azaltarak, sa¤l›kl›
bir cilt ve yafllanma sa¤l›yor. A, C ve E vitaminlerinin de
antioksidan etkileri bulunuyor. Prof. Dr. Osman Müftü-
o¤lu’nun “Yaflas›n Hayat” isimli kitab›nda, antioksidan
özelli¤i yo¤un olan baz› meyve ve sebzeler s›ralan›yor: 

• Somon bal›¤› (E vitamini, selenyum, çinko)
• Ton bal›¤› (E vitamini, selenyum, çinko)
• Alabal›k (E vitamini, selenyum, çinko)
• Ceviz, f›nd›k (E vitamini, selenyum, çinko, magnezyum)
• Ayçekirde¤i, kabak (E vitamini, selenyum, çinko,
magnezyum)
• Brokoli (E vitamini, C vitamini, antioksidan)
• Domates (E vitamini, C vitamini, antioksidan)
• Karpuz (E-C vitaminleri, krom, çinko)
• Havuç (Beta-karoten, C vitamini)
• Biber (C vitamini, krom)
• Ispanak (C vitamini, flavanoid, antioksidanlar)
• Tah›l tohumlar› (E vitamini, krom, çinko)

bulunuyor.  B2; sakatatta, süt ve süt ürünlerinde ve
baz› yeflil sebzelerde bulunuyor. B6; tah›llar, yumurta,
et ve ci¤erde bulunuyor. B9; karides, som bal›¤› ve ta-
h›llarda bulunuyor. B12; et, bal›k, deniz ürünleri ve yu-
murtada yo¤un olarak, süt ve süt ürünlerinde de az
miktarda bulunuyor. 

C V‹TAM‹N‹
So¤uk alg›nl›¤› ve gribe karfl› vücudu koruyor. Ba¤›fl›k-
l›k sistemini güçlendiriyor. Eksikli¤inde; yorgunluk, kuv-
vet kayb›, difl dökülmesi gibi sorunlar ortaya ç›k›yor.  

Hangi besinlerde bulunuyor:
Turunçgiller, domates, patates, brokoli, karnabahar ve
›spanak gibi yeflil yaprakl› sebzeler, kuflburnu, limon ve
portakal, C vitamini aç›s›ndan oldukça zengin besinler.
C vitamini çok kolay okside olan bir vitamin oldu¤u için
sebzeleri haz›rlarken ve piflirirken vitamin kayb›n› en aza
indirecek yöntemler kullanmak gerekiyor. Besinlerin tü-
ketilece¤i zaman kesilmesi ve an›nda tüketilmesi, al›fl-
verifl yaparken sebze ve meyvelerin olabildi¤ince taze,
sulu olmas›na dikkat edilmesi öneriliyor.

E V‹TAM‹N‹
Antioksidan etkisi olan E vitamini, hücreyi serbest radi-
kaller, a¤›r metaller, zehirli bileflikler, ilaç ve radyasyo-
nun zararl› etkilerinden koruyarak, yafllanma etkilerini
geciktiriyor. Eksikli¤i çocuklarda anemi ve göz bozuk-

luklar›na; yetiflkinlerde dengesiz yürüme, konsantras-
yon bozuklu¤u, sinir bozuklu¤u, uyuflukluk, ba¤›fl›kl›k
sisteminde zay›flamaya yol açabiliyor. 

Hangi besinlerde bulunuyor:
E vitamini bal›k, ya¤l› tohumlar ve yeflil sebzelerde, bit-
kisel ya¤larda, bu¤day tanesinde bulunuyor.

D V‹TAM‹N‹
Kemik oluflumu için gerekli olan kalsiyum ve fosforu ab-
sorbe etmeye yar›yor. Eksikli¤i çocuklarda raflitizme, ye-
tiflkinlerde kemiklerin deforme olmas›na neden oluyor.

Hangi besinlerde bulunuyor:
D vitamini hem beslenme hem de günefl ›fl›¤› yoluyla
al›n›yor. Ton bal›¤› gibi ya¤l› bal›klarda, az olarak pey-
nir, süt, tereya¤› ve yumurta sar›s›nda bulunuyor. Gü-
nefl ›fl›nlar›ndan yararlan›lamayan k›fl aylar›nda, özellik-
le çocuk ve yafll›lar›n D vitamini gereksinimi art›yor.

K V‹TAM‹N‹
Kan p›ht›laflmas›nda rol oynuyor. Kontrolsüz kanama-
lara neden olan K vitamini eksikli¤i, malabsorbsiyon
(emilimin bozuk oluflu) hastalar› hariç, ender görülüyor.

Hangi besinlerde bulunuyor:
Lahana, karnabahar, ›spanak ve di¤er yeflil sebzeler-
de, soya fasulyesi ve tah›llarda bulunuyor.
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Günefl yüzünü giderek daha ender gösteriyor.
Günler k›sal›yor. Ya¤mur ve kar yaklafl›yor. ‹n-
san vücudunda da do¤adakine benzer bir yor-

gunluk görülüyor, depresif hal hakim olabiliyor. Mevsim
de¤ifliklikleri insanlar›n psikolojilerini etkiliyor. Ruhumu-
zun yan›nda vücutlar›m›zda da baz› de¤ifliklikler bafll›-
yor. Günlük enerji, vitamin ve mineral gereksiniminde
art›fl oluyor. 

Mevsimsel de¤iflikliklere ba¤l› enfeksiyonlardan korun-
mak, vücut direncini art›rmak ve do¤ru beslenmek de-
nince akla ilk olarak vitaminler geliyor. Vitaminler, pek
çok önemli ifllevi ve koruyucu özelli¤i olan, vücut tara-
f›ndan üretilmedi¤i için d›flar›dan takviye edilmesi gere-
ken maddeler.

Sa¤l›¤›m›z için vitaminlerin ne kadar vazgeçilmez oldu-
¤u aç›k. Hangi sa¤l›k sorununda hangi vitamin ifle ya-
rar? Belirli vitamin eksikliklerinde vücutta ne gibi de¤i-
flimler görülür? Afla¤›da vitaminler konusunda haz›rla-
d›¤›m›z bir dosya yer al›yor. Öte yandan vitaminlerin az
al›nmas› gibi fazla al›nmas› da zararl›. Dolay›s›yla s›k› bir
vitamin takviyesi için doktora baflvurmak flart. 

A V‹TAM‹N‹
Sa¤l›kl› deri ve saçlar›n oluflumuna; difl, difleti ve kemik
geliflimine, sa¤l›kl› görme fonksiyonuna katk›da bulu-
nuyor. Eksikli¤inde, eksiklik derecesine göre gece kör-

lü¤ü, deri lezyonlar› ve enfeksiyonlara karfl› ba¤›fl›kl›k
sisteminde direnç kayb› oluflabiliyor.

Hangi besinlerde bulunuyor:
A vitamini (retinol) en çok bal›k ci¤eri, yumurta, havuç,
tereya¤› ve kay›s› gibi sar› renkli meyvelerde bulunuyor. 

B V‹TAM‹N‹
B1; sinir sisteminin fonksiyonlar› için gerekli. Eksikli¤in-
deyse, yorgunluk ve unutkanl›¤a yol aç›yor. B2; baz›
hormonlar›n düzenlenmesi, büyüme ve geliflme gibi
fonksiyonlara yar›yor. Eksikli¤i; görme bozukluklar›na,
dudak kenarlar›nda çatlaklara, deri ve mukoza hasta-
l›klar›na yol aç›yor. B6; saç ve derinin geliflimine yar-
d›mc› oluyor. Protein, karbonhidrat ve ya¤lar›n vücut
taraf›ndan kullan›lmas›nda ko-enzim görevi görüyor.
Eksikli¤inde yorgunluk, dilde fliflme, göz, a¤›z ve burun
çevresinde ya¤lanma görülüyor. B9; vücut hücrelerinin
oluflumuna yard›mc› oluyor. Eksikli¤inde hareket bo-
zukluklar›, kans›zl›k görülüyor. B12; DNA oluflumunda
ko-enzim görevi görüyor. Özellikle kat› vejetaryen diyet
uygulayanlar ve alkoliklerde az bulunuyor. Eksikli¤i sinir
hücrelerini kaplayan beyaz bir madde olan miyelinin
kayb›na neden olarak, sinir sistemini zedeleyebiliyor.
Ayr›ca anemiye (kans›zl›k) de yol açabiliyor. 

Hangi besinlerde bulunuyor:
B1; sebzelerde, tah›llarda, baklagillerde, meyvelerde
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Vitaminler, her yaflta vücudun ihtiyaç duydu¤u en önemli maddeler. Özellikle mevsim de¤iflikliklerinde
bu ihtiyac› çok daha fazla hissediyoruz. Peki hangi vitamin ne ifle yar›yor, eksikli¤inde ne tür sorunlar

yafl›yoruz? Yaz›m›zda, bu sorular›n cevaplar›n› bulacaks›n›z. 
Sonbahar ve k›fla haz›rl›k
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Kamera arkas›

• Shrek 2, üç y›l boyunca 300 kiflilik bir ekibin çal›flmas› so-

nucu yarat›ld›.

• Shrek 2’de 27 sinema filmi ve TV dizisine göndermeler var. 

• Shrek 2’nin orijinal seslendirme kadrosunda Mike Myers

(Shrek), Eddie Murphy (Eflek), Cameron Diaz (Prenses Fiona),

Antonio Banderas (Çizmeli Kedi) gibi isimler bulunuyor.

• Zorro görünümündeki Çizmeli Kedi, filmin ilk Latin karakteri.

Birkaç y›l önce Zorro’yu canland›ran Antonio Banderas, ilk

çizgi film seslendirmesini de Zorro etkileri tafl›yan bir karak-

terle gerçeklefltirdi.

• Karakterlerin her hareketinde elbiselerin de karaktere uygun

olarak buruflmas› için uzun u¤rafllar sonucu bir bilgisayar

program› gelifltirildi.

• Çizmeli Kedi karakteri, yönetmen Andrew Adamson’›n kedi-

si Joshua örnek al›narak yarat›ld›.

• E¤er yaln›zca tek bir animatör tüm filmi yaratsayd›, filmi biti-

rebilmek için yaklafl›k 47.5 y›l gerekecekti.

• Filmde kalabal›klar ve jenerik karakterler de dahil olmak

üzere toplam 5 bin 884 karakter kullan›ld›.

• Yere serilseydi, Shrek 2’nin film uzunlu¤u 1.5 mil tutard›.

Shrek 2; “çirkinler de sever”

Yak›fl›kl› prens ve güzel prenseslerin, zenginlikler
içerisindeki saraylar›nda, mutlu ve huzurlu yaflam-

lar›n›n anlat›ld›¤› masallar, her zaman herkesin ilgisini
çekti. Ancak 2001 y›l›nda Oscar Ödülü alan Shrek’te
durum biraz farkl›. Bu peri masal›n›n prensi, batakl›kta
yaflayan yeflil bir dev. ‹maj ça¤›n›n de¤erlerinin espirili
bir peri masal›yla elefltirildi¤i Shrek, beyazperdede ani-
masyonun zaferlerinden biri olarak sinema tarihinde
yerini ald›. Star Wars gibi kült bir filmin dahi gifle bafla-
r›s›n› geride b›rakan Shrek, devam filmi olan Shrek
2’yle de sinemaseverlerin ilgi oda¤› oldu. Bu ilginin en
büyük nedeni modern bir masal olan Shrek’te, çizgi
dünyas›n›n sundu¤u özgürlü¤ün, sinema dünyas›n›n
büyüsüyle muhteflem uyumu.

Filmin yönetmeni Andrew Adamson, Shrek’in batakl›-
¤›ndan ayr›larak gitmek zorunda kald›¤› Uzak Ülke’yi
“Shrek’e ait olan her fleyin antitezini yapmay› istedik.
Shrek’in kendine özgü bir yaflam tarz›n›n z›tt› Beverly
Hills... Oras› imaj bilincini, statü bilincini ve zenginlik bi-
lincini, k›sacas› Shrek’te olmayan her fleyi temsil eden
bir yer. Bu yüzden, Shrek’i batakl›k ortam›ndan al›p
onun dünyas›n›n tamamen z›tt› bir çevrenin tam ortas›-

na oturtman›n keyifli olaca¤›n› düflündük” sözleriyle
aç›kl›yor. Günümüz seyircisi, Hollywood’un büyük büt-
çeli, görsel efekt zengini filmlerinden çok, kalbe daha
fazla dokunan ve her yafl grubunu ortak bir platformda
buluflturan çizgi peri masallar›n› tercih ediyor.

Garfield çizgi dünyas›nda bir efsanenin ad›. Onu bu
kadar popüler ve kal›c› k›lan en önemli unsur ha-

yata bak›fl aç›s›. Günümüz insan›n›n yo¤un çal›flma
temposu alt›nda yaflad›¤› stres, güzellik kayg›lar› ve bir
ad›m uza¤a gitme telafl› Garfield için hiçbir fley ifade
etmiyor. O, tüm bu kayg›lardan uzak mutlu bir yaflam›
simgeleyen bir figür. Asla rejim yapmayan, çal›flmayan,
sürekli uyuyan, fliflman ve miskin haliyle, pek çok yetifl-
kinin kendinden bir fleyler bulabildi¤i bir kahraman. Sa-
hibi Jon’un emirlerine alayc› yaklafl›m› ve kural tan›-
mazl›¤›yla da gençlerin kendilerini özdefllefltirdikleri bir
idol. Tüm bunlar›n yan› s›ra komik tav›rlar›yla da çocuk-
lar› kendine çeken, kendine has özellikleriyle herkesin
ilgisini çeken sevimli bir çizgi karakter.

Garfield, bizim söylemeye cesaret edemedi¤imiz pek
çok fleyi söyleyebilen, dolay›s›yla birço¤umuz ad›na
konuflan bir kedi. Dünya çap›nda  2 bin 600 gazetenin,
260 milyon okuyucusuna ulaflan Garfield, kendi dünya-
s›n›n efendisi. Pete Hewitt yönetmenli¤inde sinema
dünyas›na da ad›m atan Garfield, “Pazartesilerden nef-
ret ediyorum!” ve “Sabahlar› sevebilirdim, e¤er daha
geç bafllasayd›” gibi karakteristik cümlelerle yaflam›-

m›zda yerini ald›. Garfield’› yaratan Jim Davis’in “fiifl-
man, ama mutlu bir kedi” sözleri, Garfield’›n felsefesi-
nin anahtar›. Koflullar ne olursa olsun mutlu ve huzurlu
olman›n mümkün olabilece¤ini gösteren Garfield, bu
yüzden bir çocuk filmi olman›n ötesinde bir yap›m.

Garfield; “tembel, fliflko, uykucu kedi”

Çizgi dünyas›
Yeni dünyalar›n yarat›lmas›na olanak sa¤layan sineman›n, bu yarat›c›l›kta s›n›r tan›mad›¤› nokta 
kuflkusuz çizgi ile yarat›lan dünyalar. Aflk›n ve ihanetin sonsuzlu¤u yaln›zca çizgi dünyas›n›n s›n›rlar›n›
zorlam›yor. 1989 y›l›nda gösterime giren Küçük Denizk›z› filminin ard›ndan Aslan Kral, elde etti¤i 312
milyon dolar has›latla çizgi dünyas›n›n yaln›zca çocuklar için olmad›¤›n› gösterdi. Pocahontas, Oyuncak
Hikayesi, Kay›p Bal›k Nemo ve Buzul Ça¤› gibi filmler animasyon filmlerin beyazperdedeki taht›n› sa¤-
lamlaflt›rd›. Zaman içerisinde The Matrix, Harry Potter, Lord of The Kings, Star Wars gibi ses getiren pek
çok yap›m, çizgi kahramanlar›n elde etti¤i gifle baflar›s›n›n epey uza¤›nda kald›. 

Kamera arkas›

• Garfield, 19 Haziran 1978 do¤umlu. En sevdi¤i yiyecek la-

zanya, içecek ise kahve. 

• Pazartesilerden, örümceklerden ve postac›lardan nefret et-

mesiyle tan›n›yor.

• Garfield’›, Bill Murray seslendirdi.

• Filmde Garfield’›n sahibi Jon’u canland›racak olan Breckin

Meyer’in kedilere alerjisi oldu¤u için sette alerji ilaçlar› bulun-

duruldu.

• Filmde Garfield’›n veterinerini canland›ran Jennifer Love

Hewitt, hayat›ndaki ilk lazanyay› Garfield sevdi¤i için yiyecek

kadar büyük bir Garfield hayran›.

• Hewitt, saçlar›n›n hayat›nda ilk defa bu kadar k›sac›k kesil-

mesine yine Garfield için izin vermifl.

• Gerçek ad› Tyler olan Odie adl› sevimli terrierin yerine baz›

sahnelerde ikiz k›z kardefli Chloe kullan›ld›.

• Filmde toplam 15 kedi, 30 fare ve 35 köpek rol alm›fl.

• Filmin çekimleri iki k›sma ayr›larak gerçeklefltirildi. Bir taraf-

ta yaln›zca insanlar›n, di¤er tarafta yaln›zca hayvanlar›n ol-

du¤u sahneler çekilir.

• Tüm film boyunca Garfield’›n d›fl›nda turuncu renkli hiçbir

obje kullan›lmad›
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Borusan Kültür ve Sanat Yay›n-

lar›’ndan ç›kan Üner Birkan’›n

“Dinleyici’nin Kitab›”, yeryüzündeki

bütün insanlar›n kulland›¤› ortak dil

olan müzik konusunda dinleyiciye

oldukça zengin bir kaynak sunu-

yor. Müzik, besteci, dinleyici ve

seslendirici olarak üç temel ö¤eye

sahip. Dinleyici müzi¤i, toplumsal

planda var eder. Amatör dinleyici-

ler için oldu¤u kadar profesyonel dinleyiciler için de bir

baflvuru kayna¤› niteli¤inde olan “Dinleyici’nin Kitab›”,

müzik yazar› Üner Birkan’›n neredeyse 50 y›ll›k birikimi-

ni aktard›¤› Türk dinleyicisine yönelik bir konser rehbe-

ri. Kitapta, k›saca “klasik” diye nitelenen orkestra eser-

leri ortaya ç›karm›fl olan 129 bestecinin yaflam öyküle-

ri ve sanat anlay›fllar›n›n belli bafll› özellikleriyle birlikte,

400 kadar eserin kapsaml› aç›klamalar› bulunuyor. Ki-

tapta, Cumhuriyet sonras›nda yetiflen, bir bölümü gü-

nümüzde de eser vermekte olan, 31 Türk bestecisi de

62 eserle yer al›yor. 

Kitab›n sonunda dinleyicilere yol göstermesi için belli

bafll› terim aç›klamalar›n›n bulundu¤u “Terimler Dizini”

ve dilimizde yay›mlanm›fl ço¤u kaynak niteli¤indeki ya-

y›nlar›n bir listesiyle, Türk bestecileriyle ilgili senfonik

eserlerin CD kay›tlar›n›n listeside yer al›yor.

Antik Ça¤’da Ba¤ ve fiarap,

bir içecek olarak gündelik

hayat›n her gün daha fazla içi-

ne yerleflen, sosyal al›flkanl›kla-

r› etkileyen flarab›n bir anlamda

çocukluk dönemini anlat›yor.

Ba¤ ve flarap sanat›n›n bugün

ulaflt›¤› noktan›n arkas›nda bin-

lerce y›ll›k bir birikim vard›r ve

Avrupa’n›n modern ba¤c›lar› ve

flarap üreticileri bu birikimin varl›¤›n› “flarap ve ba¤ ta-

rihçileri” vas›tas›yla bilirler. Anadolu ba¤ ve flarap ko-

nusunda asl›nda uzun bir geçmifle sahiptir. Bu geçmifl

üzüm yetifltiricili¤i, ba¤c›l›ktan flarab›n üretimine, da¤›-

t›m›na, ticaretine ve sosyal hayata etkisine kadar pek

çok de¤iflik yüzüyle karfl›m›za ç›kar. 

Ersin Do¤er, flarab›n antik dönem hikayesini efsaneler,

gerçekler ve kaynaklar vas›tas›yla araflt›r›rken, bir yan-

dan da Anadolu’nun zengin kültürünün bir parças› olan

flarab›n bu co¤rafyadaki ilk dönemiyle ilgili bilgiler de

sunuyor. Anadolu’nun zengin kültürünün önemli bir

ö¤esi olan flarab›n, bu topraklardaki tarihini anlatan

“Antik Ça¤’da Ba¤ ve fiarap” ‹letiflim Yay›nlar›’ndan

ç›kt›. 197 sayfadan oluflan, ba¤ ve flarab›n öyküsünü

anlatan kitap, konuyla ilgilenenler için kapsaml› bir kay-

nak niteli¤inde. 

Vosvos kitab›n›

haz›rlama düflün-

cesi, kendisi de bir

Vosvos sevdal›s› olan

Cem Çobanl›’n›n ak-

l›na 1993 y›l›nda gel-

di. Ancak, kitaptaki

bilgi ve görsel malze-

melerin toplan›p bi-

riktirilmeye baflland›-

¤› y›l, 1983’e dayan›yor. Vosvos kitab›, Vosvos düflün-

cesinin do¤du¤u 1931’den, son Vosvos’un üretildi¤i

2003’e kadar geçen 72 y›l› kaps›yor. neKitaplar taraf›n-

dan ç›kar›lan kitap, pek çok bölümden oluflmakla bir-

likte, en ayr›nt›l› bölümü Vosvos’un geliflim tarihinin an-

lat›ld›¤› “Vosvos ve Yeryüzü Güncesi” oluflturuyor. Bu

bölüm, Ferdinand Porsche’nin tasar›m bürosunu açt›¤›

1931 y›l›ndan bafll›yor ve son Vosvos’un üretildi¤i 2003

y›l›nda sona eriyor. Vosvos’un de¤iflimi foto¤raflarla

anlat›l›yor. 

Kitapta yaln›zca, Vosvos’un öyküsünden söz edilmi-

yor. Gazeteci, yazar, müzisyen ve ressamlar›n, geçmifl

y›llarda Vosvos’la ilgili yazd›klar› yaz›larla, y›llara göre

Vosvos’un üretim ve teknik özelliklerinin bulundu¤u

bölümler de bulunuyor. Kitab›n son bölümünde Vos-

vos terimleri sözlü¤ü yer al›yor.  

Yemeklere, do¤duklar› ve

yaflat›ld›klar› kentlerin, on-

lar› pifliren insanlar›n ruhlar› s›-

zar. Mutfaklardan yay›lan her

kokunun bize farkl› bir yeri, bir

insan›, bir an› hat›rlatmas›

bundand›r. Kitapta, çok kül-

türlü ‹stanbul’un çeflitli semt-

lerinden derlenmifl, üç kuflak

boyunca çeflitli sofralarda,

farkl› damaklar›n be¤enisine sunulmufl, çorbadan sala-

taya, börekten dolmaya, zeytinya¤l›dan tatl›ya kadar

147 benzersiz lezzet var. Kokular›yla, tatlar›yla sizi za-

manda ve mekanda hofl yolculuklara ç›karacak tarif-

ler... Yelda Sönmez, “el ayar› göz karar›”yla yapt›¤› ye-

mekleri ölçülere dayand›rarak tek tek uygulad› ve lez-

zet aç›s›ndan test etti. Özenle piflirilen yemekler ayn›

özenle foto¤rafland›. Sönmez, Türk mutfa¤›n›n yan› s›-

ra çeflitli mutfaklar üzerine de araflt›rmalar yapt›. 

Ö¤rendiklerini Bodrum Hadigari Restoran Bar’da ko-

nuklar›na sundu. Dört y›ld›r ‹stanbul mutfa¤› üzerine

çal›fl›yor, yaz›l› ve sözlü kaynaklardan yararlanarak ye-

mek tarifleri ve sofra kültürü üstüne bilgi ve belge top-

luyor yemekle ilgilenenler, ‹stanbul’un kültür mozai¤in-

den kaynaklanan de¤iflik yemek kültürlerinden enfes

tatlar sunabilecek bu yap›t› kaç›rmamal›lar.

M›s›r’›n ilk krallar›, ‹Ö yak-

lafl›k 3 binli y›llarda hü-

küm sürmeye bafllad›lar. M›s›r

halk› bin y›llar› aflan varoluflu

s›ras›nda köklü bir dinsel ve

toplumsal örgütlenme yaratt›.

Kendi mitlerini var edip, kap-

saml› bir panteon oluflturdu-

lar. Nil’in taflmalar›n› hesaplar-

ken di¤er yandan öte dünyay›

anlatan rehberler yarat›yorlard›. Kendi co¤rafyalar›n›n

di¤er halkalar› ve inan›fllar› üzerinde tart›flmas›z bir üs-

tünlük kurdular. Askeri yenilgilerle tarih sahnesinden

silindiklerinde dinsel örgütlenmeleri, inanç sistemleri ve

toplumsal iliflkileri, Yunan ve Roma kültürünü çoktan

etkilemifl ve bat› uygarl›¤›n›n temellerine nüfuz etmiflti.

Tarihin seyri içinde M›s›r yaln›zca arkeolojik bir hasat

bölgesi olarak kabul gördü. Uygarl›¤›n “yitik” kültürüy-

le karfl›laflmas› ancak, hiyeroglif yaz›n›n 1822’de çö-

zülmesiyle mümkün oldu. 

Kabalc› Yay›nevi’nden ç›kan kitap, piramidin tafllar›n›

teker teker yerine koymaya u¤raflan çok yönlü bir infla

faaliyeti olarak günümüze kadar sürdü ve hala sürüyor.

Alan›n›n en önemli isimlerinden biri olan Erik Hornung,

M›s›rbilime Girifl’te bu tamamlanmam›fl piramidin bir

resmini çiziyor.

Demir ça¤da Van Gölü

Havzas›’n› ana yerleflim

merkezi olarak seçen Urartu

Krall›¤›’n› konu alan kitap,

Prof. Dr. Altan Çilingiro¤lu ta-

raf›ndan haz›rland›. Urartu

Krall›¤›’n›n tarihi ve sanat›, bu

konuda bir çok kitap ve say›s›z

makaleler yay›nlanm›fl olmas›-

na karfl›n, konuyla do¤rudan

ilgisi olamayan okuyucular taraf›ndan pek fazla bilin-

mez. Kitap haz›rlan›rken bu göz önünde bulunduruldu

ve konuyla ilgili bilim adamlar›n›n d›fl›nda genifl bir oku-

yucu kitlesinin ilgisini çekecek flekilde dipnotsuz ve ya-

z›l› kaynaklardan al›nt›lar yap›larak yaz›ld›. Kitapta,

Urartularla ilgili bugüne kadar yap›lan araflt›rmalar,

Urartu co¤rafyas›, tarihi, eserleri, gelenekleri, sanatlar›

ve dinine kadar her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. 

Kitaptaki 100 foto¤raf Altan Çilingiro¤lu ve Haluk Sa¤-

lamtimur taraf›ndan çekildi ve 34 çizim de Zafer Derin

ve Dilek Öztürk’e ait. 1997 y›l›nda Yaflar E¤itim ve Kül-

tür Vakf› taraf›ndan bast›r›lan eser, Urartu tarihini ve

sanat›n› konu alan Türkiye’deki ilk denemelerden biri.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, kitab›n sahip oldu¤u bu

nitelikle, pek fazla bilinmeyen Urartu uygarl›¤›na ›fl›k

tutmakta öncülük ediyor. 

D‹NLEY‹C‹N‹N K‹TABIANT‹K ÇA⁄DA 
BA⁄ VE fiARAP 

B‹R KAPLUMBA⁄A 
YOLCULU⁄U 

MISIRB‹L‹ME G‹R‹fi URARTU KRALLI⁄I 
TAR‹H‹ VE SANATI

ANNEANNEM‹N 
MUTFA⁄I 



‹nsano¤lu çok eski yüzy›llardan beri güzellik kavra-
m›yla içli d›fll›. Mitolojiye damgas›n› vuran güzellik
tanr›çalar› bir tarafa, arkeologlar›n Eski M›s›r’da,

MS 4. yy’da ilk kozmetik ürünlerinin kullan›ld›¤›na dair
kal›nt›lar bulmas›, güzellik kavram›n›n köklerinin ne ka-
dar eskiye dayand›¤›n›n bir göstergesi. Yüzy›llardan bu
yana güzellik kavram› fliirde, müzikte, resimde, sanat›n
tüm dallar›nda hayat buluyor. Kimi zaman bir bak›fl, ki-
mi zaman bir dokunufl, kimi zaman bir söz, kifliyi bafl-
kas›n›n gözünde güzel k›l›yor. Güzellik, ço¤unlukla in-
san vücuduyla özdefllefltiriliyor.    

Güzellik denince akla “neden güzelli¤in kad›nlara atfe-
dildi¤i, neden hemen her kültürde güzel olmak için ka-
d›nlar›n fedakarl›k yapt›¤› ve ac› çekti¤i” sorular› geli-
yor. Bu cevaplanmas› güç sorular yaln›zca modern
dünyaya ve toplumlara ait de¤il asl›nda. Antik Yunan’a
kadar uzan›yor. Antik Yunan’da kad›n de¤il, erkek vü-
cudu güzellik simgesi say›l›yordu. Buna karfl›n, modern
ça¤da güzellik kavram› kad›n ve kad›n vücuduyla bir
tutuluyor. Zamandan ve kültürden ba¤›ms›z olarak
ça¤lar boyunca, erkeklerin de¤il, kad›nlar›n güzel ol-
mak için ac› çekti¤i görülüyor.  Afrika Burma’da, Pada-
ung kad›nlar›nda uzun boyun bir güzellik simgesi. Uzun
boyunlu olabilmek için boyunlar›na halka tak›yorlar.
Uzakdo¤u’da kad›nlarda küçük ayak güzel bulundu¤u
için, kad›nlar ayaklar›n› s›k› s›k›ya ba¤layarak büyüme-
lerini engelliyordu. Avrupa’daysa kad›nlar yüzy›llar bo-
yunca, iç organlar›na zarar vermek pahas›na, bellerini
s›ms›k› korselerin içine hapsediyordu. Günümüzdeyse
her yaflta kad›n, bak›mlar›na tonlarca para harcay›p,
hep güzel ve bak›ml› olmaya çal›fl›yor.

Peki güzelli¤in bir tan›m› var m›? 21. yy’da moda say-
falar›nda, reklamlarda gördü¤ümüz kusursuz vücutlu,
uzun bacakl› kad›n m› daha güzel, yoksa Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u zaman›ndaki tombul vücutlu, hülyal› bak›fl-
l› kad›n m›? ‹deal vücut ölçüleri mi daha önemli yoksa
anlay›fl, sevecenlik gibi duygular m›? Ruh güzelli¤i mi
yoksa fiziksel güzellik mi tercih edilmeli? Bu sorular›n
kesin cevaplar› yok. Tarihteki örnekler, farkl› yüzy›llarda
d›fl güzelli¤in farkl› tan›mland›¤›n› iflaret ediyor.  Yap›lan
son araflt›rmalarsa, güzellik kavram›n›n do¤madan ön-
ce beyinde mi olufltu¤u yoksa kültürel olarak m› belir-
lendi¤ini belirlemeye çal›fl›yor. 

‹ngiltere Exeter Üniversitesi’nde yap›lan bir araflt›rma,
güzellik kavram›n›n do¤madan önce beyinde olufltu¤u-
nu, bebeklerin yetiflkinler taraf›ndan güzel bulunan in-
san yüzü resimlerine daha çok ilgi gösterdi¤ini ortaya
koyuyor. Öte yandan güzellikle ilgili kesin bir tan›m yok. 

Güzellik kavram›n›n ilk sembollerinden biri olan Willen-
dorf Venüsü, abart›l› büyüklükteki gö¤üsleri, genifl kal-
ças›, beli ve baseni, do¤urgan yap›s›yla 20 bin y›l ön-
cesinin arzu duyulan, ideal kad›n›n› temsil ediyor. Antik
Roma ve Yunan’daysa fiziksel aktivitelerle flekillenmifl,
kasl›, yuvarlak hatl›, sportif kad›n vücutlar›n›n öne ç›kt›-
¤› görülüyor. Ortaça¤’da, tüm bedensel zevklerin inka-
r›yla birlikte kad›nlar, cinsel ça¤r›fl›mlardan uzak soluk
yüzleri ve c›l›z bedenleriyle ortaya ç›k›yor. 16. ve 17.
yy’da Barok dönemde fliflman ve yuvarlak hatl› kad›n-
lar ideal olarak tan›mlan›yor. 19. yy’da Viktorya döne-
mi kad›nlar›n›n sorumluklar›ndan biri de güzel olmak.

7372 güzellik

Ayna ayna söyle bana... Güzelli¤in tan›m› nedir? Neden güzellik hep kad›nlara atfedilir? Güzellik biyolojik bir kavram m›d›r,
yoksa önemli olan ruh güzelli¤i midir? Ça¤lar boyunca hep ayn› tarz kad›nlar m› güzel say›ld›?

Venüs: Aflk ve güzellik tanr›ças› Aphrodite'nin do¤uflu iki ayr› kaynakta iki farkl› görüflle anlat›lmaktad›r.
Bunlardan erken tarihli olan Homeros'ta Aphrodite Okeanos'un k›z› olan Dione ile Zeus'un k›z›d›r. ‹kinci efsane

ise Hesiodos'ta geçer.Aphrodite burada denizin köpüklü dalgalar›ndan do¤mufltur. 

The Birth of Venus, Boticelli 1486

Jean Harlow: 1930’lu y›llar›n
film y›ld›z› Harlow’un güzelli¤i
“sar›fl›n” ve “seksi” olmas›na
ba¤lan›yordu.

Marlene Dietrich: Dietrich,
erkeksi ve so¤uk yüz
hatlar›yla farkl› bir güzellik
anlay›fl›n› simgeliyordu. 



20. yy’da, güzellik tamamiyle d›fl görünüfl ve seksüel
cazibeyle efl tutulmaya baflland›. Sar›fl›n ve kusursuz
vücut ölçülerine sahip Marilyn Monroe, 1950’lerin bü-
yük, kahverengi gözlü Audrey Hepburn’ü hep bu anla-
y›fl› yans›t›yor. 20. yüzy›l›n sonuna do¤ru bu kez ince,
minyon ve çocuk görünüfllü “Twiggy” ise yeni bir gü-
zellik tan›m›. Peki ya 21. yy’›n kad›n›? Günümüzde bafl-
ka bir durum söz konusu. Bugün art›k d›fl görünüfl ve
vücut, kiflisel imaj› destekliyor. ‹deal kad›n tipi zay›f,
uzun boylu, bak›ml› bir kad›n. Kad›nlar, moda dergile-
rinden f›rlayan kad›nlara benzemek için aç kal›yor, es-
tetik operasyonlar geçiriyor. Hatta, birçok yerde karfl›-
m›za tek tip insanlar ç›k›yor. 

Günümüzün kad›n›, güzellik standartlar›n› yakalamak
için teknolojinin s›n›rlar›n› zorluyor. Her yaflta güzel ve
bak›ml› olmak istiyor. Bu anlamda, yafllanmay› gecikti-
rici beslenme diyetleri, anti-aging programlar›,  anti-ok-
sidanlara ra¤bet giderek art›yor. Moda, kozmetik sek-
törü, plastik cerrahi de hep yeni güzellik anlay›fllar›ndan
besleniyor ve bu anlay›fllar› besliyor. Kozmetik sektö-
ründe aynalara özgürce bakabilen kad›nlar yarat›yoruz
deniyor. Kad›nlar, neden genel güzellik tan›mlar›na uy-
mad›klar›nda aynalara özgürce bakam›yor? 

Anlafl›lan modern ça¤ ruhtan çok vücutla ilgileniyor.
Güzellik, art›k do¤a taraf›ndan verildi¤i gibi kabul gör-
müyor. Parlat›lmas›, de¤ifltirilmesi gereken bir imaj...

74 güzellik

Nefertiti: Büyüleyici güzelli¤iyle dillere destan olan
M›s›r Kraliçesi Nefertiti, MÖ 14’üncü yüzy›lda Eski
M›s›r’da yaflad›. Nefertiti’nin kelime anlam› da “gelen
en güzel” olarak biliniyor.

Twiggy: 1960’lar›n s›ska ve çocuk vücutlu modeli
farkl› bir güzellik anlay›fl›n›n bafllang›c›n› simgeliyor.

Noami Campell: Günümüzün en güzel ve al›ml› 
top-modellerinden Naomi Campell, uzun boyu ve
bacaklar› ile “siyah ku¤u” lakab›n› ald›. 

Lara Croft: Bir bilgisayar oyununun kahraman› olan
kasl›, güzel vücutlu, çevik Croft, teknoloji ve internet
ça¤›n›n sanal güzeli. 21. yy’da daha pek çok sanal
güzel olacak gibi gözüküyor.
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Yaflam›n› ilklerle, baflar› öyküleriyle doldurmufl bir
sanayici, bir ifl adam›, bir lider ve hepsinden önce

bir e¤itmen Selçuk Yaflar. Yan›nda çal›flan iflçisini, yö-
neticisini her f›rsatta e¤itmeye, bilgi ve de¤erlerle yük-
seltmeye gayret etmifl... Sadece çal›flan›na de¤il, yolu
yak›n›ndan geçen herkese e¤itimin önemini anlatmaya
çal›flm›fl, herkese bilgisinden, tecrübesinden katacak
bir fleyler bulmufl. 

Bununla da kalmam›fl, kitaplar yazm›fl; 10’u aflk›n kita-
b› var. Kurdu¤u vak›flarla da e¤itime hizmet etmifl...
1974 y›l›nda kurulan Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, her
y›l orta ve yüksek ö¤retim kurumlar›nda okuyan yete-
nekli, çal›flkan, baflar›l›, ancak maddi olanaklar› k›s›tl›
ö¤rencilere, vakf›n “Ö¤renci Burs Yönetmeli¤i” çerçe-
vesinde burs veriyor. Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤iyle
e¤itime kazand›rd›klar›yla pek çok ö¤renci yetiflmifl.
Ege Üniversitesi Anaokulu, Selçuk Yaflar ‹lkö¤retim
Okulu, Durmufl Yaflar ‹lkö¤retim Okulu, Selçuk Yaflar
Boyac›l›k Endüstri Meslek Lisesi, Çeflme Alaçat› Lise-
si... Ve üniversite hayali de gerçek oldu... Yaflar Üni-
versitesi. 

“Gençlere en modern imkanlar› sa¤layarak kaliteli ve
dünya standartlar›nda bir e¤itim sunmak, araflt›rma ve
teknolojik yeniliklerin ›fl›¤›nda ça¤a uygun nesiller yetifl-
tirmek” misyonuyla,  Selçuk Yaflar Spor ve E¤itim Vak-

f› Kurucu Baflkan› Selçuk Yaflar taraf›ndan kurulan Ya-
flar Üniversitesi, 2002 y›l› ekim ay›nda ö¤retime baflla-
d›. Bünyesinde Fen-Edebiyat, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler,
Mühendislik ve Mimarl›k, ‹letiflim, Hukuk Fakülteleri’nin
yan›s›ra, Yabanc› Diller ve Meslek Yüksekokulu ile Fen
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri yer al›yor.

“Yaflar Üniversitesi, mezunlar›n›n yar›flmac› bir ifl orta-
m›nda, özgüveni olan, karar verme becerisi yüksek ve
küçülen dünyam›za ulusal ve uluslararas› boyutta çok
dilli ve çok kültürlü donan›mla girerek, ifl dünyas›nda
baflar›l› olmalar›n› amaçlamaktad›r. Bu çerçevede Ya-
flar Üniversitesi, Atatürk ilkelerine ve liberal demokrasi-
ye gönülden ba¤l› ve inanm›fl gençler yetifltirecektir” di-
yor Selçuk Yaflar ve ekliyor “Cumhuriyetin bize emanet
etti¤i gençleri, yeni yüzy›l›n ihtiyaçlar›na uygun dona-
n›mla ve ayn› zamanda gelenek ve de¤erlerimizle bü-
tünleflmifl olarak yetifltirmek, bizim e¤itimdeki temel
hedefimizdir.”

Bu y›l fakülteler bünyesinde yeni aç›lan Turizm ve Otel ‹fl-
letmecili¤i ile ‹ç Mimarl›k bölümleri, Meslek Yüksekokulu
bünyesinde ise Grafik Tasar›m ve Turizm Rehberli¤i
programlar›, 2004-2005 e¤itim ö¤retim döneminde ilk
ö¤rencilerini alacak. Aç›lan yeni bölümler, zenginleflen
programlar, artan ö¤renci ve akademik kadroyla birlikte,
“Önümüzdeki y›llarda ö¤rencilerimizin uluslararas› nite-

liklere ve özelliklere sahip bir üniversite kampüsünde
e¤itim görmeleri amac›yla, Seferihisar Çaml› Köyü mev-
kiindeki Hedef Çiftli¤i’nden tahsis etti¤imiz 200 dönüm
araziyi Yaflar Üniversitesi’ne ay›rd›k, kampüsün inflaat
haz›rl›klar› son aflamaya geldi” diyor Selçuk Yaflar.

Bir yandan e¤itimin yap›ld›¤› ortam› zenginlefltirme, di-
¤er yandan deneyim, bilgi, birikim kazand›rma çabala-
r›... 2005 y›l›nda Yaflar Üniversitesi kongre, konferans,
seminer gibi etkinliklere de ev sahipli¤i yapacak. “Geç-
ti¤imiz y›l, konusunda uzman yerli ve yabanc› pek çok
akademisyen, yazar ve bürokrat›n kat›l›m›yla fen bilim-
lerinden yönetim bilimlerine, sanattan teknolojiye pek
çok bafll›kta panel, seminer, konferans düzenlendi.
Üniversite gençleri, teorik bilginin yan› s›ra uzman a¤›z-
lardan pratik bilgileri, tecrübeyi, görüfl ve düflünceleri
dinlemeyi, dile getirmeyi, paylaflmay› ö¤reniyorlar.
2005 y›l›nda üniversitemizde “I. Uluslararas› ‹flletme,
Ekonomi ve Yönetim” konulu konferans›n haz›rl›klar›n›
yap›yorlar, geleneksel hale getirilecek” diye aç›kl›yor
Selçuk Yaflar.

Yaflar Üniversitesi bünyesinde aç›lmas› kararlaflt›r›lan
“Meslek Edindirme Kurslar›” da yak›nda ilan edilecek,
böylece akademik program›n yan› s›ra kurslar yoluyla
da e¤itimin farkl› bir boyutuyla halka uzanacak Yaflar
Üniversitesi’nin eli.

Yaflar Üniversitesi yeni dönem

“Gençlere modern imkanlar sa¤layarak kaliteli ve dünya standartlar›nda bir e¤itim sunmak, araflt›rma
ve teknolojik yeniliklerin ›fl›¤›nda ça¤a uygun nesiller yetifltirmek” misyonuyla,  Selçuk Yaflar taraf›ndan

kurulan Yaflar Üniversitesi, yeni bölümleriyle bu alanda iddial› oldu¤unu bir kere daha gösteriyor.
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Yaflar Holding, bir ‹zmir gelene¤i olan ‹zmir Enternas-
yonal Fuar›’nda (‹EF), tüm topluluk flirketlerinin bir

arada topland›¤› kurumsal stand›nda ziyaretçileriyle bu-
lufltu. 513 metrekarelik alan›yla 73. ‹EF’in en büyük
stand› olma özelli¤ini de tafl›yan Yaflar Holding Kurum-
sal Stand›, fuar süresince e¤lenceli gösterileriyle de ziya-
retçilerin u¤rak yeri oldu. 60 ülkenin kat›ld›¤› ve 325 ya-
banc› firman›n ürünlerini sergiledi¤i fuarda, onur konu¤u
ülke Rusya idi. Çeflitli ülkelerden 16 bakan›n kat›l›m›yla
gerçekleflen aç›l›fl törenine kat›lan ‹zmir Valisi Yusuf Ziya
Göksu da fuar kapal› alan› 4. holde yer alan Yaflar Hol-
ding Kurumsal Stand›’n›n ziyaretçileri aras›ndayd›. Top-
luluk flirketlerini oluflturan g›da sektör lideri P›nar, boya
ve kimya sektörünün önde gelen markas› Dyo’nun yan›-
s›ra Viking Ka¤›t, Desa-Otak, Çaml› Yem ve Besici-
lik/Çaml› Dam›zl›k, Bintur, Alt›n Yunus, Bat› Sigorta, Ya-
flar D›fl Ticaret ve Yaflar Üniversitesi ürün ve hizmetleri-
ni ayn› çat› alt›nda, fuar kat›l›mc›lar›na sundu. Yaflar Hol-
ding stand›nda sergilenen Yaflar E¤itim ve Kültür Vak›f-
lar› yay›nlar›, sanat ve tarih merakl›lar› taraf›ndan mercek
alt›na al›nd›. 

P›nar stand›nda P›nar Et, Süt, Bal›k, Su ve ‹çecek ürün-
lerinin sergilenmesinin yan› s›ra e¤lenceli aktiviteler de
yafland›. P›nar Karfl›yaka Basketbol Tak›m› oyuncular›n›n
standa ziyareti de standa olan ilgiyi katlayarak ço¤altt›.
Fuar ziyaretçilerinin tüketim ihtiyaçlar› ise P›nar Gru-
bu’nun fuar aç›k alan›nda yer alan “corner”›ndan gideril-
di. Dyo grubu stand›nda fuar süresince inflaat boyalar›,
mobilya sistemleri, sanayi boyalar›, oto boyalar› ve mat-
baa mürekkepleri ürün tan›t›mlar›, teknik bilgilendirme-
ler, kartela ve broflür da¤›t›m› yap›ld›. Viking paravan›n-
da küçük ziyaretçilere e¤lenceli oyunlar oynatan Lily ör-

de¤i de stand› canland›ran dakikalar yaflat›rken, ziyaret-
çilere Viking Ka¤›t’›n yeni ürünlerinin tan›t›m› da yap›ld›. 

Desa-Otak’›n buhar kazanlar› maketlerinin ilgi çekti¤i
Yaflar Holding stand›nda, Bat› Sigorta, tüm sigortac›l›k
ürünleri hakk›nda Çaml› Yem ve Besicilik ise BioFarm ve
BioAqua markalar›yla ilgili kat›l›mc›lara detayl› bilgi aktar-
d›. Ziyaretçiler ayr›ca Alt›n Yunus ve Bintur’dan eylül ay›
özel fiyatlar›yla ilgili bilgi alma flans›na da sahip oldular.
Yaflar Üniversitesi’nin de bu y›l ö¤rencilere ilk defa mer-
haba deme imkan› buldu¤u standda, akademik progra-
ma dahil edilen yeni bölüm ve programlar hakk›nda da
bilgi verildi.

Dyo 31. Resim Yar›flmas›’na ‹stanbul’dan 307 sanatç›
534 eserle, Ankara’dan 233 sanatç› 440 eserle ve ‹z-
mir’den 196 sanatç› 355 eserle kat›ld›. Toplam 736 sa-
natç›, 1329 eserle mücadele etti. 

Bütün eserler seçici kurul üyelerimiz Prof. Ayd›n Ayan,
Yalç›n Gökçeba¤, Abdülkadir Günyaz, Prof. Hüsamet-
tin Koçan, Prof. Hayati Misman, Prof. Cuma Ocakl› ve
Prof. Dr. Adnan Turani taraf›ndan 19 A¤ustos’ta ‹stan-
bul’da, 20 A¤ustos’ta Ankara’da, 3 Eylül 2004 tarihin-
de de ‹zmir’de ön elemeler yap›ld›.

‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de yap›lan ön elemelerde se-
çilen 135 eser aras›ndan 4 Eylül 2004 tarihinde Çeflme
Alt›n Yunus’taki de¤erlendirmeler sonras›nda, 42 adet
pentür ve 10 adet özgün bask› resim, toplam 52 adet
eser sergilenmeye de¤er bulundu. 

Pentür dal›nda baflar› ödülü alan sanatç›lar ve eserleri
flöyle: Nurhan Altay/Uyku, Gülgün Baflar›r/Merdiven,
Bar›fl Y›lmaz/Yaflam ve Ben 1, fiuayyip Yücel/‹simsiz.
Özgün bask› dal›nda baflar› ödülünü ise Hikmet Se-
ver/Bilal’e....Kitapta Yazd›¤› gibi ad›n› tafl›yan eseriyle
ald›. 

Seçici kurulun bu de¤erlendirmedeki k›staslar›, her
zaman oldu¤u gibi eserlerin özgünlükleri, sanatsal yak-
lafl›mlar›nda ve anlat›mlar›ndaki, ça¤dafl tav›rlar oldu.

Yaflar Toplulu¤u 73. ‹zmir Enternasyonel Fuar›'nda 

Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi, 03 Temmuz-13
A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda ressam Fahri Sü-

mer’i, 24 Temmuz-13 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda
gravür sanatç›s› Fatih Mika’y›, 14 A¤ustos 2004’te res-
sam Cavit Atmaca’y› ve son olarak 4 Eylül-24 Eylül
2004 tarihlerinde de ressam As›m ‹fller’i a¤›rlad›.  

Ressam Fahri Sümer, 1942 y›l›nda Bozüyük’te do¤du.
1956 y›l›nda ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitir-
di. E¤itimini Halil Dikmen, Cemal Tollu, Neflet Günal
atölyelerinde tamamlad›. Sanatç›, halen Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca E¤itim Fakültesi’nde Resim Bölümü
Baflkanl›¤› görevini yürütüyor. Fahri Sümer, resimsel ki-
flili¤ini Rembrandt, Cezanne, Bernard Buffet ve Çin,
Japon sanatlar›ndan etkilenerek oluflturmufl. 1990’dan

bu yana sadece ‹zmir ve çevresini çizen Fahri Sümer,
çizgiyi ön planda tutan bir oluflum içinde, insanla, ya-
flad›¤› çevre aras›ndaki uyumu, soyutlay›c› bir e¤ilimde
yans›t›yor. Yurt içi ve yurt d›fl›nda çeflitli kiflisel ve kar-
ma sergiler açan Fatih Mika, 1956 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlad›.
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölü-
münü yar›da b›rakarak Yugoslavya’ya giden Fatih Mi-
ka, Sarayevo Güzel Sanatlar Akademisi Grafik (Gravür)
Bölümü’nden mezun oldu. 

Akademi’nin Dzevad Hozo Atölyesi’nde ihtisas›n› ta-
mamlayan sanatç›, çal›flmalar›n› 1989 y›l›ndan bu yana
Roma’da sürdürüyor. Fatih Mika’n›n figürleri, bazen
sadece sezdiriyor. S›valar› dökülmüfl bir duvar taraf›n-

dan yutulmufl, sanki flafa¤›n ilk ›fl›klar›yla bunlar gözden
kaybolup gideceklermifl gibi duruyor, bazen figürlerin-
deki mart›lar yaflam›n kendisi olan iç dinamizminin gö-
rüntülerine dönüflmek üzere havalanabiliyor ya da kufl
niteliklerini yitirebiliyorlar. Sanatç›, çal›flmalar›ndaki gör-
sellefltirme süreci içinde, imgelerin sözcükle iliflkisini
koruyarak ayn› zamanda onlardan ba¤›ms›zlafl›yor. Ya-
flar E¤itim ve Kültür Vakf›’na ba¤l› olarak sanatsal faali-
yetlerini sürdüren Selçuk Yaflar Sanat Galerisi, Türki-
ye’nin ilk özel müzesi olan Selçuk Yaflar Müzesi bünye-
sinde, 1990 y›l›nda hizmete girdi. 

Bugüne kadar pek çok sanatç›n›n eserlerini sanatse-
verlerle buluflturan Selçuk Yaflar Sanat Galerisi, eserle-
ri sadece ‹zmir’de de¤il, farkl› mekanlarda da sergiliyor.

Çeflme Alt›n Yunus'ta dört sergi

ATC Türkiye Tan›t›m Program› Alt›n Yunus'ta

American Türk Konseyi (ATC) Baflkan› Lincoln
McCurdy ve Amerikan Kongre Üyesi Dan›flmanlar›

için düzenlenen Türkiye Tan›t›m Program› çal›flmalar›,
Çeflme Alt›n Yunus'ta bafllad›. Her y›l Türkiye'nin de¤i-
flik bir bölgesinin tan›t›lmas› amaçlanarak yap›lan ATC
Türkiye Program›'nda kat›l›mc›lar de¤iflik kültürel ve

e¤itsel aktivitelerde bulunuyor. Çeflme'ye gelen konuk-
lara evsahipli¤i yapan Yaflar Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, ATC Türkiye Program›
hakk›nda "Problemlerin bire bir görüflmelerle halledile-
bilmesi ve Türkiye'nin tan›t›lmas› için büyük önem tafl›-
yor" dedi.

Dyo ilk onda

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO), Türkiye’nin 500
büyük sanayi kuruluflunu izleyen ‹kinci 500 Büyük

Sanayi Kuruluflu Raporu aç›kland›. 

Yaflar Grubu flirketlerinden Dyo, bu s›ralamada 10’un-
cu oldu. Ege Bölgesi’nden toplam 80 firma, ‹kinci 500
Büyük Sanayi Kuruluflu s›ralamas›na girdi.

Türkiye’nin en büyük ikinci 500 büyük sanayi
kuruluflunun 2003 y›l›ndaki üretimden sat›fllar› 16 kat-
rilyon 836 trilyon 732 milyar 659 milyon lira olarak ger-
çekleflti. 4.1 milyar dolarl›k ihracat gerçeklefltiren söz
konusu sanayi kurulufllar›, 177 bin 614 kifliye istihdam
sa¤lad›.

P›nar’dan yeni bal›k market

Yaflar Holding, bal›k market zincirinin ikincisini Al-
sancak’ta hizmete açt› Bal›k ve haz›r bal›k yemek-

lerinin sat›fla sunuldu¤u marketin aç›l›fl› bas›n›n da
kat›l›m›yla gerçekleflti. 

Aç›l›fla Tar›msal Üretim Grubu Baflkan Yard›mc›s›
Hasan Girenes ve P›nar Et Genel Müdürü Zeki Ilgaz da
kat›ld›. 

Fahri SümerFatih Mika

Dyo Resim Yar›flmas› sonuçland› 

Bar›fl Y›lmaz - Yaflam ve Ben 1

Gülgün Baflar›r - Merdiven

Nurhan Altay - Uyku

fiuayyip Yüce - ‹simsiz



80 english summaries7978 english summaries

Cooking is a mental exercise

Mention of food and cuisine in Turkey is sure to
trigger associations of Ottoman cuisine, an es-

tablishment with a 700-year history. Feriye Lokantas›,
which opened its doors in 1997, is one of the better-
known restaurants still applying the techniques, using
the ingredients and serving the dishes of Ottoman cu-
isine. Owned by the Kabatafl Foundation, Feriye Lo-
kantas› has a history dating back to Ottoman times. 

The story begins in the second half of the 19th cen-
tury, when the Ottoman sultans moved from Topkap›
Palace to the magnificent residences they had built on
the shores of the Bosphorus. Feriye, an Ottoman word
used to describe the additions made over time to the
Ç›ra¤an Palace, was a police station serving the Dol-
mabaçe and Ç›ra¤an Palaces, which at the time occu-
pied the coastal strip all the way from Befliktafl to Or-
taköy. In later years, the site was used first as a ware-
house for the state drinks and tobacco monopoly, Te-
kel, and latterly as a coal depot, before being restored
by the Kabatafl Foundation for Education and turned
into a cultural complex. Today, Feriye Lokantas›, a part

of the complex, offers a menu heavy in Ottoman ac-
cent. Vedat Baflaran, the head chef and manager of
Feriye Lokantas›, has dedicated years to researching
the culture of Ottoman cuisine and shares his know-
ledge of Ottoman and Turkish cuisine here with Yafla
readers. Says Baflaran: 

“East and west have had little influence on the Turkish
palate. Middle Eastern cuisine certainly bears its hall-
mark, but not as far as flavors are concerned. In Leba-
nese cuisine, for instance, eggplant salad is made with
a lot of tahini. Yet in Turkish cuisine, tahini is never
used. In Ottoman times, bodies required oil-rich foods
and this obviously reflected in the cuisine. 

Ottoman was an extremely healthy cuisine because it
closely paralleled the course of nature. When, for
example, migrants from the east began eating regular
loaf-bread in Istanbul rather than home-baked flatbre-
ad, they developed stomach complaints. The lesson of
this is to eat a natural diet. And this is what the Otto-
mans did.”

Before embarking on his two-year round-the-world
sailing marathon, Rahmi Koç took himself off to

Çeflme to keep up the fishing tradition he has with
Selçuk Yaflar. The two businessmen met some days
ago and went fishing at dawn. Rahmi Koç and Selçuk
Yaflar have a fair amount in common. Both are
officially retired. In the case of Rahmi Koç, he consig-
ned himself to supposed retirement. He may not
meddle in day-to-day affairs or have anything to say if
business is on course, but when things start going
awry or important decisions need to be made, he is
back aboard. By implication, then, his two-year yacht
tour is sure to face interruption now and again. There
will be times when he goes off for meetings and co-
mes back. But there is no question of cheating: the
boat will wait where he left it and only set sail again on
his return. Cheating is a no-no as far as Rahmi Bey is
concerned. This is a serious round-the-world adven-
ture. I ask when the adventure will end. By way of
reply, he says he will be having another, larger yacht
built. A larger yacht means, presumably, a longer
world tour..

Simply retiredPicasso, inspired by food..

Since his first exhibition in 1960, Gürol Sözen has
become a well-known name in many fields of the

arts. More than a few sources quote him as an “artist,
traveler, writer, journalist, sculptor and art historian”.
For his part, Sözen picks an entirely different title for
himself: a painter and decorator.. “I see art as painting
and decorating,” he says. “After all, painting and deco-
rating is a fine branch of the arts. I find it hard to say that
I’m an artist. You learn so many things when you’re mi-
xing the paint. I’d rather be like a regular painter.” As for
current trends in art philosophy, Gürol makes the follo-
wing assessment: “We’re sitting on such vast cultural
assets here in Turkey, only no one is aware of it. Today,
the entire world recognizes Anatolia as the land of the
longest living civilizations. It’s my view that communiti-
es unaware of their cultural make-up have no hope of
preparing themselves for the future. In defining cultures
of the past, people talk of a polytheistic age. But as I
see it, the god worshipped today is money. A commu-
nity that produced the poet Yunus Emre, the architect
Mimar Sinan, the mystic Mevlana and the miniaturists
shouldn’t have reached this point.” 

“I’m no artist; I’m a painter”

Creativity knows no bounds. There are times when
the look in a child’s eyes can move you to write

poetry, times when the dish produced by a lover can
inspire you to paint. Up to now, we have always known
Pablo Picasso for his genius as a revolutionary painter,
his colorful personality and political attitude. But here you
will discover a very different side to the man; and one that
will surprise you. You will hear how an artist, equally fond
of food and women, used his creativity to paint excepti-
onal pictures, the stories behind them and recipes from
the great man himself. In the summer of 1898, when he
was just 17, Picasso set off traveling with Manuel
Pallares, a friend he made at the College of Fine Arts. 

Painting, their passion in common, forged a strong bond
between the two. By chance, they found a roof over the-
ir heads in Ports del Maestrat in the Ebro delta between
the borders of Catalonia and Aragon and stayed here a
while. Later, Picasso transferred his living quarters to so-
me relatives of Manuel’s in the picturesque village of Hor-
ta. Olive oil is the prime ingredient of Spanish cooking and
here Picasso watched olives being transformed into oil. 

The Turkish Republic inherited an extraordinary le-
gacy: a land that has been home for centuries to a

diversity of civilizations and a historic and cultural he-
ritage to match. But today the Republic, is being roc-
ked by the winds of globalization. 

It is argued the world over that individual cultures sho-
uld not be subsumed into a single global culture; that
they should fight to preserve their identity. In this con-
text, traditions are seen as instruments that define cul-
tures and ensure their continuity into future generati-
ons. So what is being done to preserve culture in to-
day’s Turkey, a country that took over the 600-year le-
gacy of the Ottoman Empire, but has since turned to
face firmly west and is now anxious to join the Europe-
an Union? Is any effort being made to keep up traditi-
ons? What happens if not? How will the European Uni-
on and Turkey impact on each other in the cultural
sense? In his book ‘From Tradition to the Future’, the
eminent historian Prof Dr ‹lber Ortayl› stresses the im-
portance of tradition in the survival of culture. Ortayl›
explains: “Actually, it’s the duty of every intellectual to

consider and discuss tradition and the future in con-
junction. It’s nobody’s place to reject tradition, but
knowing what tradition is and describing it accurately
helps us to have a better gauge of the future.” In terms
of culture, traditions, Turkey and the western world,
the historian has the following to say: “The majority of
society doesn’t mirror cultural values in its everyday li-
fe. Identities aren’t forged around this culture. You
can’t escape tradition within a community because, li-
ke it or not, it incorporates the past. But if you reject
tradition altogether, you create unnecessary problems.
There’s a breed of person in Turkey, who knows not-
hing about going out and has no idea how to dress for
what occasion. 

Some people turn up at graduation ceremonies in mi-
ni-skirts, others go everywhere with their heads cove-
red. The crucial thing is how polar opposites live toget-
her and get along within the community. As people get
used to and like living together, this becomes establis-
hed as a tradition. And by adhering to these traditions
people learn how to behave in moderation.”

“Tradition means color”

Dieting without realizing

Breakfast: 1 matchbox-sized piece of cheese, 1 sli-
ce of wholemeal bread.. Lunch: Xg boiled meat, 1

undressed salad.. Dinner: 1 undressed salad.. Forbid-
den: sugar, cakes, biscuits, desserts, alcohol.. And
what was the story with pasta and rice? Have you had
it with all that? And strawberry diets, the Madonna
method of shedding weight, the bikini diet, the vege-
table diet, X soup or lemonade diets?.. 

When new diets are appearing every day, do any of
them actually do anything for you? Or is it always a ca-
se of one step backwards because you pigged out
one day after losing a couple of kilos through virtual
starvation? The dietician, Selahattin Dönmez, talks of
a new concept that does away with all these prob-
lems. The concept? Dieting without realizing it. Here is
a concept that promotes a balanced diet, allowing you
to eat meat, vegetables, dairy products, desserts, fish,
chicken, and even cakes, pastries and kebabs. The
secret is to balance the nutritional content and watch
the size of your portions. Dönmez explains: “Eating is
an indispensable part of life. You can wear the same

jacket for five years or just five weeks. Buy a pair of
shoes and you may get 10 years’ mileage out of them.
But eating involves an important atmosphere; it’s so-
mething that has to be done morning, noon and night.
People’s impulse to eat is something altogether diffe-
rent. It may be about metabolic, environmental and
social factors; it may reflect a syndrome associated
with dietary disorder. Whatever the underlying reason,
we’ve found that by following a dietary model that
combines meat, dairy products, fruit and vegetables,
people lose weight and keep the weight off. 

The concept of a healthy diet is a long-term thing and,
more importantly, means losing weight evenly and
over the appropriate time span. There can be no qu-
estion of whether it’s healthier to lose weight over the
short term or long term. According to a statement by
the World Health Organization, losing between 250g
and 1kg a week is healthy. For overweight people, ti-
ming is a very important criterion. The more weight
they lose in the less time, the more successful they
see themselves.”

Shoe styles are influenced by a string of factors,
among them technological developments, weather

conditions, lifestyles, religion, professions, status and
cultural values. In the Middle East, flat shoes that are
easy to slip on and off tend to be common, given that
shoes must be removed before entering a mosque. In
India, on the other hand, the feet are a symbol of be-
auty and eroticism, while local mythology associates
the feet with fecundity and humility. China, meanwhile,
is notorious for its now outlawed tradition of binding
girls’ feet during childhood. The underlying premise
was that petite-footed women won greater esteem.
The examples given above serve as an indication of the
importance ascribed to feet and shoes throughout his-
tory. We extended our research a little further and cast
a look at shoe collections from different ages and cul-
tures. The Bata Shoe Museum in Toronto, which has an
exhibition of 4500 years of footwear history and a col-
lection of 12,000 pairs of shoes, started life with a pri-
vate shoe collection garnered since the 1940s. Opening
its doors in 1995, the museum houses the world’s lar-
gest and most comprehensive collection of footwear. 

Judging by appearances…

He was a child of just eight when he first stepped
into the house of Cemal Reflit Rey. Such was his

passion for music that he used the pocket money his
father gave him to take music lessons from Rey on the
sly. As a child, he wrote melodies for the stories he re-
ad. His father’s career in textiles held no interest for
him; he had already made his choice. The alternative
was a comfortable life as a textiles engineer or being a
musician in music halls reeking of meatballs. 

He picked the hard option and climbed the ladder
rung by rung to get where he is today. Most of us
know Fahir Atako¤lu for the memorable soundtracks
he composed for documentary series such as ‘Demir
K›rat’ (‘Will of Iron’), ‘12 Eylül’ (‘12 September’), ‘K›b-
r›s’ (‘Cyprus’), ‘Sar› Zeybek’ (‘Dance of Atatürk’) and
‘Do¤u’nun Ifl›¤›’ (‘Light of the East’). Atako¤lu, who
has been living in the USA since 1990, makes a splash
with every project he puts his name to. He is one of
those gifted artists, whose work is admired by most
and face is recognized by almost none. This perhaps

explains why he considers it necessary to introduce
himself by name. According to Atako¤lu, “Listening to
classical music doesn’t make a community any the su-
perior. The value of a country or community shouldn’t
be judged by the proportion of classical, rock, pop or
hip-hop music it listens to, because music isn’t that
kind of thing.” He describes music in the following
terms: “The point is not understanding or knowing
about music. To be moved by the music of Beethoven
or Chopin or to like guitar music you don’t have to ab-
le to perform it. Feeling is important. I’d like everyone
to listen to my music and for it to survive for generati-
ons to come. You can only achieve this by doing what
you feel. I never define my audience in the sense that
my music is for this or that kind of person. If a musici-
an wants to make a mark, he or she must be able to
share his/her feelings accurately and sincerely. Howe-
ver much I want the whole world to listen to my music,
I’ve never had hang-ups about doing something that
makes the charts. Musicians shouldn’t have those
kinds of worries.” 

Sound of music

When women started directing films in Turkey,
world cinema had long since celebrated its 50th

anniversary and the Turkish film industry was well into
adulthood. According to the books of film-writer Agah
Özgüç, Turkish film production started gathering mo-
mentum in 1950. Up until 1951, not a single woman di-
rector had graced the industry. A glance at Turkish film
industry records reveals that some 6000 films have be-
en made to date. Of these, the number directed by
women is no more than 100. Bearing in mind that Tur-
key has only 24 women directors, this figure is hardly
surprising. The photographer Muammer Yanmaz has
prepared a photography exhibition of ‘Turkish Women
Directors’ for this year’s Flying Broomstick Women’s
Film Festival. In so doing, he presents cinephiles with
15 Turkish directors, posing naturally in their own ho-
mes. The project, features 15 of Turkey’s 24 women
directors. They are: Biket ‹lhan, Birsen Kaya, Canan
Evcimen Obay, Canan Gerede, Fide Motan, Fürüzan,
Gülsün Karamustafa, Handan ‹pekçi, Ifl›l Özgentürk,
Lale Oralo¤lu, Seçkin Yaflar, Sunar Kural Aytuna, Tom-
ris Giritlio¤lu, Türkan fioray and Yeflim Ustao¤lu.

Female directors
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