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01 sunufl

O
cak 2005, yeni bir dönemin bafl›. Hem yeni bir y›l,
hem de AB ile iliflkilerimizde bir dönüm noktas›n›n ar-
d›ndan bafllayan yeni bir süreç var önümüzde. Bu ye-

ni uyum döneminde AB normlar›n› dikkate alarak özel sektör,
sivil toplum kurulufllar›, meslek örgütleri kat›l›mc› bir çal›flma
içinde, Türkiye’nin toplumsal refah›n›n artmas›na çal›flacakt›r.

Yüksek hedefleri olan bir kalk›nma stratejisinde en önemli un-
sur insan faktörüdür. Türkiye hak etti¤i ça¤dafl ekonomik ve
toplumsal düzeye, e¤itim sistemine kaynak yaratarak ve kök-
lü de¤ifliklikler yaparak varacakt›r. E¤itim uzun süreli bir pro-
sestir. Genç nüfusun sürekli artt›¤› ülkemizde; müfredat, zo-
runlu e¤itim süresi ve e¤itimin kalitesi konusunda pek çok re-
form yap›lmal›d›r. Aksi halde Avrupa ile bütünleflme s›ras›nda
en önemli sermayemiz olan genç insan kayna¤›n› sadece va-
s›fs›z iflgücü olarak bir anlamda yok etmifl olaca¤›z. Bu konu-
da süratle ek kaynaklar›n yarat›lmas› ve e¤itimin desteklenme-
si gerekmektedir. 

Ülkemizde bulunan yat›r›m aç›¤› ve yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril-
mesi konular› ise e¤itimden sonra ayn› derecede önem tafl›-
yan konular›m›zd›r.Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, küreselle-
flen dünya ekonomisinde var olmaya çal›flan, global yat›r›m
pastas›ndan pay almaya u¤raflan bütün ülkelerin üzerinde
hassasiyetle durdu¤u bir konudur. Çünkü yat›r›m öncesi, yat›-
r›m ve iflletme dönemlerinde karfl›lafl›lan engeller, sadece bü-
rokratik ifllemler olarak alg›lanmamaktad›r. Nitekim var olan
engeller rekabet gücümüzü azaltmakta, ifl maliyetlerini yük-
seltmekte ve gerek iç gerekse d›fl yat›r›mlar için ülkemizin ca-

zibesini azaltmaktad›r. Bu nedenle yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril-
mesi için at›lan her ad›m, ülkemizi potansiyelini daha iyi kulla-
nabilen bir konuma getirecektir. AB ile müzakerelerin baflla-
mas›yla sadece mevzuat uyumu sa¤lanmayacak, hem kamu,
hem de özel sektörde ifl yapma kültürü de derin de¤iflimlere
u¤rayacakt›r. Bu de¤iflimin etkileri ise; ekonomik ba¤›ms›zl›k,
ülke risk s›ralamas›, küresel rekabetçilik, çevresel sürdürülebi-
lirlik gibi birçok uluslararas› endekste Türkiye’nin yerini daha
iyi noktalara getirerek kendini gösterecektir. Ülkemiz günde-
mindeki di¤er önemli bir konu ise kay›t d›fl› ekonomi ile müca-
deledir. Bu mücadeleyle desteklenen vergiyi ve di¤er destek-
leri de kapsayan etkin bir devlet yard›m› politikas›yla, ülkemiz
ekonomisi istikrarl› bir büyüme sa¤layacakt›r. Yüzde 5’in üs-
tünde seyreden büyümemizle e¤itim sorunu çözülerek, iflsiz-
lik sorununa kal›c› çözümler üretilebilir. 

AB ile entegrasyonu h›zland›r›rken at›lacak olan uyum ad›m-
lar›n›n Türkiye içinde büyük kazanç oldu¤u kesindir. Zaten
siyasi istikrar, tar›m, insan haklar›, çevre, e¤itim ve pek çok
konuda yap›lacak olan bu reformlar, asl›nda Türkiye’nin
kazançlar› olacakt›r. Türkiye sadece AB ile ilgili hedeflere var-
d›¤›nda de¤il, bu hedefe varmak için geçti¤i yollarda da karl›
ç›kacakt›r. Bu çerçevede, demokratik standartlar›m›z›n yük-
selmesi en büyük kazanc›m›z olacakt›r. 

Yeni bir dönem; 2005 y›l›, Türkiye için olumlu pek çok gelifl-
menin yaflanaca¤› bir y›l olaca¤› inanc›yla...

Yeni bir dönem bafll›yor...

“‹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.”

Sevgiyle kal›n,

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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Bat›da müzeler, cafe’si, sinemas› ve restoran›n
bulundu¤u, insanlar›n hem ö¤rendi¤i hem de
hoflça zaman geçirdi¤i kültür merkezleri haline

geldi. Ülkemizdeyse hala belli bir yafl grubunun ya da
merakl›lar›n sanat eserleriyle bulufltu¤u mekanlar duru-
munda. ‹stanbul’da, film seyredebilece¤iniz, kütüpha-
nesinden yararlanabilece¤iniz, cafe’sinde yorgunluk
kahvesi içece¤iniz, ça¤dafl Türk sanat›n›n ürünlerine
ulaflabilece¤iniz, bir mekan var art›k. Sözünü etti¤imiz
yer, ‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi. Eczac›bafl› gru-
buyla ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n iflbirli¤i sonucun-
da aç›lan Türkiye’nin ilk uluslararas› müzesinin k›sa ad›
“‹stanbul Modern”. Ülkemizin modern ve ça¤dafl sanat
alan›ndaki birikimini ortaya koymay› ve korumay›
amaçlayan müzenin kurulmas›na asl›nda çok önceden
karar verilmifl. Ancak 10 y›l› aflk›n bir süredir mekan
arand›¤› için aç›l›fl› gecikmifl. 

Özel koleksiyonlar 
Galata R›ht›m›’nda Denizcilik ‹flletmeleri’ne ait 4 No’lu
Antrepo’da 11 Aral›k’ta hizmete aç›lan müze, iki kattan
olufluyor ve 8 bin metrekarelik bir alana yay›l›yor. Mü-
zenin birinci kat›nda, Nejat F. Eczac›bafl› Vakf› ve Tür-
kiye ‹fl Bankas› Koleksiyonu’yla, Resim ve Heykel Mü-
zesi’nden çok say›da eserin yer ald›¤›, sürekli koleksi-
yon sergileri bulunuyor. Müzede y›lda üç, dört kez dü-
zenlenmesi planlanan süreli sergiler de var. Bu bölüm-
de ça¤dafl Türk sanat›n›n seçkin örnekleriyle farkl› ser-
gileme metotlar›yla buluflucaks›n›z. Sergi, Türk sanat-
ç›lar›n›n uluslararas› sanat dünyas›nda tan›t›lmas›n›
amaçl›yor. E¤er yolunuz Ocak- Mart 2005 tarihleri ara-
s›nda Galata’ya düflerse, ‹stanbul Modern’e u¤raman›-
z› ve Türk sanat›n›n efsanevi isimlerinden Fikret Mual-
la’n›n 101. do¤um günü nedeniyle düzenlenen sergiyi
gezmenizi tavsiye ederiz. Sergide sanatç›n›n özgün ça-
l›flmalar›na yer veriliyor. 

Dünyay› dolaflan sergiler...   
‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi, yaln›zca Türk sanat-
ç›lar›n›n eserlerini tan›tmakla kalmayacak... Dünyay›
dolaflan önemli sergileri de Türk izleyicisiyle bulufltura-
cak. Yani art›k dünyan›n bir ucundaki sergi, ‹stanbul
Modern’le aya¤›m›za kadar gelecek. Bunun için dün-
yan›n en büyük koleksiyoncular›ndan Deutsche
Bank’la bir anlaflma yap›ld›. Bu anlaflma kapsam›nda
Ocak 2005’te Rusya’da bafllayacak bir sergi y›l sonun-
da ‹stanbul Modern’e gelecek.

Kültür merkezi  
‹stanbul Modern, bugüne kadar gezdi¤iniz, gördü¤ü-
nüz müzelerden çok farkl›... Sinemas›, cafe’si ve kü-
tüphanesiyle bir kültür merkezi görünümünde. Müzeye
geldiniz, sergileri gezdiniz, bilgilerinizii tazelediniz. An-
cak biraz da e¤lenmek istiyorsunuz. Bunun için baflka
bir mekana gitmenize gerek yok. Klasik ve ba¤›ms›z
film örnekleriyle festivaller d›fl›nda gösterim olana¤› bu-
lamayan filmleri izleyebilece¤iniz müze sinemas›na u¤-
rayabilirsiniz. ‹stanbul Modern’in halka aç›k bir de kü-
tüphanesi bulunuyor. Burada modern Türk ve dünya
sanat›n› konu alan kitaplara, sanat ansiklopedileri ve
dergileri gibi çok say›da kayna¤a ulaflabilirsiniz. Günün
sonunda, kültür birikiminizi art›rarak müzeden ayr›lma-
dan önce soluklanmak için müzenin Bo¤az’a naz›r ca-
fe’sine u¤rayabilir, kahvenizi yudumlarken manzaray›
seyredebilirsiniz.

05 04 mekan: ‹stanbul Modern

Modern Türkiye’nin modern müzesi
Türkiye’nin ilk uluslararas› müzesi “‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi”, sergi salonlar›, kütüphanesi,

cafe’si ve sinema salonuyla bir kültür merkezi olmay› hedefliyor. Her kesimden insana ulaflman›n amaç-
land›¤› müzede, Ça¤dafl Türk Sanat›’n›n önemli eserleriyle özel koleksiyonlar yer al›yor. 



“Bir yol haritam›z var”
B

u yaz› asl›nda iki k›z kardeflin hikayesi. Yafla

Dergisi, Yaflar Toplulu¤u’nun kurumsal imaj

dergisi. Geçti¤imiz y›l do¤du. Yaflar Toplulu-

¤u’nun el att›¤› her alan asl›nda yaflam›m›z›n içinde. Bi-

raz g›da, biraz renk... Biraz turizm ve e¤lence, biraz ta-

ahhüt... Hayvanc›l›k çok görünmese de pek önemli...

Dedim ya hayat›m›z›n ortas›nda bir yerde Yaflar Toplu-

lu¤u. Anafikir, ürettikleri hizmet ve ürünlerin d›fl›nda el

att›klar› alanlar, özellikle di¤er renkleri gözler önüne

sermek ad›na. K›sacas› bolca ifl dünyas› ve ekonomi

ama bir o kadar sanat, arkeoloji ve insan... Bu yay›na

aileyi ç›karmak sand›¤›n›z gibi kolay bir ifl de¤il. Tamam

yay›n bizim de bizim gözükmemiz o kadar da gerekli

de¤il anlay›fl›, san›r›m biraz aileden gelen bir al›flkanl›k.

Babalar›n›n iki k›z›. Yaflar Toplulu¤u’nun yeni yüzü;

Feyhan Kalpakl›o¤lu ve ‹dil Yi¤itbafl›. 

Asl›na bakarsan›z, y›llard›r grubun de¤iflik bölümlerinde

çal›flan iki kifli. Ancak geçti¤imiz y›l bafl›na kadar Sel-

çuk Bey’in karizmatik kimli¤i etraf›nda dönen ve gözle-

rin neredeyse ondan baflka kimseyi görmedi¤i bir or-

tamdan, birden daha farkl› bir döneme ad›m at›ld›. Ya-

flar Holding Yönetim Kurulu, Feyhan Han›m’›n baflkan-

l›¤›nda yeniden yap›land›r›ld›. 

Feyhan Kalpakl›o¤lu ile ‹dil Yi¤itbafl›, ço¤unuzun ifl

dünyas›n›n s›n›rl› resmi içinde tan›d›¤› iki profil. Asl›nda

birbirinden renkli iki kad›n. Peki hem kardefl hem ifl ar-

kadafl› olan iki kad›n nas›l bir iliflki içinde. Çocukluklar›,

babayla iliflkileri, kariyerleri... Yetmedi bundan sonra

Yaflar, planlar ve gelecekten söz etmiflken çocuklar...

Türkiye’nin en eski flirketlerinden Yaflar’›n dünü, bugü-

nü ve yar›n›n› iki kad›n›n gözüyle okumak ister misiniz.

Buyrun öyleyse... 

Yaprak Özer: Çocukken didiflir miydiniz? 

Feyhan Kalpakl›o¤lu: Didiflmezdik. Aram›zda yafl fark›

var. 

Y.Ö.: Aran›zda kaç yafl var?

F.K.: Dokuz yafl. Dolay›s›yla hiç didiflmedik. Ben hep

kendimi abla gibi hissettim. Çünkü o yedi yafl›ndayken

ben genç k›zd›m. O da büyürken çok fleker bir çocuk-

tu. Ailenin küçü¤üydü ve çok seviliyordu. Aram›zdaki

yafl fark› y›llar geçtikçe kapand›. 

Y. Ö.: Selçuk Bey sert bir baba m›yd›?

F. K.: Sert bir baba de¤ildi. Disiplinliydi, ama bunu

sertlikle yapmazd›. Görünmeyen bir çekinmemiz vard›.

“Sert baba” demek do¤ru olmaz. 

‹dil Yi¤itbafl›: Annem de çok evhaml›yd›. Onun için ko-

ruma alt›ndayd›k. 

Y. Ö.: Feyhan Han›m nas›l bir ablayd›? 

‹. Y.: Evde çok uzun zaman bir arada olamad›k. Ben il-

kokulu bitirdi¤im y›l ablam üniversiteye gitti. Bo¤aziçi

Üniversitesi’ne okumaya gidince, ben uzun süre evde

yaln›z yaflad›m. 

Y. Ö.: Sizin birbirinizi tan›man›z hangi yafllarda oldu?

F. K.: ‹dil anne olduktan sonra, daha fazla beraber ol-

duk. Yazl›klar›m›z birbirine yak›n. Çocuklar›m›z var. Ben

biraz daha tecrübeli bir anneydim. Sonra iliflkimiz ifl ha-

yat›nda daha çok pekiflti. 

Y. Ö.: Çocukken havay› koklamak ad›na baz› babalar

çocuklar›n› özellikle ifle götürür. Sizin hiç böyle bir du-

rumunuz oldu mu?

‹. Y.: Benim hiç olmad›. Üniversiteyi bitirdikten sonra

bir y›l çal›flt›m ve master yapt›m. Ondan önce flirketler-

de staj bile yapmam›flt›m. 

F. K.: Ben üniversite ikinci s›n›ftayken P›nar Süt kurulu-

yordu. Ayhan Öner bana, “Yaz›n çal›fl›r m›s›n?” diye

sordu. O yaz bir buçuk, iki ay çal›flt›m. Ama çal›flmasak

da evimize ifl hayat›ndan çok say›da kifli geliyordu. Ku-

lak dolgunlu¤u oluyordu. Babam›n gündeminde ne ol-

du¤unu, nereye gitti¤ini ve kiminle konufltu¤unu çok

merak ederdim. Onun için babama çok soru sorard›m,

o da sab›rla anlat›rd›. Özellikle ailenin geçmifli, ifllerin

nas›l kuruldu¤u gibi bilgileri ö¤renirdim. Bizim flirketi-

miz asl›nda hiçbir zaman bir aile flirketi gibi de¤ildi.

Hep yabanc› orta¤›m›z vard›, dan›flmanlarla birlikte ku-

rumsal yap›ya geçifl yaflan›yordu. Babam da fabrika-

dan ç›km›fl, 35 yafllar›nda genel müdürlü¤ü b›rakm›fl,

oraya profesyonel bir yönetici atam›fl ve holdingi kur-

mufl. 

Y. Ö.: Holding d›flar›dan aile flirketi görüntüsü veriyor. 

‹. Y.: Aile ad›n› tafl›d›¤› için herhalde.Yaflar, kurumsal-

laflm›fl bir aile flirketidir. Selçuk Yaflar’›n etkisi çok ol-

mufltur.  

F.K. Selçuk Yaflar öncü bir insan. TÜS‹AD’›, SETB‹R’i

kurmufl. Bunlar Türkiye’de birçok sektörde öncü ol-

mufl kurulufllar. Gerçekten cesur bir insan. Türkiye’nin

gündemini 10, 15 y›l ileriye do¤ru yaflam›fl. Turizm, ta-

r›m ve hayvanc›l›k gibi, bugün bile yeni yeni konufltu¤u-

muz konular› önceden konuflmufl. Hareket noktas› ya-

rat›c›l›k. Ticaret ve para kazanmak de¤il. 

‹. Y.: Yenilikçi. 1975’te P›nar Süt’ün kurulmas›yla birlik-

te, Türkiye’ye ilk UHT süt getirildi. O zaman Fransa’da

bile UHT süt çok yeniymifl. 1969-70’lerde Fransa’ya

uzun ömürlü süt girmifl. Düflünün ki, 1975’te Türki-

ye’ye giriyor. P›nar UHT sütü Türkiye’ye getirmemifl ol-

sayd›, bugün belki Türkiye pazar› çok farkl› olacakt›. 

‹. Y.: Çocuklar sa¤l›kl› süt içemiyordu. Dört, befl y›l ön-

ce bir konuflmas›nda Selçuk Bey’e bir çocuk doktoru

teflekkür etti. Çünkü o dönemlerde Türkiye’de çocuk

hastal›klar› çok fazlaym›fl. Cam flifle sütler belli flehirler-

de vard›, her yere da¤›t›m› yap›lam›yordu. Sokak süt-

çüsünden süt al›n›p kaynat›l›rd›. Çocuklar hastalan›rd›. 

F. K.: Süt kesilirdi ve iki, üç gün evde süt olmazd›. Pey-

nir ya da yo¤urt yenirdi. 

Y. Ö.: Selçuk Bey sürekli yenilikçi ve yarat›c›. Böyle bir

babayla yaflamak nas›l bir fley? 

‹. Y.: Onunla ifl d›fl›nda bir fley konuflmak zor. Bize gel-

di¤inde ifl konuflmay›p, çocuklarla ilgili bir fleyler ko-

nuflmaya çal›fl›yorum. Ama onun kafas› hep ifllerle

meflgul. Akl›na bir yerden bir fley geliyor.

F. K.: Yeni projeler ve ifl yaratma konusunda sürekli

aray›fl› var. 

‹. Y.: ‹fl, ayn› zamanda onun hobisi. 

Y. Ö.: Baban›zla iliflkinizi tarif edin desem...

F. K.: Babam benim için yönlendirici olmufltur. Özgü-

venimi art›rm›flt›r. Dan›fl›laca¤› zaman babam hep ora-

dad›r. Her gün, rutin bir iliflki yaflamad›k, ama haftada

bir yo¤un görüflmelerimiz olurdu. Beraber bal›¤a gider-

dik. Üniversitede okurken ‹stanbul’a ne zaman gelse,

0706 söylefli: Feyhan Kalpakl›o¤lu / ‹dil Yi¤itbafl›
röportaj: yaprak özer foto¤raflar: hüseyin öngen
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mutlaka bir akflam›n› bana ay›r›rd›. Beraber yemek yer-

dik. Zaman› az olmas›na ra¤men, ben babamdan çok

fikir ald›m. Kad›nlar›n çal›flmas› konusunda bize ciddi

bir destek verdi. O¤lumu do¤urdum, aradan 20-25 gün

geçmiflti. Babam bir gün beni arad›. O zaman ben tu-

rizme bak›yordum ve bir tak›m ifller de devam ediyor-

du. Bana, “Çocuk 20 günlük oldu, daha ne kadar evde

oturacaks›n?” dedi. Benim için bir flok olmufltu. Bir an

önce evden ç›k” dedi. Annem de tam tersini söylerdi,

“Gitmeyin, baflkas›n› bulsun, çal›flt›rs›n.” 

‹. Y.: Babam çok çocuk do¤urmam›z› istemedi. Ben

master için ABD’ye gitmifltim. ‹zmir’e bir an önce dön-

memi istedi. 

F. K.: Bana da “‹stanbul’dan evlenirsen kabul etmem.

‹zmir’de olacak” derdi. Takipçi bir babayd›. Çocuklar›n›

yak›n›nda ister. 

‹. Y.: Uza¤a gitmemizi istemedi. Ben ABD’deyken haf-

tada iki, üç kere telefon ediyordu. Bir y›l sonra s›k›lma-

ya bafllad›, “Dön art›k” dedi. Ben de, “Diplomam› alma-

dan dönmem” dedim. Bitirdim ve öyle döndüm. 

F. K.: Ben Bo¤aziçi’nde master yapmak istedim ama

babam “Olmaz. Anarflinin ortas›nda dört y›l çok merak

ettik. Ben seni ABD’ye master’a yollar›m” dedi. 

Y. Ö.: E¤itimleriniz hangi konularda?

F. K.: Lise ve üniversiteyi ayn› okullarda okuduk. ‹zmir

Amerikan ve Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme Bölümü. 

‹. Y.: Bo¤aziçi ve ODTÜ gibi okullar› bugün kazanmak

daha zor. O zaman biz rahatl›kla girdik. ‹stanbul’a git-

memize engel olmaya çal›flmad›lar. 

Y. Ö.: Feyhan Han›m, kariyerinize insan kaynaklar› ala-

n›nda bafllad›¤›n›z do¤ru mu? 

F. K.: 1978 y›l›nda üniversiteyi bitirdim. ‹zmir’e döndü-

¤ümde bir yaz geçti ve eylül ay›n›n bafl›nda, Dyo’da en-

düstriyel iliflkiler bölümünde çal›flmaya bafllad›m. ‹flçi,

iflveren iliflkilerinin yo¤un oldu¤u bir dönemdi. Asl›nda

ifle bafllamak için uygun bir ortam de¤ildi, ama müthifl

bir tecrübe kazand›m.

Y. Ö.: Siz mi tercih ettiniz? 

F. K.: Dyo’da zaten öyle bir pozisyon kurulmufl. Bir

müdür vard› ve yan›na da uzman olarak ben al›nd›m.

Zaten Dyo’nun öyle bir ihtiyac› varm›fl. Bizde endüstri-

yel iliflkiler departman› kurulma aflamas›ndayd›. Perso-

nelle daha farkl› iliflkilerin kurulmas› gerekti¤ini hissetti-

¤imiz y›llard›. Bu departman› bir süre sonra holdinge

tafl›d›k ve personel iliflkileri koordinatörlü¤ü diye yeni

bir departman kuruldu. Sonra ayn› departman insan

kaynaklar›na dönüfltü. 

Y. Ö.: Sizin nas›l oldu? 

‹. Y.: Ben üniversite üçüncü s›n›ftayken, Tütünbank’la

ortak olan Irving Trust bankas›nda bir ay staj yapmaya

New York’a gittim. Mezun olduktan sonra Tütün-

bank’ta yönetici asistan› olarak ifle bafllad›m. Yaklafl›k

10 ay bankada çal›flt›m. Ard›ndan holdingde Ali Nail

Kubal›’n›n asistan› oldum. Daha sonra 2 y›l Amerika’da

MBA yapt›m. 

Y. Ö.: Patronun k›z› oldu¤unuz için size farkl› davran›-

yorlar m›yd›?

‹. Y.: fiu anda hissetmiyorum, ama belki o zamanlarda

davran›yorlard›. 

F. K.: Ben farkl› davran›lmad›¤› dönemi yaflad›m. 

‹. Y.: fiimdi farkl› davranm›yorlar, ama Tütünbank’ta ilk

asistan oldu¤umda, tepeden inme oldu¤u için, farkl›

davrand›klar›n› hissettim. Kiflinin insan iliflkileri çok

önemli. Orada kendini kabul ettirmen laz›m. 

F. K.: Fabrikada çal›flmaya bafllad›m. Baz› iflyerlerinde

torpilin olmas› mümkün de¤il. ‹nsanlar, “Acaba ne ka-

dar sebat eder?” diye bak›yorlard›. Çünkü saat sekize

çeyrek kala fabrika borusu çal›yordu. Arabayla birkaç

kez gitmeye çal›flt›m, ama bakt›m olmuyor. Bizim ora-

da oturan ARGE bölümünün bafl›nda bulunan Hulusi

Bey vard›.  ‹fle Hulusi Bey’le gitmeye bafllad›m. O za-

manlarda flirketin ona tahsis etti¤i Anadol marka bir

araba vard›. Sabahlar› Hulusi Bey iner, arkas›ndan

ben... Bir y›l ifle onunla gidip geldim. Yani ne kadar da-

yan›kl› oldu¤umuzu test ettiler. 

Y. Ö.: Asl›nda zor bir fley. 

F. K.: Bir flubat tatilinde ‹dil, annem ve babam Ulu-

da¤’a gideceklerdi. Babam da bana, “Fikret’e söyle,

sen de bizimle gel” dedi. Ben de gayet saf bir flekilde,

“Biz bir hafta Uluda¤’a gidece¤iz” dedim. Fikret Bey de

bana, “Sizin daha y›ll›k izin hakk›n›z yok” dedi. Sonra

durumu babama anlatt›m. Babam, “Söyle, sana ücret-

siz izin versinler” dedi. Bir daha sordum ve bana, “‹fl

kanununa göre ücretsiz izin verilmiyor” dedi. Onun

üzerine konuyu kapatt›m.  

Y. Ö.: Uluda¤’a gitmediniz de¤il mi? 

F. K.: Gidemedim. Çünkü herhangi birine nas›l davran›-

yorsa, bana da öyle davrand›. ‹yi ki de gitmedim. E¤er

gitseydim arkamdan bir sürü laf edilecekti. Dyo’nun at-

mosferi böyleydi. Çünkü fabrika ve üretim tesisleri mu-

hafazakard›r. ‹flçilerle beraberdim. Ben endüstriyel ilifl-

kilere bakan departman›n içindeydim. Onun için o or-

tamda gitmem uygun de¤ildi. Bu anlatt›klar›m 1978 y›-

l›nda oldu.  En acemi y›llar›md›. Dyo’da çal›fl›rken, Har-

vard Business Review isimli bir dergiyi okuyordum. O

kadar bofl zaman›m oluyordu ki, o dergilerin bütün ma-

kalelerini okuyup özetini ç›kar›yordum. “Burada ifl yok,

neden beni buraya ald›lar?” diye düflünüyordum. Ba-

bam da “Bekle, biraz sab›rl› ol” diyordu. ‹fl hayat›na ilk

baflland›¤›nda insan, “Ne olaca¤›m ben burada? Kay-

boldum mu?” gibi düflüncelere kap›l›yor. Babamla ilk

10 y›l ayn› toplant›da bulunmad›m. 1978-88 y›llar› ara-

s›nda tamamen Ali Kubal›’ya ba¤l› çal›flt›m. Babam›n

bana bir ifl verdi¤ini ya da ifl konufltu¤unu hat›rlam›yo-

rum. Profesyonel bir ekiple çal›flt›m. Bu, bugün çok bü-

yük bir avantaj oldu. Bizim yetiflmemizde etkili oldu. 

Y. Ö.: Profesyonel ifl hayat›na bafllayal› kaç y›l oldu? 

F. K.: Benim 27 y›l bitti. 

‹. Y.: Benim de 16, 17 y›l oldu. 

Y. Ö.: “Baflka bir yerde ifle girsem daha çabuk ilerlerim”

diye hiç düflündünüz mü? 

F. K.: O zamanlarda böyle bir adet de yoktu, seçenek

de yoktu. Ama bugün var. 

‹. Y.: Ben baflka bir yerde çal›flabilirdim. Bunun fayda-

s›n›n olabilece¤ini düflünüyorum. 

Y. Ö.: Çocuklar›n›z kaç yafl›nda?

‹. Y.: 12 ve 10.

F. K.: 18 ve 16 yafllar›ndalar. 

Y. Ö.: Çocuklar›n›z için ne düflünüyorsunuz? Yaflar Hol-

ding’de mi çal›flacaklar, yoksa kendileri mi karar vere-

cekler? Selçuk Bey sizi bir flekilde yönlendirmifl. Onlar

için de öyle olacak m›?

F. K.: O günkü flartlar öyle gerektirdi, ama bugünkü

flartlar çok daha farkl›. Ben anne olarak, öyle bir flart-

land›rma içinde de¤ilim. ‹fl seçiminde tamamen özgür-

ler. ‹zmir d›fl›nda, hatta yurtd›fl›nda yapabilecekleri ifl

olursa, yapmalar› gerekti¤ini düflünüyorum. Hatta mes-

leklerini bile de¤ifltirebilirler. Ama burada bir ortakl›k

söz konusu oldu¤u için, yönetici olarak çal›flmasalar bi-

le, ileriki y›llarda kurumsal anlamda sorumluluklar› ola-

ca¤› için onunla ilgili bir e¤itim almalar›n› isterim. fiirke-

tin ne oldu¤u, nas›l yönetildi¤i, sistemin ne oldu¤u ve

aile içindeki uyumun ne kadar önemli oldu¤u konular›n-

da e¤itim vermeye çal›fl›yorum. Belki bir gün yönetim

kurulunda çal›flacaklar. Bu yaln›zca meslekle ilgili de¤il,

ayn› zamanda sahiplikle de ilgili bir fley. Bizim sistemi-

mizde sahiplikle yönetim ayr›ld›. Hayatlar›nda bir fleyler

yapmak durumundalar. Belki yöneticilik yapacaklar.

Ama günün birinde sahiplik yapmak zorunda kal›rlarsa,

kurumsal anlamda sahipli¤in ne oldu¤unu ö¤renmeleri

laz›m. 

‹. Y.: Art›k ortak olmak, yönetim kurulunda olmay› ge-

rektirmiyor. Yönetim kurulunda da çal›flman›n kurallar›

var. Yönetim kurulunda çal›flabilecek e¤itim veya tec-

rübenin olmas› laz›m. Çünkü çok ciddi sorumluluk. Ar-

t›k yönetim kurullar›nda da d›flar›dan üyeler çal›fl›yor.

Yönetim kurullar›nda aile üyesi say›s› iki, üç kifli oluyor.

Örne¤in, 40 kiflilik bir ailenin hepsi yönetim kurulunda

olmuyor. Onlar yönetim kurulu üyelerini seçiyorlar. 

F. K.: Yönetim kuruluna kendiniz ya da ailenizden bir

baflkas› girebilir ya da yerinize profesyonel bir yönetici-

yi de seçebilirsiniz. 

Y. Ö.: Sizin efliniz de üst düzey yönetici. Hayat›n›z Ya-

flar olmal› diye düflünüyorum. Eve gidince ne yap›yor-

sunuz? “S›k›ld›m, ifl konuflmayal›m” dedi¤iniz oluyor

mu? 

‹. Y.: Evde genellikle ifl konuflmuyoruz. Zaten bütün

gün iflte yoruluyoruz. Akflam sekizde eve geliyoruz. O

da ifl konuflmak istemiyor, ben de istemiyorum. Ço-

cuklar oldu¤u için, zaten konuflacak zaman›m›z bile ol-

muyor. 

Y. Ö.: Birlikte al›flverifle ç›k›yor musunuz? 

F. K.: Ç›k›yoruz. Özellikle zaman yarat›r›z. Ben bu ko-

nuda hassas›m. Hayat çok çabuk geçiyor ve bir k›z

kardeflim var. Kardefllik çok keyifli bir fley. 

Y. Ö.: Kendinizi ne konuflurken buluyorsunuz? Laf dö-

nüp dolafl›p ifle geliyor mu? 

F. K.: Nerede oldu¤umuza ba¤l›. E¤er bir seyahattey-

sek, al›flverifl yapabiliriz, birlikte müze gezebiliriz. ‹kimiz

de foto¤raf çekmeyi seviyoruz. Çocuklardan, deneyim-

lerden, hat›ralardan söz ediyoruz.  

‹. Y.: Ev ekonomisi, ev nas›l yönetilir, sa¤l›k gibi yaflam-

la ilgili tavsiyeler de oluyor.

F. K.: Organizasyon konusunda becerim var. Birden

fazla ev ve çok çal›flan insanlar oldu¤umuz için zor ola-

biliyor. Deneyimlerimi ve baz› fleyleri kolaylaflt›rmak için

buldu¤um bir tak›m yöntemleri paylafl›yorum. Ama yeri

geldi¤i zaman ifl de konufluyoruz. Özellikle tak›ld›¤›m›z

ve farkl› düflündü¤ümüz konularla ilgili konufluruz. 
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Y. Ö.: Farkl› düflündü¤ünüz konular çok olur mu? 

F. K.: Tabii ki oluyor. Bence farkl›l›k güzel bir fley. Sa¤-

l›kl› kararlar için elzem.

Y. Ö.: Birbirinizde gördü¤ünüz temel farkl›l›k nedir?

‹. Y.: Karakter olarak birbirimizden çok farkl› oldu¤u-

muzu düflünüyorum. Ama, bazen seslerimiz telefonda

benziyor. 

F. K.: Sesli düflünmeyi seviyorum. Düflüncelerin payla-

fl›larak oluflturulmas› daha etkili oluyor. 

Y. Ö.: Benzer ve farkl› taraflar›n›z neler? 

‹. Y.: Feyhan’›n daha h›zl› tepki veren ve fikrini daha ça-

buk söyleyen bir tarz› var. Ben baz› fleyleri daha fazla

araflt›r›p, ondan sonra karar verme taraftar›y›m. Onun

için çok çabuk sonuca varmamaya çal›fl›yorum, acele-

cilik etmiyorum. Feyhan daha çabuk tepki verir, ben

daha sakinim. Belki de kendimi kontrol etmeyi ö¤ren-

dim. Anneden ve aileden gelen tedbirlilik huyumuz var. 

F. K.: E¤itimlerimiz de ayn› oldu¤u için hesap kitap ifl-

lerinde anlafl›yoruz. Benim daha fazla deneyimim oldu-

¤u için bazen daha çabuk karar verebiliyorum. Daha

heyecanl› ve aceleci bir karakterim. Kendimi sürekli ge-

lifltirmeye çal›fl›r›m. Çok h›zl› düflünür, detaylar› çabuk

görürüm. Ben daha duygusal›m, ‹dil daha so¤ukkanl›-

d›r. Daha çabuk üzülür, daha çabuk sevinirim. ‹dil duy-

gular›n› belli etmez. 

Y. Ö.: Selçuk Bey i¤neyi kendisine bat›rmay› seviyor.

Yaflar, Türkiye’nin yaflad›¤› pek çok sevinci ve üzüntü-

yü kendi ölçe¤inde yaflad›. Sorunlar bitti mi? Bugünkü

Yaflar’› nas›l tarif edersiniz? 

F. K.: 1980’den sonra Türkiye inan›lmaz bir de¤iflime

girdi. Dünyadaki globalizasyon ve di¤er de¤iflimler bi-

zim gibi birçok firmay› etkiledi. Kapal› bir ekonomiden

aç›k bir ekonomiye geçerken Türkiye, bu h›zl› büyüme-

nin etkisiyle ekonomik krizleri pefl pefle yaflayan bir ül-

ke oldu. Bu ülkede ifl hayat›nda yapt›¤›m›z en do¤ru ifl-

lerin bile riskleri olabilecek bir noktaya geldi. Yüksek bir

faiz ekonomisi ve devletin afl›r› borçlanmas›, reel sek-

tördeki bütün yat›r›mc›lar› etkiledi. Bankalarda ç›kan

sorunlar›n temelinde asl›nda, reel sektörün ülke ekono-

misinin yaratt›¤› bir tak›m depremlerden etkilenmesi ve

bu etkilerin de reel sektörden bankalara s›çramas› var.

O dönem içinde, babam öncü bir kiflilik oldu¤u için hep

kurumsallaflma çal›flmalar› yapt›. D›flar›dan ortak ve ya-

banc› sermaye alma, yeni ifl kollar›na girme konusunda

da dört, befl y›ld›r daha dikkatli davran›yoruz. ‹dil’in de

stratejik plan departman›nda çal›flt›¤› s›ralar bir ideal

görüfl oluflturduk. Daha odaklanarak çal›flmaya, yöne-

tim, insan kaynaklar› ve organizasyon konusunda bir

tak›m radikal de¤ifliklikler yapma yolunda baz› de¤ifllik-

ler yapt›k. Ama Türkiye’nin bu h›zl› de¤ifliminden etki-

lenmedi¤imizi söylemek mümkün de¤il. 

‹. Y.: Dünyada da ifl hayat› sürekli bir de¤iflim, geliflme

ve rekabet içinde. Yöneticilik de zaten bu. ‹fl hayat›

böyle. ‹flletmecilik mesle¤i, bir yönetim. Bu dura¤an ve

kolay bir fley de¤il. De¤iflen flartlarda do¤ru kararlar al-

mak ve stratejik direksiyonu do¤ru tutmak gerekiyor.

Sürekli daha iyi olman›z gerekiyor. Türkiye ekonomisin-

de bu y›l ekonomik dalgalanmalar daha az oldu. Orta-

m›n iyi olmas›n›n da etkisi oluyor. Yaflar Grubu’nun fa-

aliyet gösterdi¤i sektörler, çok cazip sektörler. Özellik-

le g›da. Pek çok yabanc› ve yerli flirket, Türkiye’de g›-

da sektörüne girmek istiyor. Sürekli yeni ürünler ç›k›-

yor. Yaflar’›n en büyük avantaj›, P›nar ve Dyo, Türki-

ye’nin en ünlü markalar› aras›nda. 

Y. Ö.: Art›k farkl› bir stratejiniz var. Dyo için de ayn› fley

geçerli. 

‹. Y.: DYO, boyada lider bir marka. Yaflar Grubu güçlü

yanlar› olan bir grup. Rakiplere karfl› rekabette art›lar›

var. ‹nsan kaynaklar›, kurumsallaflma, organizasyon,

yönetim sistemi ve altyap› süreçleri önemli. 

F. K.: Biz birçok konuya entegre olduk. AB’ye en kolay

adapte olabilecek gruplardan birisiyiz. Bunlar gözük-

meyen ve ölçülmeyen de¤erler. 

Y. Ö.: Ne zamandan beri AB’yle ilgili çal›fl›yorsunuz?

F. K.: 20 y›ld›r Yaflar Toplulu¤u’nun bünyesinde, tekno-

loji, ARGE, mali kontrol sistemleri, çevre sistemleri ola-

rak AB’ye entegre olmak var. Ama flimdi önümüzde,

daha sistematik bir yol haritas› var. Yol haritas›n›n ge-

rektirdi¤i flekilde yap›lanmalar yap›l›yor. ARGE alan›nda

ciddi bütçeler ayr›l›yor. P›nar’›n yarat›c›l›¤› ticaretin öte-

sinde büyük bir de¤er. 

‹. Y.: Dünya standartlar›nda ürünlerimiz var. Avrupa ve

ABD’deki ürünlerden çok fark› yok. Bizim bütün flirket-

lerimizde flu anda SAP sistemi çal›fl›yor ve özellikle

analitik aç›dan ürün karl›l›klar›, katk› paylar› gibi konu-

larda önümüzü çok iyi görüyoruz. Bunun da bizim için

avantaj oldu¤unu düflünüyorum. Düflük enflasyon or-

tamlar›nda maliyet kontrolleri çok önemli. Maliyetlerini-

zi do¤ru ölçebiliyorsan›z, kar edebilirsiniz. Maliyetleri

kontrol etmek enflasyonu düflük ekonomilerde çok

önemli. Enflasyon yüksek oldu¤unda kolayca zam ya-

p›yorsunuz. fiimdi maliyet kontrolü daha önemli. Bun-

da da bilgi sistemi ön plana ç›k›yor. Bilginiz yoksa,

do¤ru fiyat yapamazs›n›z ve birden bire y›l sonunda

flafl›rabilirsiniz.

F. K.: ‹dil’in bahsetti¤i sistemleri kurmak o kadar da

kolay de¤il. Zaman, insan ve para gerektiriyor. Biz bu

çal›flmalara 1997’de bafllad›k. O zamandan beri hem

hardware hem de software’de 20 milyon dolar›n üstün-

de yat›r›m yapt›k. Bunun için üst düzeyde 60, 70 kifli

çal›flt›. ‹nsan kayna¤›na da sahip olman›z gerekiyor.

Bunu kullanacak insanlar› e¤itmeniz laz›m. Ciddi altyap›

çal›flmalar›m›z var. 

Y. Ö.: 2005 y›l›nda stratejilerde farkl›l›k olacak m›?

Gelecek 10 y›l için yap›lm›fl planlarda neler var?  

F. K.: Herkesin söyledi¤i, “At›l›m y›l› olacak,

büyüyece¤iz” gibi sözleri söylemek istemiyorum. On-

lar›n hepsi zaten içinde olan fleyler. Bizim core-busi-

ness’a odaklanma stratejimiz var. Bu benim ve ‹dil’in

yönetim kurulunda olmam›zdan önceki dönemde

babam›n da destekledi¤i bir süreç. Baz› sektörlerden

planl› bir flekilde ç›kaca¤›z ve daha odakl› çal›flaca¤›z.

Geçen y›l›, verimlilik y›l› olarak ilan ettik. Bu y›l›, insan

kayna¤› y›l› olarak ilan etmek istiyorum. 

Y. Ö.: fiu anda kaç kifli çal›fl›yor? 

F. K.: Grupta yedi bin kifli çal›fl›yor. Markalar›m›z

arac›l›¤›yla 200 bin kifliye ifl imkan› sa¤l›yoruz. 

Y. Ö.: Neden teknoloji, AB de¤il de insan kayna¤› y›l›? 

F. K.: Onlar zaten iflin içeri¤inde var. Problem olarak

görmüyorum. ARGE’ye de önem verdik. Bu konudaki

ekonomik krizlerden dolay› t›kanan yollar› açt›k, pazar-

lamayla ilgili çal›flmalara yol verdik, verimlilik çal›fl-

malar›yla ilgili projeler yapt›k. Bu y›l, insan›n de¤erlen-

dirilmesi ve performans›, baflar›l›yla baflar›s›z›n daha

net ayr›ld›¤› sistemlerin üst kademenin gündeminde ol-

mas›n› istiyorum. Bunun içine sürekli e¤itim,

baflar›l›lar›n ödüllendirilmesi, yeni insanlar›n üst

kademelere ç›kmas› da giriyor. Zannediyorum ki, ser-

mayenin en önemli k›sm› insan. Baflar›l› fikirlerin uy-

gulamada aksamamas› için, o ifle uygun insan formas-

yonuna ve ekibine ihtiyac›n›z var. 

‹. Y.: Bir kifli çok parlak olsa da ekip uyumu olmadan,

o insan baflar›l› olam›yor. Çok zeki olmak da yeterli

de¤il. En baflar›l› yöneticileri asl›nda incelemek laz›m.

“Baflar› nereden geliyor, yöneticinin baflar›l› olmas›n›

sa¤layan özellikler neler?” gibi sorunlar›n üzerinde dur-

mak gerekiyor. 

F. K.: ‹flin zorlu¤u ve önemi oradan geliyor. ‹nsan duy-

gular›yla yafl›yor, sorunlar› olabiliyor. Elektri¤inin tut-

tu¤u kifliyle baflka türlü çal›fl›yorsun, ama bir di¤eriyle

farkl› bir performans ortaya ç›k›yor. Bulunulan mekan,

organizasyon, ifl kolu bile önemli. Yapt›¤› ifli sevmesi

önemli. 

‹nsana yat›r›m yapman›z gerekiyor. Üniversiteden ald›-

n›z, ondan sonra öyle b›rakmak do¤ru de¤il. Bizim ha-

vuz sistemimiz var. Bütün genç arkadafllarla tek tek

çal›fl›yoruz. Uluslararas› muhasebe sistemine geçtik,

oraya bir ekip ald›k. Bütün bu arkadafllar› tan›mak için

haftaya onlarla birlikte olaca¤›z. Potansiyelimizi daha iyi

tan›mak ve keflfetmek ad›na önemli oldu¤unu düflünü-

yorum. 

Bu delege edebilece¤imiz ifllerin içinde de¤il. Yönetim

kurulunun insan kayna¤› planlamas›yla ilgili olmas› ve

potansiyeli tan›mas› gerekti¤ini düflünüyorum. 

1110 söylefli: Feyhan Kalpakl›o¤lu / ‹dil Yi¤itbafl›

“Dünyada da ifl hayat› sürekli bir de¤iflim, geliflme ve rekabet içinde. Yöneticilikte zaten bu. ‹fl hayat›
böyle. ‹flletmecilik mesle¤i bir yönetim. Bu dura¤an ve kolay bir fley de¤il.” 



Mardin ad›na ilk olarak MÖ 4. yüz y›lda Ammi-
anus Marcellinus’un yap›tlar›nda rastlan›yor.
Marcellinus, Diyarbak›r-Nusaybin yolundan

söz ederken Maride Lorke kaleleri aras›ndan geçti¤ini
yazar. Maride ad›n› Persler Marde, Bizansl›lar Mardia,
Araplar ise Maridin fleklinde kullan›rlar. Bir baflka inan›fl
Mardin isminin, Süryanice’de “kaleler” anlam›na gelen
“merde”den türedi¤i yönünde. Tafl oymac›l›¤›n›n güzel
örneklerinin sergilendi¤i Mardin, iç içe geçmifl eyvanl›
evleriyle bir panoyu and›r›r. Sivil ve dini mimarinin özel-
liklerini koruyan kentte, flu anda resmi daire olarak kul-
lan›lan birçok yap› asl›nda birer konut olarak infla edil-
mifl. Mardin mimarisinde tafll›m ya da yazl›k denen ey-
van, genifl bir alan› kaplayarak evin büyüklü¤üne ulafl›r.
Düz damlar k›fll›k yiyecekleri kurutmak ve s›cak yaz ge-
celerinde uyumak için kullan›l›r. Damlara, 5-6 yatak
alabilecek büyüklükte kerevetler yerlefltirilir. Mardin’de
sabahlar, güneflin do¤ufluyla birlikte caddelere ve ara
sokaklara yay›lan taze pide kokusuyla bafllar. Cadde-
lerin sessizli¤ini sabah erkenden dükkanlar›n›n yolunu
tutan Mardin esnaf›yla tek geçim kaynaklar› olan süt ve
yo¤urdu satmak için köylerinden gelen kad›nlar bozar.
Köylü kad›nlar›n getirdi¤i taze süt kayma¤› ve yo¤urt,
halk›n en gözde kahvalt›s›. Kahvalt›n›n ard›ndan mallar
ifl yerlerinin önüne dizilir ve komflu dükkan sahipleri sa-
bah kahvelerini yudumlayarak koyu bir sohbete dalar.
Mardin’de gün erken biter. Saat 19’da ifl yerleri kapa-
n›r ve Mardinliler evlerine çekilir. Akflam üzeri terasta,
Mardin’in milli yeme¤i olarak kabul edilen kaburga dol-
mas›, içli köfte veya “kitelraha” ad› verilen yemek yenir.
Yeme¤in ard›ndan çay keyfi komflu evlerde sürdürülür
ve kalaba ad› verilen kirazlarla sofralar flenlenir.

Mardin’de el sanatlar›
Kaybolmaya yüz tutmufl s›cak insan iliflkilerinin yan› s›-
ra Mardin’de, pek çok el sanat›n›n da en son temsilci-

leri yaflar. Mardin’in dar sokakl› çarfl›lar›nda küçük
dükkanlar›nda zanaatkarlar Selçuklular döneminden
bu yana madene flekil vererek süsler. Tunçtan kap›
tokmaklar›, ejder ve y›lan figürleriyle süslenmifl mangal-
lar, yöreye özgü bak›r ibrikler, kentte yaflayan son us-
talar›n eme¤ini, hünerini yans›t›r. Alt›n ve gümüfl iflçili-
¤inin de ileri düzeyde oldu¤u Mardin’de kol dü¤mesi,
tabak, kolye, çay tak›m›, yüzük ve çeflitli gümüfl eflya-
lar ustalar›n elinden ç›kan nadide örneklerdir.

Mardinliler görünüme büyük önem verir. Evde giyilen-
lerle d›flar›dakiler birbirinden farkl› ve mekana özgüdür.
Erkeklerin geleneksel giysisi entariler zaman içerisinde
flalvar halini alm›fl. Gençler bafllar›na renkli; yafll› ve ev-
liler ise puflu ad› verilen ak bir bafl örtüsü ba¤larlar.
Yüzlerce y›ll›k gelenekler, büyük masraflarla gerçeklefl-
tirilen flatafatl› Mardin dü¤ünlerinde yaflat›l›r. Niflan
bohças› ya komflulardan ödünç al›n›r ya da karfl›l›k
gösterilerek emanetçiden sa¤lan›r. Kadife bohça cuma
günü k›z evine gönderilir ve sal› günü k›na gecesi dü-
zenlenir, çarflamba günü dü¤ün bafllar, perflembe gü-
nü ise flehre tellal ç›kar›l›r. Dü¤ün yeme¤i akflama ka-
dar sürer. Gelini, erke¤in evinde kap›da kaynana karfl›-
lar ve bir çömlek verir. Gelin, içinde arpa, bu¤day, pa-
ra ve yeflillik bulunan çömle¤i k›rarak eve girer.

Ulu Cami’den yükselen ezan sesleri, Deyrülzafaran Ki-
lisesi’nin çan seslerine kar›fl›r. Ezan ve çan seslerinin

13 12 gezi: Mardin ve Hasankeyf
foto¤raflar: Türk Tarih Vakf› ve Y›lmaz Bulut

Her tafl›, her soka¤›, her evi tarih kokan ve hala ilk günkü yap›s›ndan hiçbir fley kaybetmeyen
Mezopotamya harikas› Mardin, “tafl›n ve inanc›n fliiri” olarak adland›r›l›yor. Mardin’de, farkl› inançlar
ve tafl iflçili¤inin en güzel örnekleri bir fliir gibi dingin, ahenkli, dans eder gibi zamana meydan okuyor. 

Tafl ve inanc›n yedi bin y›ll›k fliiri



15 14 gezi: Mardin ve Hasankeyf

Yüzlerce cami, kilise, saray ve flehir kal›nt›s›yla günümüze ulaflan Hasankeyf geçmiflle gelecek aras›nda
bir köprü... Hasankeyf binlerce y›l›n ihtiflam›n›, say›s›z ma¤ara, an›t ve eserle bugüne tafl›yor. Tarih ve
do¤a Hasankeyf’te bulufluyor.

ayn› anda büyük bir uyum ve huflu içerisinde duyulabi-
lece¤i, yeryüzündeki ender kentlerden biridir Mardin.
Geleneksel kahvesi m›rran›n kokusu sinmifltir sokak
aralar›na. Medeniyetin do¤um yeri bu kentte m›rran›n
kokusu davet eder yerli, yabanc› pek çok misafiri. Mar-
din Kalesi, etraf›na inci gibi dizilmifl alçak daml› evleriy-
le, binlerce y›ll›k dinginlik içinde tepeden kentin koruyu-
culu¤unu sürdürür. Üstü taklarla süslenmifl, arnavut kal-
d›r›ml› darac›k yokufllar›nda mesle¤inin son temsilcisi
ustalar›n çekiç sesleri kenti ç›nlat›r. Geceleri, uçsuz bu-
caks›z bir denizi and›ran ovas›yla Mardin, tafl›n sükune-
ti içerisinde yedi bin y›ld›r geçmifle tan›kl›k ediyor. Geç-
mifl ve gelecek, gerçek ve hayal Mardin’de bulufluyor.

Hasankeyf
Mardin ve Batman aras›nda yer alan Hasankeyf antik
dönemden günümüze kadar birçok kültür ve medeni-
yete ev sahipli¤i yapm›fl bir yerleflim merkezi. Ortaça¤
sonlar›na kadar Mezopotamya ile Anadolu’nun kesiflim
noktas›nda ticaret ve ekonomik geliflmenin oda¤›nda
yer alarak egemenlik mücadelelerinde etkin rol oyna-
yan bir merkez.

Hasankeyf’te, do¤unun gizemli yap›s› her metrekarede
kendini hissettiriyor. Hasankeyf, Anadolu’da Ortaça¤’a
ait bütünlü¤ünü koruyabilen tek kent. “H›sn Kayfa”,
“H›sn Keyba”, “H›sn-› Keyfa” gibi pek çok flekilde isim-
lendirilen Hasankeyf’e Roma tarihçileri Kipas, Cehpa,
Ciphas isimlerini vermifller. Günümüzde bilinen ad›n›n,
‹slamiyet döneminde “Kaya Kalesi” anlam›na gelen
“Has›n Kayfa”dan türedi¤i düflünülüyor. ‹nsanl›k tari-
hiyle yafl›t olan Anadolu co¤rafyas›nda Hasankeyf’in
tarihi, Geç Asur ve Urartu devirlerine kadar uzan›yor.
Hasankeyf’te ilk yerleflimin yaklafl›k olarak 10 bin y›l
öncesinde bafllad›¤›na dair buluntular gün geçtikçe
ço¤al›yor. Roma ‹mparatorlu¤u zaman›nda, dönemin

ikinci süper gücü ‹ran ‹mparatorlu¤u’na karfl› ileri kara-
kol görevi üstlenen Hasankeyf, MS 5. yüzy›lda Süryani
Piskoposlu¤u’nun baflkentli¤ini de yapm›fl. ‹slamiyet
Dönemi’nde ise Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler ve
Mervaniler’in eline geçen Hasankeyf, Artuko¤ullar›’na
da baflkentlik yapm›fl. Eyyubiler’in hâkimiyetinin ard›n-
dan Mo¤ol istilas›nda tahrip edilen Hasankeyf, bu dö-
nemde beylikler aras›nda sürekli el de¤ifltiriyor. Niha-
yetinde 1516 y›l›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na kat›l›-
yor, ancak 1. Dünya Savafl› s›ras›nda terk edilerek ha-
rabeye dönüyor. 

Tarih boyunca çeflitli uygarl›klara ev sahipli¤i yapan
Hasankeyf, kalenin bulundu¤u alanda yer alan yukar›
flehir ve Dicle’nin güney sahillerindeki teraslara yay›lan
afla¤› flehir ile Dicle’nin kuzeyindeki teraslarda bulunan
tarihi kent ve mahalleler olmak üzere üç ana bölümden
olufluyor. Artuko¤ullar› devrinde yapt›r›lan köprü, Orta-
ça¤’›n en görkemli ve en büyük köprüsü olarak nitelen-
diriliyor. Büyük Saray, Küçük Saray, Zeynel Bey Türbe-
si, Kale Kap›s›, Ulu Cami, El- R›zk, Sultan Süleyman,
Koç, K›zlar ve Küçük Cami ile ‹mam Abdullah Zaviyesi,
Hasankeyf’in tarihine tan›kl›k eden yap›lar. Bilinen en
eski darphanelerden biri de Mezopotamya’n›n en eski
yerleflim birimlerinden olan Hasankeyf’te bulunur. An-
cak yüzy›llard›r yaflanan do¤al afetler nedeniyle yerin
alt›na gömülen darphaneye günümüzde dahi ulaflmak
mümkün olmad›.



N
uri Çolako¤lu deyince hemen hepimizin akl›na

farkl› televizyon kanallar› geliyor de¤il mi? Onu

daha eskiden tan›yanlar iyi bir gazeteci oldu-

¤unu söyleyecektir. 35 y›ll›k meslek hayat›nda neler

yok ki? BBC, Milliyet ve TRT gibi kurulufllar›n çeflitli ka-

demelerinde görev ald›ktan sonra, 1990’lar›n bafl›ndan

itibaren ad›n› televizyon kanal› kuran kifli olarak duyur-

maya bafllad›. Show TV, Cine 5, CNBC-E, NTV ve Fe-

nerbahçe TV onun elinde do¤an kanallard›. NTV’yi kur-

duktan sonra uzun y›llar orada yöneticilik yapt›.

NTV’den ayr›ld›ktan sonra, karfl›m›za CNN Türk Genel

Müdürü olarak ç›kt›. Bu dönemde TÜS‹AD’a giren ilk

gazeteci olunca, ifl dünyas› ve medya aras›ndaki etik

tart›flmalar›na konu oldu. Son olarak Do¤an Yay›n Hol-

ding Yaz›l› ve Görsel Medya Koordinatörü ve ‹cra Ku-

rulu Üyesi olan Çolako¤lu, kendisini bir tak›m kurucu

olarak görüyor. Tak›m› kurduktan sonra, genç ve yete-

nekli insanlarla çal›flarak ifli gençlere b›rakmay› seviyor.

Hatta kendi misyonunu gençlerin önünü açmak olarak

gören Çolako¤lu, bir süre sonra kurdu¤u kanallardan

ayr›larak baflka bir maceraya yelken açmay› tercih edi-

yor. Ad› televizyon dünyas›ndaki yeniliklerle özdeflleflen

Çolako¤lu’yla yapt›¤›m›z bu güzel sohbete davet edi-

yoruz sizi. 

Sektörünüzün inifl-ç›k›fllar›ndan etkilendiniz mi?

Sektörün dalgalanmalar›ndan de¤il, ama askeri müda-

halelerden ve onun bas›na yans›malar›ndan herkes gibi

ben de etkilendim. 1980’de art›k Türkiye’de gazetecilik

yap›lamayaca¤› düflüncesiyle Londra’ya gittim ve

BBC’de görev ald›m. BBC’de çal›fl›rken Milliyet’in

Londra Temsilcisi olarak görev yapt›m. Türkiye’ye geri

döndü¤ümde Milliyet’in Yaz› ‹flleri Müdürü oldum. Ar-

d›ndan TRT maceram›z oldu. Fakat TRT’yi fazla ba¤›m-

s›z hale getirdi¤imiz için orada istenmedik. O tarihten

bu yana özel televizyonlar›n kurulufllar›yla u¤rafl›yorum. 

Birçok kanal›n kuruluflunda görev ald›n›z. Haber ka-

nal› kurma gibi bir misyonunuz mu olufltu?

Türkiye’de özel televizyon yay›nc›l›¤›n›n bafllad›¤› dö-

nemde, bu sektörün içinde bulunan, bu konuda biraz

fazlaca kafa yormufl, gördü¤ü fleyleri sistematik bir ha-

le getirebilmifl biri oldu¤um için bana yeni bir televizyon

kanal› kurmak çok kolay geliyor. ‹flin yüzde 90’› kafada

halloluyor. Ne yapaca¤›n›z› biliyorsan›z, nas›l yapaca¤›-

n›z› da biliyorsunuz demektir. Show TV, Cine 5, NTV,

CNBC-E, Fenerbahçe TV gibi kuruluflunda benim rol

oynad›¤›m kanallar, bafllamaya karar verdikten sonra,

maksimum 100 gün içinde yay›na girdi. Fikri oluflturup,

prototipini yap›p, malzemesini ve insanlar›n› bulup bir

kanal› yay›na bafllatma aflamalar›nda ben asl›nda ken-

dimi bir tak›m kurucu, bir antrenör gibi görüyorum.

Genç ve yetenekli insanlarla çal›flmay› seviyorum. Ken-

di misyonumu da bu insanlar›n önünü açmak olarak

görüyorum. O kanal kuruluflunu tamamlay›p belli bir

yere geldikten sonra, orada çok uzun süre sürünme-

meyi tercih ediyorum. Baflka bir maceraya do¤ru yol

al›yorum. Bir ifl bafllad›ktan ve ray›na oturduktan sonra

benim için heyecan›n› kaybediyor. Ben en çok sistem

kurucusu olarak ifle yarad›¤›m› düflünüyorum. 

Bu ayr›l›klar sizi üzmüyor mu?

Üzmüyor asl›nda. Bir çocuk do¤uruyorsunuz, büyüyor,

okula gidiyor, evleniyor ve kendisine baflka bir hayat

kuruyor. Benimki de buna benziyor ve ben bu süreçten

hiç rahats›z de¤ilim. ‹flin içindeyken, ifl günüm, fazlaca

uzun sürüyor. Sabah 4’te bafllay›p, gece 12’den önce

bitiremiyorum. Gözümü ifllerin üzerinden ay›rmamaya

çal›fl›yorum. Çünkü fleytan ayr›nt›da gizli. Ekranda yan-

l›fl yaz›lan bir isim ya da bir imla hatas›, sizin inand›r›c›-

l›¤›n›z› sarsarak ciddiyetiniz hakk›nda kayg› uyand›ra-

cak fleyler. Bence medyada en büyük de¤er, o medya

kuruluflunun inand›r›c›l›¤›. Ne kadar iyi kameralar›n›z,

sunucular›n›z, programlar›n›z olursa olsun, e¤er inand›-

r›c› de¤ilseniz, insanlar sizden ö¤rendi¤i bir fleyi baflka

kaynaklardan kontrol etme ihtiyac› duyuyorsa, o za-

man siz ikinci kaynaks›n›z. Burada haberi sizden alan

kiflinin size güvenmesi ve sizden ö¤rendikleri hakk›nda

flüpheye düflmemesi esas oland›r. 

Habercilikte en önemli kriterleriniz neler?

Chicago’daki bir gazetenin duvar›nda as›l› olan çok

sevdi¤im bir söz var: “Annen seni sevdi¤ini söylüyorsa,

kontrol et.” Do¤ru bildi¤imiz fleyler bazen do¤ru olma-

yabilir. Size ilk gelen bilgi do¤ru olmayabilir. O bilginin

do¤rulu¤unu kontrol etmeden al›p kulland›¤›n›zda,

inand›r›c›l›¤›n›z› kaybedersiniz. Onun için bence en

önemlisi, do¤ru haber vermek. ‹kincisi, h›zl› haber ver-

mek. Üçüncüsü, herkese eflit mesafede durabilmek.

NTV’nin itibar›n› yaratan olay, 28 fiubat sürecinde ola-

y›n bütün taraflar›na eflit mesafede durabilmesiydi. Dü-

rüst ve namuslu bir flekilde olay›n hiçbir yönü çarp›t›l-

mad›. 

Haberde tarafs›zl›k var m›d›r?

Her hikayenin birden fazla versiyonu vard›r. Ayn› yerde

oldu¤umuz zaman bile, bak›fl aç›m›zdan ya da neyi ne

kadar görebildi¤imizden kaynaklanan farkl›l›klar olabilir.

Ama burada önemli olan, olay› bilinçli olarak sapt›rma-

dan, dürüst ve tarafs›z bir flekilde verebilmeye çal›fl-

mak. Bunun yan› s›ra, olaydaki taraflar›n hepsinin görü-

flünü yans›tmak ve karfl›daki izleyiciyi ya da okuyucuyu

ciddiye almak. Karfl›daki insan›n bir yarg› becerisi oldu-

¤unu düflünmek gerekir. Bir fikir sahibi olmakla taraf-

s›zl›k ba¤daflabilir, karfl› taraf›n ne yapt›¤›n› do¤ru yan-

s›tt›¤›n›z sürece.

‹yi ve kaliteli bir haber nas›l olmal›d›r? 

Bana göre, iyi bir haber fayda sa¤lay›c› olmal›. Ya bir

düflünceyi gelifltirmeli, ya kifliye yeni bir boyut katmal›,

ya da yeni bir fleyi ö¤retmeli. Bir haberin insanlara ge-

tirisi olan bir fley olmal› diye düflünüyorum. ‹nsanlar bil-

gi yüklemesiyle karfl› karfl›ya. Bilgilerin yüzde 90’›n› göz

bile atmadan eliyorsunuz, yüzde 10’una neymifl diye

bak›yorsunuz. Oradan yüzde 5’ini etkilenerek okuyor-

sunuz. Yüzde 1’i akl›n›zda kal›yor. Bütün bu bilgileri

beyin tafl›mayaca¤› için öznel davranarak eleme yap›-

yoruz. Hepimiz kendi dünyam›zda, hayata bak›fl aç›-

m›zla, ihtiyaçlar›m›za cevap verecek olanlar› seçiyoruz. 

1716 söylefli: Nuri Çolako¤lu
röportaj: elif erdem

“‹letiflim özürlü bir toplumuz!”
Kurdu¤u televizyon kanallar›yla Türkiye’de pek çok yenili¤e imza atan Nuri Çolako¤lu, televizyon
kanallar›n›n magazin ve fliddet içeren programlarla dolu olmas›n›n sebebini, toplum olarak önce

kendimizde aramam›z gerekti¤ini söylüyor.



sin. Reklam verenlere belki daha fazla ifl düflüyor. Tür-

kiye’de televizyon reklam›na yap›lan harcamalar›n yüz-

de 90’›n› 85 firma yap›yor. Reklam verenler kendi ara-

lar›nda anlaflarak, en çok izlenenlere de¤il de kaliteli ve

düzeyli programlara reklam verse bu yap› de¤iflir. Fa-

kat temel ihtiyaç maddeleri satan bu firmalar, en genifl

kesime ulaflmaya çal›flt›¤› ve en genifl kesime de ancak

en çok izlenen programlarla ulaflabildi¤i sürece, bu dü-

zen de¤iflmez. Dolay›s›yla medyan›n toplumu de¤ifltire-

bilme yetene¤i çok fazla de¤il bence. 

Toplum olarak nas›l bir iletiflime sahibiz?

Öncelikli problem, dilimizi kullanam›yor oluflumuz. Ko-

nuflmay› bilmeyen bir toplumuz. Konuflmay› bilmezsek

derdimizi anlatamay›z. Derdimizi anlatamazsak iletiflim

kuramay›z. ‹letiflim kuramay›nca da tekme tokatla iflimi-

zi halletmeye çal›fl›yoruz. ‹ngiltere’ye ilk gitti¤imde

Londra’da çöpçüler grevi vard›. Grev yapan çöpçülere

mikrofon uzat›ld›¤›nda ne için grev yapt›¤›n›, ne istedi¤i-

ni, nas›l olaca¤›n› çok net bir flekilde anlat›yordu. Türki-

ye’de meclise ç›k›p konuflma yapan politikac›n›n ne de-

di¤ini bile anlam›yoruz henüz. Bizim ülkemizde düflün-

celerini anlatmak yerine, laf cambazl›¤› tercih ediliyor. 

Teknoloji medyay› nas›l etkiliyor?

Her fleyden önce medyay› çok kolay eriflilir bir hale ge-

tirdi. Eskiden son derece s›n›rl› olan bilgi alma kaynak-

lar›, flimdi bir tuflla ulaflabilece¤iniz kadar yak›n›n›za

geldi. ‹nternet her yere ulafl›yor ve herkesi etkiliyor.

Medya penetrasyonunu teknoloji art›rd›. En az geliflmifl

bölgede bile 20-25 civar›nda kanal görebiliyorsunuz.

Teknoloji cebimize bile girdi. Türkiye’nin hemen hemen

yar›s›n›n cep telefonu var. Haber cep telefonundan bi-

le ulafl›yor elimize. Hayat›m›z teknolojideki geliflmeler

nedeniyle, çok köklü de¤iflimlere tabi oluyor. Sonuçta,

ilgilenenlere her türlü bilginin kolayl›kla ulaflt›¤› bir süre-

ci yafl›yoruz. Teknoloji medyay› müthifl bir yere tafl›yor.

Önümüzdeki 10-15 y›l içerisinde daha da ileriye gide-

ce¤ini, flimdiki birçok fleyin de¤iflece¤ini düflünüyo-

rum. Cep telefonu gibi bir alet her fleyimiz olacak. Hem

televizyon, hem radyo, hem telefon, hem de internet.

Ipod’u düflünün. Yan›n›zda tafl›d›¤›n›z küçücük bir ale-

tin içinde 10 bin parça var. 5 y›l içinde onun görüntü-

lüsü de gelir. Teknoloji bu kadar çabuk gelifliyor iflte. 

Dijital ve interaktif televizyonculu¤un yayg›nlaflmaya

bafllamas›yla, televizyonun tek yönlü iletiflim arac›

olma durumu de¤ifliyor mu?

Televizyonun ço¤unluk taraf›ndan görüfl bildirilen bir

araç olabilece¤ini düflünmüyorum. Radyoda ve inter-

nette bir programa kat›larak görüfl bildirmek kolay, gö-

rüntü olmad›¤› için. Di¤er taraftan televizyon kanallar›-

n›n ve programlar›n izlenme oranlar›n›n ölçülmeye bafl-

lanmas›yla beraber, izleyiciyle çift yönlü bir iletiflim kur-

mufl oluyorsunuz. Çünkü hangi yafl grubundaki, hangi

e¤itim seviyesindeki, hangi cinsiyetteki insanlar›n neyi

izleyip neyi izlemedi¤ini ölçebiliyorsunuz. 

TÜS‹AD’daki görevinizden neden ayr›ld›n›z?

TÜS‹AD üyeli¤inden etik nedenlerle ayr›ld›m. TÜS‹AD’›n

Yönetim Kurulu Üyesi olarak CNN Türk’ün Genel Mü-

dürlü¤ü’nü yapsayd›m, bu hem TÜS‹AD’a hem de CNN

Türk’e çok zarar verirdi. Onun için sadece yönetim ku-

rulundan ayr›ld›m. E¤itim çal›flma grubu baflkan›y›m.

Yurtd›fl› tecrübelerinize dayanarak, Türkiye’deki bir

gazeteciyle Avrupa’dakinin fark› ne?

Bence gazetecilik genel kültür mesle¤i. Türkiye’de

30’a yak›n iletiflim fakültesi var. Y›lda en az 5 bin ileti-

flimci aram›za kat›lm›fl oluyor. Bu kadar büyük bir ka-

pasiteyi kald›racak bir medya sektörü yok Türkiye’de.

Zaten yeni mezun olan bu ö¤rencilerin yeterli donan›-

ma sahip oldu¤u kan›s›nda de¤ilim. Bu arkadafllara te-

mel genel kültür takviyesi yap›lmal›. Bir insan›n altyap›s›

yoksa, iletiflim fakültesi mezunu olmas› medyada çal›-

flabilmesi için yeterli de¤il. Bu sektörde ciddi bir genel

kültür eksikli¤i var. Yurtd›fl›ndaki gazeteci olmak kolay

de¤il. 

Yurtd›fl›ndaki gazetecilerde görülen önemli özellik-

lerden birisi, her bir muhabirin ayr› bir uzmanl›k ala-

n›n›n bulunmas›. Türkiye’de bu mümkün mü?

Bu çok faydal›. Bak›yorsunuz bir muhabire, sadece ad-

liye muhabiri. Di¤eri kalp hastal›klar› muhabiri. Her bir

muhabir kendi alan›ndaki geliflmelere ve iflleyifle çok

fazla hakim. Bizde muhabirler kaybolmaya bafllad›.

Ajanstan gelen haberleri yar›m yamalak gazeteye ko-

yan bir tak›m adamlar ortaya ç›kt›. Bas›n toplant›lar›,

herkesin birbiri hakk›nda söyledi¤i laflar ve Anadolu

Ajans›’n›n geçti¤i üç befl haberle gazete ç›kar›l›yor.

Özel bir haber, özel bir araflt›rma ve uzman muhabirler

yok. Mesela CNN’in sa¤l›k muhabiri kalp ameliyat› ya-

pabilecek kadar yetkin bir hekim olmufl neredeyse.

Muhabir olarak gitti¤i Afrika’daki bir görevi s›ras›nda,

kalp krizi geçiren birine kalp müdahalesi yapm›fl.  

AB sürecinin medyaya sa¤layaca¤› faydalar neler?

Kriterler pek bir fley ifade etmiyor. Çünkü Avrupa’da da

medya konusunda standart bir sistem yok. Mevcut

olan uygulamalar da flu an zaten Türkiye’de uygulan›-

yor. AB’nin Türk medyas›na katk›s› baflka yönlerden

olacak. Türkiye’ye yabanc› medya kurulufllar›n›n gel-

mesiyle beraber, Türkiye’deki medyan›n yüzünün de¤i-

flece¤ine inan›yorum.

Patronlar birçok insan›n ifline son verdi. Krizden ön-

ce insan gücü fazlas› olmayan medya kurulufllar›, siz-

ce birden fazla insan çal›flt›rd›klar›na m› karar verdi?

Türkiye’de herkes “Haydan gelen para huya gider” an-

lay›fl›yla, ihtiyaç fazlas› personel çal›flt›r›yordu. Medya-

da da durum böyleydi. Paran›n hesaps›z bir flekilde ge-

lip, hesaps›z bir flekilde harcand›¤›, herkesin her türlü

zarar› göze ald›¤› ve bu zarar› medya d›fl›ndaki kaynak-

lardan göze ald›¤› bir dönemde 20 kifliyle yap›lacak ifl,

60 kifliyle yap›l›yordu. Kriz gelince insan kaynaklar› faz-

las›n›n oldu¤u anlafl›ld›. Bu fazlal›k, iflte o dönemde ifl-

siz kald›. Zaten kalmak zorundayd›. 

fiu günlerde çok fazla ortalarda de¤ilsiniz. Yeni pro-

jeleriniz var m›?

Tam tersine, ifllerime yetiflemiyorum. Do¤an Yay›n Hol-

ding ‹cra Kurulu Üyesiyim. Bas›l› ve görsel medya ko-

ordinatörü. Do¤an Grubu’nun yeni projeleri, televiz-

yonlar› ve gazeteleri ilgilendiren ortak projeler, yeni pa-

zarlara bakma, yurtd›fl›nda yap›lacak ifller gibi 8-10 ta-

ne de¤iflik projeyle ilgileniyorum. Sonsuz say›da var.

fiimdi AB ile ilgili projeler üzerinde çal›fl›yoruz. Ama bi-

raz daha flekillenmesi laz›m. fiekillendi¤i zaman herke-

sin haberi olacak.
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AB ile müzakere sürecinde medya tarafl› ve yanl›fl

haberlerle doluydu. Sizce medya halk› yönlendirme-

ye mi çal›fl›yor?

Türkiye’de herkesin en sevdi¤i fley, medyay› kötüle-

mek. Ama kimsenin gözden kaç›rmamas› gereken fley-

ler var. Türkiye’de bütün yolsuzluklar, haks›zl›klar, ada-

letsizlikler son zamanlarda medyan›n tek bafl›na müca-

delesiyle ortaya ç›kt›. Türkiye’de insan haklar›n›n uygu-

lanmas› konusunda, Kopenhag Kriterleri konusunda

hükümeti zorlayan ve kamuoyu oluflturan medya oldu.

Türkiye’nin AB’ye kat›l›m› yönünde toplumu yönlendi-

ren ve bu süreci destekleyen medya oldu. Ayn› flekilde

AK Parti hükümetine karfl› organize bir muhalefetin bu-

lunmad›¤› bir ortamda, bu iflleri de medya götürdü. AK

Parti durup dururken zinay› hapis konusu yapmaya

kalk›flt›¤›nda, herkesi aya¤a kald›ran ve AK Parti’yi ge-

ri çekilmeye zorlayan yine medyayd›. Medya Türki-

ye’nin en itibarl› kurulufllar› aras›nda yer almamas›na

ra¤men, çok ciddi bir etki yaratabiliyor.

Kanallarda magazin ve fliddet içeren programlardan

baflka bir fley görmek mümkün de¤il. Medya patron-

lar›n›n, yöneticilerinin görmek istedi¤i bu mu?

Türkiye’de herkes kendi d›fl›nda bir günah keçisi bulup

vicdan›n› rahatlatmay› sevdi¤i için, hedef tahtas›na te-

levizyon kanallar›n› oturtuyoruz. Dayak bu toplumun

hala bir parças›ysa, bunun sorumlusu olarak önce ken-

dimizi görmeliyiz, medyay› de¤il. Televizyonu de¤il, ön-

ce kendimizi adam etmemiz laz›m. Toplum içi fliddet

azald›¤› zaman, medya da buna kendili¤inden uyum

sa¤lamak zorunda kalacakt›r. Türkiye’nin AB ile müza-

kerede en önemli günlerden biri olan 17 Aral›k’ta  “Ge-

linim Olur Musun?” adl› program yüzde 73 izlenme pa-

y›na sahip oluyorsa, önce kendimize bakmam›z gere-

kir. Televizyonlar esas olarak Türkiye’nin aynas›. Biz

aynaya bak›p görüntüyü be¤enmeyince, kendi yüzü-

müzü adam edecek yerde, aynaya suç at›yoruz. Tele-

vizyon kanallar›n›n hepsi flu an dizilerle dolu. Haftada

60 civar›nda dizi yay›nlan›yor. Türkiye’de maymun

sendromu var, yarat›c›l›k yok. Bir kanal dizi yap›yor.

Baflar›l› olunca bütün kanallar dizi yapmaya bafll›yor.

Kanal D, Pop Star yar›flmas› düzenliyor. Bir bak›yorsu-

nuz bütün kanallar Pop Star yar›flmalar›yla dolmufl.

Türkiye’de 50-60 diziyi çekebilecek sanatç›, yönetmen

yok ki bu kadar dizi olsun. O nedenle olur olmaz kiflile-

ri ekranda görüyoruz. Eminim ki bir süre sonra dizi fur-

yas› dramatik bir flekilde sonlanacak. 

Medyada kötü programlar olmay›nca insanlar bun-

dan daha az etkilenmifl olmayacak m›?

Bu toplumu programlarla de¤ifltiremezsiniz. Bu toplu-

mun kendisini ve gerçe¤ini kavrad›ktan sonra bir fley-

leri yerli yerine oturtabiliriz. ‹nsanlar› neye izleyecekleri-

ne dair s›n›rlayarak bir yere varamazs›n›z. 20 kanal bir-

den düzgün programlar yapaca¤›na karar verse bile,

21. kanal aç›ld›¤›nda gelip bunun tersini yapaca¤› ke-

18 söylefli: Nuri Çolako¤lu

“Türkiye’nin AB ile müzakere sürecindeki en önemli günlerden biri olan 17 Aral›k’ta,  ‘Gelinim Olur
Musun?’ adl› program yüzde 73 izlenme pay›na sahip oluyorsa, önce kendimize bakmam›z gerekir.

Televizyonlar esas olarak Türkiye’nin aynas›.”



2120 müzik: caz
derleyen: Umut Bavl›

Müzi¤in sokak çocu¤u

Caz, müzi¤in sokakta büyüyen çocu¤u. Zor flartlar alt›nda büyük tehlikeler atlatarak, soka¤›n dilini
konuflarak büyüdü ve ulaflt›¤› her ülkede geliflti, kendini yetifltirdi. Günümüzde yaln›zca soka¤›n de¤il,
tüm dünyan›n dili haline geldi.

Kaynak: Caz / Akbank Kültür ve Sanat Yay›nlar› / John Fordham / Çeviri: Sadettin Davran
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ABD’nin güney eyaletlerindeki köklerinden dünya-
n›n dört bir yan›na, Rio, Bombay, Cape Town,
Melbourne, Azerbaycan ve en nihayetinde ‹stan-

bul’a caz, günümüz dünyas›n›n anl›k, önceden kestirile-
meyen, dürüst ve güçlü sesi. Kimi zaman soluk kesici
swing orkestralar›nda, kimi zaman sokak ortas›nda do-
¤açlamalarda sesini duyuruyor.

Dünyada dil, din, ›rk, renk ayr›m› cazla ortadan kalk›yor
ve flehirler cazla bütünlefliyor. Afrikal›, Amerikal›, Avrupa-
l› ve Asyal› sanatç›lar ayn› sahnenin üzerinde bulufluyor.
Caz, her yerde bir baflka flekil ve ruh kazanarak h›z›, sa-
kinli¤i, monotonlu¤u, de¤iflimi, yaln›zl›¤›, aflk›, arkadafll›¤›,
hayal k›r›kl›¤›n›, umudu, heyecan›, ac›y›, mutlulu¤u, insa-
na dair her fleyi bize sunuyor. Bir arada olmas› imkans›z
gibi görünen z›tl›klar cazda uyum içerisinde yafl›yor. Gü-
ney Amerika’daki pamuk tarlalar›nda çal›flan Afrikal› köle-
lerin ritmik vokallerinden caz›n efsanevi solisti Louis
Armstrong’un sololar›na kadar tüm sesler ve melodiler
kal›plar›n› cazda y›k›yor, notalar cazda özgürlefliyor.

Caz nedir 
Bu soruya yüzlerce yan›t vermek mümkün. Her defas›n-
da yeniden yarat›lan caz›n tan›m› da kifliden kifliye her de-
fas›nda de¤iflecektir. Ancak, Louis Armstrong’un “Caz
nedir?” sorusuna verdi¤i yan›t, belki de tüm tan›mlar›
kapsayan bir nitelikte. “E¤er onun ne oldu¤unu bilmiyor-
san, hiç kurcalama!” 

Caz, Birinci Dünya Savafl›’na kadar yaln›zca New Orle-
ans ve çevresindeki halk›n müzi¤iydi. Topu topu birkaç
yüz müzisyen u¤rafl›yordu ve dinleyicileri de yaklafl›k elli
bin kifli civar›ndayd›. 1920’lerde ise ABD’de yayg›n olarak
tan›nan bir müzik türü haline geldi. Avrupa’ya ulaflmas›
da çok uzun sürmedi. On y›l sonra Avrupa’n›n baflkent-
lerinde ve metropollerde hem genifl bir dinleyici kitlesi

hem de çok say›da icrac›ya sahip oldu. 1940’a do¤ru ise
bütün dünya caz› biliyordu. Dünyan›n her yerinde bir sa-
nat tarz› ve önemli bir müzik türü olarak kabullenildi¤inde
1960’lara gelinmiflti.

Caz›n belki de en özgün yan› ve sürpriz dolu güzelli¤i, te-
melleri az ya da çok belli olan bir ezginin üzerine kurulan
do¤açlamalar›. Ana ezgiyi ortaya ç›karan ve ço¤unlukla
çalanlar›n tümü taraf›ndan birkaç kez yinelenen ritmik bir
bölüm olan “riff”ler ve bunlar›n aralar›nda, tek tek müzis-
yenlerin do¤açlamalar›n› içeren “chorus” bölümleri caza
hayat veren unsurlar.

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de sokaklar her y›l
caz›n büyüsüne kap›l›yor. Y›l›n belli dönemlerinde düzen-
lenen caz festivalleri dinleyicileri kendine çekiyor. Kimi
dinleyiciler “Bu caz nedir bir bakal›m?” diye bast›rama-
d›klar› bir merakla festivale giderken, bir bölümü de al-
bümlerini zevkle dinledikleri sanatç›lar›n canl› perfor-
manslar›n› izlemek için caz›n büyüsüne kap›l›p festivallere
kat›l›yor. Konser salonlar›n›n, gece kulüplerinin, sokakla-
r›n, iskelelerinin, yal›lar›n yan› s›ra Akbank Caz Festiva-
li’nin simgelerinden biri haline gelen Caz Vapuru da her y›l
bo¤azda caz keyfini yaflat›yor. Bo¤aziçi, onlarca de¤iflik
ülkeden gelen sanatç›larla caz›n renklerine bürünüyor.
Genç Caz konserleri dizisinde genç müzisyen ve toplu-
luklar flehrin ritmini caza uyduruyor. Festival içinde festi-
val olan caz pazar› flenli¤i her yafltan çocuklar için e¤len-
celi aktiviteler, oyun köfleleri, yiyecek içecek servisleri,
renkli hediyelik eflya standlar›, dans ve müzik atölyeleriy-
le bir karnavala dönüflüyor.

Caz›n benzersiz, rengarenk dünyas›n›n dinleyiciye yans›-
t›ld›¤›, ülkemizin en önemli ça¤dafl caz etkinliklerinden bi-
ri olan Akbank Caz Festivali’nde ünlü caz gruplar›n› ve
müzisyenleri birbiri ard›na izlemek isteyen caz fanatikleri

için bulunmaz bir f›rsat yarat›yor. Akbank 14. Caz Festi-
vali’nin konuklar›ndan The Mingus Big Band, bas usta-
s› Charles Mingus’un müzikal miras›n› hakk›yla yaflatan
bir grup. Amerikan müzi¤inin 20. yüzy›ldaki en büyük
bestecilerinden biri Mingus’un ölümünden 18 y›l sonra
1997’de, Grammy’lerde ‘Yaflam Boyu Baflar›’ ödülünü
The Mingus Big Band ald›. Efli Sue Mingus’un sanat
yönetmenli¤inde 1991’den bu yana New York - Time
Cafe’de her hafta sürdürdükleri performanslar›yla dik-
kat çeken grup, “Downbeat” ve “Jazz Times” taraf›n-
dan üç y›l üst üste en iyi Big Band seçildi. 14 kiflilik big
band, Mingus’un en güzel bestelerini müthifl bir armo-
ni ve coflku ile yorumluyor.

Modern caz›n en k›demli isimlerinden Kanadal› klarnet
ve flüt sanatç›s› Jane Bunnett ise ayn› zamanda Kuzey
Amerika’n›n Küba müzi¤i yapan en yetenekli ve kendi-
ne özgü yorumcular›ndan biri olarak kabul ediliyor.
Cazla ba¤lar›n› hiç koparmadan Küba’n›n zengin müzik
miras›na yönelen Bunnett iki birçok kez Kanada’n›n
Grammy’si kabul edilen Juno ödülünü kazand›rd›. No-
Jazz ismiyle de oldukça iddial› bir grup. Befl müzisye-
nin, yeni bir müzikal birliktelik oluflturarak gerçeklefltir-
dikleri NoJazz projesini grubun kendisi flöyle yorumlu-
yor: “NoJazz’›n ard›nda bir konsept varsa, bu, caz›n
kendine has ruhunu hipnotik ritimler ve güncel seslerle
harmanlamak… Akustik ve jungle, trip-hop ve fanfa-
re’lar, melodiler ve sample’lar, funk ve caz ve tabii ki
bir tutam da drum’n bass ile…” 

The New York Voices, Miroslav Vitous, Gonzala Rubal-
caba, McCoy Tyner, Misha Mengelberg, Chicago Un-
derground Trio, Jane Bunnett, The Mingus Big Band,
Nobukazu Takemura, Septeto Roberto gibi isimler her y›l
caz vapuruyla ‹stanbul’dan geçiyor. ‹stanbul her y›l bir
caz kentine dönüflüyor.
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“E¤er caz›n ne oldu¤unu bilmiyorsan, hiç kurcalama!” Louis Armstrong

NoJazz

NoJazzSepteto Roberto RodriguezJane Bunnett
The Mingus Big Band



E
ski bir ‹stanbullu’nun gözünden, ‹stanbul’un

rengini görmek, sesini dinlemek, kokusunu kok-

lamak ve tad›na varmak ister misiniz? Cevab›n›z

“evet”se, ‹stanbul’la tutkulu bir iliflkiye sahip oldu¤unu

söyleyen Mario Levi sizi bekliyor! Yazar, ö¤retim görev-

lisi, reklam yazar›, gazeteci, radyo programc›s›... Mario

Levi deyince pek çok fleyden söz edilebilir asl›nda.

Kendi deyifliyle “tek gerçek ve asla vazgeçemeyece¤i

mesle¤i” ise yazarl›k. Ama as›l önemlisi, Levi kendini

yazarl›k mesle¤iyle yeniden do¤urdu¤una inan›yor.

Ad›n› bir roman›na verecek kadar ba¤l› oldu¤u ‹stan-

bul’u her fleyiyle çok seviyor. Di¤er taraftan, bizim gö-

remedi¤imiz ve yaflamad›¤›m›z farkl› bir ‹stanbul yafl›-

yor. Hikaye ve romanlar›nda kendini anlat›rken, ayn›

zamanda az›nl›klar›n sesi oldu¤una dikkat çekiyor. Yal-

n›zca dini ve kültürel kimli¤iyle az›nl›k olanlar› de¤il,

topluma ve sisteme uyum sa¤lamakta zorlanan ve

az›nl›k olarak hisseden tüm insanlar› anlatt›¤›n› ekleme-

yi de unutmuyor. Ölümü “hayat›n ta kendisi”, hayat› ise

“ölümü anlaml› k›lmak” olarak yorumlayan Mario Levi

için hayat, bu bilinci kavrama noktas›nda bafll›yor.

Kendisi, hem ölmemek hem de bir tak›m insanlar› ölü-

me terk etmemek için yaz› yazd›¤›n› önemle vurgulu-

yor. fiimdi isterseniz, çok büyük bir keyifle sohbet etti-

¤imiz, “anlatmak, anlafl›lmak, duyulmak, çok okunmak

ve çok sevilmek istiyorum” diyen Levi’nin sözlerine ku-

lak verelim. 

Mario Levi kendini nas›l tan›ml›yor?

Öncelikle, hayat›n renklerinin ard›ndan giden ve onlar›

keflfetmeye çal›flan bir insan Mario Levi. Her zaman

“yap›lacak baflka fleyler var” diyen ve hep daha fazla-

s›n› arayan bir insan›m. O nedenle tek bir noktada ka-

l›p, oraya yerleflmeyi tercih etmedim. Riskleri göze al-

may›, hayat tarz›na dönüfltürmüfl bir insan›m. Çünkü

48 y›la 8 meslek s›¤d›rd›m. Bunlar aras›nda reklam ya-

zarl›¤›, profesyonel gazetecilik, radyo programc›l›¤›, it-

halat temsilcili¤i, üniversite hocal›¤› gibi bir sürü mes-

lek var. Ama flu çok kesin ki, tek gerçek ve asla vazge-

çemeyece¤im mesle¤im yazarl›k. Ayr›ca bir baflkas›n›

anlama ve hissetme konusunda kendini sürekli gelifltir-

meye çal›flan bir insan olmaya çal›fl›yorum. 

Bu kadar farkl› mesle¤in aras›nda, yazarl›¤› sizin için

vazgeçilmez k›lan fley nedir?

Ben kendimi yazarl›k mesle¤iyle gerçekten var etti¤ime

de¤il, kendimi yeniden do¤urdu¤uma inan›yorum. ‹lk

hikayemi 1975’te, üniversite birinci s›n›f›ntayken yaz-

d›m. 1990’a kadar hiçbir hikayem yay›nlanmad›.

1990’da Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazand›m. Bu

ödül sadece yazarl›k hayat›mda de¤il, hayat›mda da bir

çeflit mirast›r benim için. Ödülün benim hayat›mda bu

kadar önemli olmas›n›n nedeni, en büyük hayalim olan

yazarl›¤›m›n onaylanmas›yd›. Yazd›klar›ma verilen bir

onayd› benim için. O günden sonra kendimi yazar ola-

rak tan›mlamaya bafllad›m. Ben anlatmak, anlafl›lmak

ve duyulmak istiyorum. Bunun için yaz›yorum. Anlata-

ca¤›m ve gidebilece¤im yere kadar gidece¤im. Vaz-

geçmek yok. Anlatarak varolmak kavram› çok önemli.

Anlatmay›, ‹stanbul’un haf›zas›nda ve kendi dilimde yer

almay› istiyorum. Roman ve hikayelerimde oldu¤u gibi,

ben hem ölmemek hem de öldürmemek için anlat›yo-

rum. Baflka bir deyiflle, bir tak›m insanlar› ölüme terk

etmemek, unutmamak ve unutturmamak için. 
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“Bizimkisi bir tutku iliflkisi”
“Son roman›mda flunu söylüyorum: ‘Ölüm hayat›n ta kendisidir.’ Çünkü orada bafll›yor her fley. Hayat›n

anlam›n› arayan her insan›n bir hayali olmal› ayr›ca. Ben hayali olmayan bir insan›n bu hayat› 
gerçekten yaflamad›¤›na inan›yorum” diyor Mario Levi.



suçu yok asl›nda. Hiçkimse do¤du¤u topraklardan binbir

ac›ya katlanarak baflka bir yere gitmek istemez. ‹stan-

bul’un talihsizli¤i, renkten yoksun yeni ‹stanbullar›n olufl-

mas› oldu. Bu anlamda çok çirkin bir flehir oldu ve çok

hoyratça kullan›ld› ‹stanbul. Toplumsal bilinç çok geriler-

de. Çok az insan bu flehir için bir fleyler yapmak gerekti-

¤ine inan›yor. fiehir bilincine sahip insan say›s› yok dene-

cek kadar az. ‹stanbul’un sorunu ayn› zamanda Türki-

ye’nin de sorunu. Çok k›sa yoldan baflar› ve kazanç elde

etmek isteyen insanlar›n ço¤unlukta oldu¤u bir ülkede ya-

fl›yoruz. Bir tak›m uygulamalar yüzünden çok da çirkinlefl-

mifl olmas›na ra¤men, ‹stanbul’un halen çirkinleflmemek-

te direnen bir yan› oldu¤una inan›yorum. Daha iyi ellerde

olsayd›, belki bu tarihe ve bu dokuya daha uygun bir fle-

hir infla edebilirdik. Ama her fleye ra¤men bu flehri çok se-

viyorum. Benim ‹stanbul’la olan ba¤›m, bir tutku iliflkisine

benziyor. Tutku iliflkisinde de hem çok sevmek vard›r,

hem de nefret etmek. ‹kisi bir aradad›r. 

‹stanbul’u di¤er metropollerden ay›ran en önemli özel-

likler neler sizce?

Dünyan›n herhangi bir yerinden New York veya Londra gi-

bi büyük flehirlere göç etmifl ve orada yaflam›n› sürdüren

milyonlarca insan var. Bu insanlar, uzun y›llard›r o flehirde

yafl›yorsa ve orada yerleflik bir hayata sahipse, art›k ken-

dini oraya ait hissediyor ve o flehri seviyordur. Ama bizde

durum böyle de¤il. Y›llar önce baflka bir flehirden ‹stan-

bul’a göç etmifl pek çok insan, hala ‹stanbul’u kendi fleh-

ri olarak kabullenemiyor ve sevemiyor. Bunun do¤al so-

nucu olarak da ‹stanbul’da yaflayan pek çok insan bu

flehre karfl› iyi niyetli davranm›yor. ‹stanbul’da yaflayan bi-

rinin ‹stanbul’u sevememesini, anlamakta güçlük çekiyo-

rum.

Bu durum ‹stanbul’un bir dünya flehri olmas›n› engelli-

yor mu? ‹stanbul neden bir dünya flehri olam›yor? Ne-

den dünya turizminin ilgi oda¤› haline gelemiyor?

‹stanbul’un baz› sorunlar›n› görürsek e¤er, ‹stanbul’un bir

dünya flehri olmas› mümkün. Sorun insanlar›n varl›¤›nda

de¤il, onlar›n bilinçsizli¤inde. ‹stanbul’da yaflayan ço¤u in-

san, ‹stanbullu olma bilincinden yoksun. “Bir araya gele-

lim ve ‹stanbul’un nas›l bir flehir oldu¤unu tüm dünyaya

gösterelim” fleklinde bir kamuoyu yaratmak mümkün de-

¤il ‹stanbul’da. Burada yaflayan insanlar›n derdi bu de¤il

çünkü.

Reklam yazar› kimli¤inizle ‹stanbul ve Türkiye için bir

reklam yazman›z› istersek e¤er, nas›l bir reklam yazar-

s›n›z bize?

“‹çinden deniz geçen tek flehir” imgesini mutlaka vurgular-

d›m bu reklamda. Deniz ve ‹stanbul Bo¤az› benim için çok

fley ifade ediyor. Dünya üzerinde içinden deniz geçen ve

iki k›tay› birbirine ba¤layan ‹stanbul’dan baflka bir flehir

yok ki! Bunu ön plana ç›kar›rd›m diye düflünüyorum. Tür-

kiye’ye gelince, durum biraz de¤ifliyor. Reklamc› gözüyle

bakt›¤›mda, ürünü anlatman›n çok zor oldu¤unu söyleye-

bilirim. Nietzsche Tragedya’n›n Do¤uflu’nda iki önem-

li tanr›n›n insan varoluflunu yönlendirdi¤ini anlat›r. Apollon

akl›n tanr›s›d›r. Onun oldu¤u yerden, bilimin peflinde ko-

flan bilim insanlar› ç›kar. Dionisos aflk›n, tutkunun ve sar-

hofllu¤un tanr›s›d›r. Onun oldu¤u yerden ise yarat›c› kifliler

ve sanatç›lar ç›kar. Dionisos da Apollon da Anadoluludur.

Bunun üzerinde durmay› tercih ederdim. Ama anlatabil-

mek kolay olmazd› herhalde.
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Hayat›n anlam› nedir sizin için?

‹nsan›n bana göre en temel sorunsal›, hayat› boyunca

günün birinde ölece¤i bilgisiyle yaflayan tek varl›k olma-

s›. Ölüm bilinci uyand›¤›nda, baz› insanlar daha yarat›c›

oluyor. Herkes kendine göre bir ölümsüzlü¤ün peflinde-

dir. Ben de ölmemek için yaz›yorum. Bence hayat, ölü-

mü anlaml› k›lmakt›r. 

Bu nedenle mi “‹stanbul Bir Masald›” adl› roman›n›z-

da ölümlerden yola ç›karak hikayelerinizi bafllat›yor-

sunuz?

Son roman›mda flunu söylüyorum: “Ölüm hayat›n ta

kendisidir.” Çünkü orada bafll›yor her fley. Hayat›n an-

lam›n› arayan her insan›n bir hayali olmal› ayr›ca. Ben

hayali olmayan bir insan›n bu hayat› gerçekten yaflama-

d›¤›na inan›yorum. Peki ya o hayal gerçekleflirse ne ola-

cak? O zaman baflka hayaller var. Benim çok sevdi¤im,

hayat› ve eserleri üzerine bir kitap yazd›¤›m Jacques

Brel, “Çocukluk” adl› fliirinde flu iki dizeye yer verir: “Bir

alt›n aray›c›s›yd› babam, iflin kötüsü arad›¤›n› bulmas›

oldu.” E¤er hayalimizi gerçeklefltirirsek, mutlaka bir

baflka hayalin peflinden koflmal›y›z. Bizi biz yapan, ha-

yallerimiz ve hayallerimiz ad›na yapt›klar›m›zd›r.  

Özellikle az›nl›klar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bizim göre-

medi¤imiz nas›l bir ‹stanbul görüyor ve yafl›yorsu-

nuz?

Yazarl›k serüvenimdeki ç›k›fl noktam› hat›rlamam› sa¤-

lad› bu soru. ‹lk günlerimde her yazar gibi kendime flu

soruyu sordum: “Niçin yaz›yorum?” Bir yazar gözlemler,

bakar, görmeye çal›fl›r, anlayabilir, sezebilir, kendisin-

den çok farkl› birini anlatabilir de. Yazarl›k budur. Ancak

bir yerde kal›r. Çünkü iflin bir de duygusu vard›r. O fark-

l›d›r. Örne¤in ‹stanbullu bir ailenin çocu¤u olarak ne ka-

dar çok araflt›rsam ve anlamaya çal›flsam da taflradan

büyük flehre gelmifl ve orada hayat›n› kurmaya çal›flan

bir insan›n hayat›n› ne kadar iyi anlatabilirim? Edebiyat-

ta hakiki olmak diye bir fley vard›r. ‹flte ben kendime bu-

nu söyledim ve bunu yapmal›y›m dedim. Benim as›l an-

latmak istedi¤im sadece kültürel-dini boyutta az›nl›klar

ve onlar›n hayatlar› de¤ildi. Ben asl›nda bütün yazarl›k

serüvenim boyunca biraz da farkl›l›klar›n, farkl› olan› bul-

man›n peflindeydim. Bu topluma duygusal olarak uyum

sa¤lamakta zorlanan insanlar ve kendini sisteme uyum

sa¤layamayacak durumda bulanlar da benim için ço-

¤unluk karfl›s›nda az›nl›k durumundad›r. Beni ben ya-

pan farkl› kültürel kimli¤im veya dini kökenim de¤ildi.

Ayn› zamanda ben, karakterimle de farkl› bir insand›m.

Farkl› olman›n çok da ac›s›n› çektim. ‹flte bu yüzden bu-

nu anlatmay›, kendime ve farkl›l›klar› yaflad›¤›n› hisse-

denlere karfl› bir sorumluluk olarak görüyorum. ‹nsanla-

r›n kendi içlerindeki -e¤er varsa- az›nl›kta olma durum-

lar›n› uyand›rmak ve yaln›z olmad›klar›n› hissettirmek is-

tiyorum. Bir anlamda onlara mektuplar gönderiyorum. 

Mario Levi’nin gözünden ‹stanbul’u dinlemek istesek,

‹stanbul’un rengi, sesi ve tad› ne olurdu?

Benim akl›ma ilk deniz geliyor. ‹stanbul’da olmak denizi

birçok yönüyle yaflamak ve yaflamay› bilmek anlam›na

geliyor. ‹stanbul’un rengi denince, biraz mavi mi, biraz

lacivert mi karar veremiyorum aç›kças› ama, gözümün

önüne bu renkler geliyor. ‹stanbul’un akflam vakitlerini

çok seviyorum. Güneflin iyiden iyiye batt›¤›, denizin ve

gökyüzünün laciverte büründü¤ü saatleri. ‹stanbul’un

sesine gelince... Biraz mart›lar›n sesi, iyi okundu¤u za-

man sabah ezan›n›n sesi, ‹stanbul’da yaflam›fl ve art›k

olmayan insanlar›n sesi ‹stanbul. ‹stanbul’un kokusun-

da, yine deniz var benim için. Kad›köy ve Eminönü is-

kelelerindeki ›zgara bal›¤›n kokusuyla birlikte ona kar›-

flan denizin iyotunun kokusu. ‹stanbul’un tad›, öncelik-

le bal›k bence. ‹stanbul’un farkl› kültürlerden gelen bir-

çok tad› vard›r. Her an size sürpriz verebilecek bir flehir.

Benim ‹stanbul’um iflte bunlardan olufluyor. ‹stanbul’un

en sevdi¤im özelliklerinden biri de dünya üzerinde için-

den deniz geçen tek flehir olufludur.

Sizin ‹stanbul’unuz bir masal m›yd›? Bir masal gibi mi

yaflad›n›z ‹stanbul’u?

Çocuklu¤umun ‹stanbul’unu düflündü¤ümde evet, bir

masald›. Ama bir masal gibi yaflamad›m ‹stanbul’u. Sa-

dece ‹stanbul’da yaflad›klar›m bir masala dönüfltü. Ama

asl›nda bu sözü sadece ben söylemiyorum. Benim bir-

çok kahraman›m da söylüyor. Çünkü onlar için de ‹s-

tanbul bir masald›. 

En çok neleri özlüyorsunuz eski ‹stanbul’la ilgili?

En çok ‹stanbul’un k›y›lar›ndan denize girmeyi özlüyo-

rum. Fakat “bir ‹stanbul nostaljisi” havas› yaratmak iste-

miyorum. Birçok fleyi özlemiyorum ben asl›nda. Geçmi-

flimi, çocukluk y›llar›m› özlemiyorum. O günkü ‹stan-

bul’a dönmek de istemiyorum. Bunun nedeni, hayat›m›

10’ar y›ll›k dilimlere böldü¤ümde, her 10 y›l›n geride b›-

rakt›¤›m 10 y›ldan daha iyi oldu¤unu görüyor olmam.

fiimdi daha iyi yaflad›¤›m› hissediyorum. Geçmifle öz-

lem psikolojisi içinde de¤ilim. Geçmifle özlem duyarak

yaflaman›n ve hay›flanman›n  bir anlam› olmad›¤›n› dü-

flünüyorum. Kad›köy yakas›ndaki bahçeli evleri, meyve

a¤açlar›n›, ‹stanbul’un plajlar›n› yitirdi¤imiz için elbette

üzülüyoruz. Ama hayat sürekli geçmifle özlemle geçer-

se, o zaman bugünü kaç›rm›fl olursunuz. Bugünün ‹stan-

bul’unda ne yakalayabilece¤imizi ve ‹stanbul’un yar›n›na

ne b›rakabilece¤imizi düflünmemiz gerekiyor. 

‹stanbul’dan kaçmak istedi¤iniz zamanlar oluyor mu

hiç? Nerelere gidersiniz böyle zamanlarda?

Zaman zaman kaçma duygusuna kap›lm›yor de¤ilim.

Ama bu sadece anl›k bir duygu oluyor. Bu konuda baz›

denemelerim olmufl olsa da hep dönmek istedim ‹stan-

bul’a ve dönmeden edemedim. Art›k eskisi kadar da git-

mek istemiyorum zaten. 

Peki nedir sizi bu flehre çeken?

E¤er bu sorunun cevab›n› bilirsem, yazmay› b›rakaca¤›m.

Ne oldu¤unu bilmiyorum ama ar›yorum. Bulmaya da ça-

l›flm›yorum, sadece ar›yorum ve bulamayaca¤›m› bildi¤im

için rahat›m. 

En çok nerelerde vakit geçirirsiniz?

Kad›köy Çarfl›s›, Moda, Fenerbahçe, Ba¤dat Caddesi,

Beyo¤lu’nun arka sokaklar›, ‹stiklal Caddesi, Bo¤az’›n her

iki yakas›ndaki sahil fleridi, köfteciler, kebapç›lar, ‹stan-

bul’un sinemalar›, kitapç›lar›, küçük-büyük restoranlar›.

Bunlar›n hepsinden ayr› ayr› lezzetler al›r›m. 

‹stanbul’un çok göç almas› konusunda ne düflünüyor-

sunuz?

Bu ‹stanbul aç›s›ndan büyük bir talihsizlik elbette. Fakat

buraya gelenlerin veya gelmek zorunda kalanlar›n hiçbir

26 söylefli: Mario Levi

“‹çinden deniz geçen tek flehir imgesini mutlaka vurgulard›m. Deniz ve ‹stanbul Bo¤az› benim
için çok fley ifade ediyor. Dünya üzerinde içinden deniz geçen ve iki k›tay› birbirine ba¤layan

‹stanbul’dan baflka bir flehir yok ki!”
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‹stanbul’a tepeden bakmal›

Asya ve Avrupa’n›n bulufltu¤u noktada, do¤al güzellikleri ve tarihi doku-
suyla ‹stanbul, dünyan›n pek çok kentinden ayr› bir konuma sahip. Tarih
içerisinde Roma, Bizans ve Osmanl› ‹mparatorluklar›’na baflkentlik ya-

pan,  “imparatorluklar baflkenti ‹stanbul”un güzelli¤i üzerine yüz y›llar boyunca
say›s›z eser verildi. Pek çok eserde ‹stanbul’un güzelli¤inin bin bir halini gördük.

Fatma ve Orhan Durgut çifti, haz›rlad›klar› “Havadan ‹stanbul” kitab›yla, bu gizem-
li kentin güzelli¤ini bir de havadan görebilmemizi sa¤l›yor. Yaklafl›k 30 y›ld›r foto¤-
rafç›l›k yapan Orhan Durgut, 18 y›ldan beri hava foto¤rafç›l›¤›yla u¤rafl›yor. Bir
bafltan bir bafla Türkiye’de ve dünyada pek çok kentin foto¤raflar›n› çeken Dur-
gut, farkl› bir bak›fl aç›s›yla ‹stanbul’u anlatmak istediklerini söylüyor. 

Bu kez ‹stanbul semalar›nda bir gezintiye ç›kaca¤›z. Eyüp’ten Sar›yer’e, Silivri’den Mecidiyeköy’e,
‹stanbul’u bir bafltan bir bafla havadan dolaflaca¤›z. Hani o sokaklar›nda yürürken bizi al›p götüren,

üstümüzde müthifl bask› kuran bu kente bir kez olsun tepeden bakmak istemez misiniz?



Hava foto¤rafç›l›¤›na merak›n›z nas›l bafllad›?
‹nsan foto¤raflar›ndan çok belgesel, endüstri, mimari
foto¤raflar› çekmek bana daha cazip geliyordu. 1976
y›l›ndan 1986 y›l›na kadar büyük müteahhitlik firmalar›-
n›n Türkiye’deki ve yurtd›fl›ndaki flantiyelerinin foto¤raf-
lar›n› çektim. Bir gün gazetede çekimler için helikopter
kiraland›¤›n› okudum. Havadan foto¤raf çekmenin nas›l
olaca¤›n› merak ettim. Ortaokulda da Hava Harp Oku-
lu’na gidip pilot olmak istiyordum. Bu ilan havac›l›¤› ve
foto¤rafç›l›¤› birlefltirmede bana ›fl›k tuttu.

Bir tema üzerine foto¤raf çekme fikri nas›l geliflti?
1990 y›l›nda ABD’de Kenan Erim’le tan›flt›m. Erim, “Ar-
keoloji foto¤raflar›n›zdan turizm dünyas› faydalan›yor.
Ama arkeoloji dünyas› faydalanam›yor. Oysa arkeoloji
dünyas›n›n hava foto¤raflar›na çok fazla ihtiyac› var”
dedi. Arkeoloji foto¤raflar›n›n çekilmesindeki püf nokta-
lar› gösterdi. Bu da belgesel foto¤rafç›l›¤› yapma fikrini
do¤urdu. Havadayken yaln›zca ören yerlerini de¤il, ka-
leleri, kervansaraylar›, camileri, köprüleri çekmeye bafl-
lad›m. Türkiye’nin tarihsel de¤erlerine iliflkin yaklafl›k 60
bin foto¤raf çektim. 1995 y›l›nda Frans›zlar Türkiye’nin
dört bir yan›n› havadan foto¤raflamaya bafllad›lar. Do-
¤uda gidemedikleri bölgelerin foto¤raflar›n› benden al-
d›lar. “Turkey From The Air” (Havadan Türkiye) ad›yla
bir kitap haz›rlad›lar. Bakt›k ki un, fleker, ya¤ bizde ama
helvay› baflkalar› yap›yor. Üstelik Türkiye’ye 15 günlü-
¤üne gelip foto¤raflar›n› çekerek Türkiye’yi tan›t›yorlar.

Oysa biz y›llard›r Türkiye’nin her tafl›n› tan›yoruz. Her
fley “Helvay› da art›k biz yapal›m” düflüncesiyle geliflti. 

Baflka flehirler olacak m›?
‹zmir, Ankara ve Antalya’n›n foto¤raflar›n› da kitap hali-
ne getirmek istiyorum. Bir de tüm Türkiye’yi kapsayan
bir kitap haz›rlamay› düflünüyorum. Ama finansal zor-
luklar› aflmaya çal›fl›yorum. Çünkü haz›rlad›¤›m her ki-
tap ancak bir sonraki kitab› finanse edebiliyor. fiu an
elimde antik kentler, tap›naklar, tiyatrolar, limanlar, ka-
leler, kervansaraylar, camiler, höyükler gibi 25 farkl› ko-
nuda kitap ç›karabilecek materyal var. 

Maliyeti nas›l karfl›l›yorsunuz?
Kitab›n konusuna göre de¤ifliyor. Ancak hiçbir ön ha-
z›rl›¤› olmayan bir kitab›n ortalama 80 bin dolarl›k mali-
yeti oluyor. “Havadan ‹stanbul” kitab›n›n maliyetini
borçlanarak karfl›lad›k. ‹stanbul zaten yaflad›¤›m›z flehir
oldu¤undan ve elimizde pek çok foto¤raf bulundu¤un-
dan, büyük bir maliyeti olmad›. Antalya’dan bafllamak
istesek maliyet daha yüksek olabilirdi. Çünkü kiralana-
bilen helikopterlerin tümü ‹stanbul’da.

Havada yaflad›¤›n›z ilginç anlar var m›?
Karayipler’de çekim yapt›¤›m›z s›rada helikopterimiz
düfltü. Kalk›fl s›ras›nda 40 metre kadar yükseklikten
düfltü¤ü için hayati bir tehlike olmad›. Anadolu’yu çok
iyi bildi¤imden, burada sürpriz yaflam›yoruz. Çiçek ko-

kular›ndan hangi bölgede oldu¤umuzu bilebilecek ka-
dar iyi tan›yorum. 

Havadan daha m› güzel görünüyor?
Mekana göre de¤iflse de havadan her fley bambaflka
görünüyor. E¤er havadan görmeye haz›r de¤ilseniz, 30
y›ll›k evinizi bile tan›yamazs›n›z. Y›llard›r helikopter pilot-
lu¤u yapan arkadafllar›m›z bile bazen kitaptaki karelere
bak›p flafl›r›yorlar. 

‹stanbul’u havadan gördü¤ünüzde en çok nelerden
etkilendiniz?
‹lk yükselmeye bafllad›¤›m›zda Bo¤az’›n Marmara ya
da Karadeniz giriflinden tüm ihtiflam›n› görmek müthifl
bir duygu. Dünya üzerinde pek çok yeri gezdim, ancak
hiçbir görüntü beni Bo¤az’›n ihtiflam› kadar etkilemedi.

Yerden farkl›, havadan farkl› görünen neler var?
Yeniköy yerden bak›ld›¤›nda semt olarak çok güzel.
Ama havadan bakt›¤›n›zda, e¤er sahil taraf›ndan bak-
m›yorsan›z, foto¤rafik bir özelli¤i olmayan, binalar›n t›-
k›fl t›k›fl oldu¤u, görselli¤i destekleyecek hiçbir yap›s›
bulunmayan bir semt. Kemer Country de yerden çok
güzel görünür, ama havadan bak›nca, bina yo¤unlu¤u
olan bir yer. Ama bazen öyle oluyor ki yerden çok yal›n
görünen bir yer, havadan çok estetik bir görüntü veri-
yor. Çengelköy’ün  Talimhane taraf› yerden çok estetik
görünmedi¤i halde, havadan güzel görünür. 
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Havadan bak›nca, ‹stanbul’un dokusuna dair neler
görüyorsunuz?
Özellikle son 5, 6 y›ld›r ‹stanbul’un dokusunun kaybol-
du¤u daha net seçiliyor. Gökdelenlerin artmas›yla bir-
likte, ‹stanbul’un foto¤raflar›n› çekmek daha zor hale
geliyor. ABD’de Manhattan’daki gökdelenler insanlara
çok güzel gelebiliyor, ama ‹stanbul’un dokusu farkl› ol-
du¤u için gökdelenler görselli¤i bozuyor.

‹stanbul’la havadan gördü¤ünüz di¤er flehirleri karfl›-
laflt›r›nca neler dikkatinizi çekiyor?
‹stanbul’u hiçbir yere de¤iflemiyorum. Buradaki co¤ra-
fi güzellik Londra, Paris, Roma gibi Avrupa baflkentle-
rinde dahi yok. Ne yaparsak yapal›m mahvedemedi¤i-
miz bir güzelli¤i var. Sultanbeyli içler ac›s› bir yer. Yal-
n›zca resmi binalar›n çat›s› var. Di¤er binalar kat ç›kma
telafl›nda, hala flantiye görüntüsü veriyor. Katledilmifl
bir güzelli¤i var. Küçükçekmece taraf›nda, Arnavut-
köy’de, orman›n içi resmen aç›lm›fl ve binalar bir han-
çer gibi orman›n içine do¤ru ilerliyor. Çok ac›kl› bir gö-
rüntü. Ama bunlar kitab›m›zda yer alm›yor. Çünkü kita-
b›m›z› ‹stanbul markas›na destek olabilmek amac›yla
ç›kard›k. ‹stanbul’un güzel yönleri bilinmeden, çirkin ta-
raflar›n› göstermek istemedik.

Havadan bak›ld›¤›nda ‹stanbul’da depremin izleri gö-
rülüyor mu?
Özellikle aç›k arazilerde görmek mümkün. Kuzey Ana-

dolu fay hatt›n›n oldu¤u s›ra da¤larda, arazilerde ürkü-
tücü görüntülerle karfl›lafl›yorum. Toprakta çok derin
çöküntüler var. Toprak basamaklar oluflturmufl. Ancak
flehrin içinde bu tip izleri görmek mümkün de¤il. Bun-
lar ancak bakir arazilerde görülebiliyor.

‹stanbul havadan da kalabal›k görünüyor mu?
Bazen afla¤›ya bakt›¤›mda “‹yi ki helikopterdeyim” de-
di¤im anlar oluyor. Kalabal›¤› oldukça genifl bir aç›dan
görünce afla¤›daki karmafla daha ürkütücü...

Havadan en güzel ve en kötü görünen semtler nere-
leri?
En kötü kesinlikle Sultanbeyli. En güzel görünen ise ta-
rihi yar›mada. Yar›madan›n d›fl›nda Beyo¤lu ve Üskü-
dar’›n yan› s›ra Bebek ve Sar›yer gibi Bo¤az k›y›s›ndaki
semtler çok güzel görünüyor.

Bir uçufl ortalama ne kadar sürüyor?
Çekece¤iniz konuya göre de¤ifliyor. Ancak minimum
bir saat havada kal›yoruz. Eflim de benimle birlikte uçu-
yor. ‹lk bafllad›¤›m zamanlarda bir yard›mc›ya ihtiyac›m
vard›. Eskiden foto¤raf filmleri 12 pozdan olufluyordu
ve makineye yedek film takacak birisi gerekiyordu. Bu
ifli kendim yapmaya kalksam çok vakit kaybediyordum.
Helikopterin 1 dakikas› yaklafl›k 10 dolar tutuyor. Her
dakikay› foto¤raf çekerek geçirmek, baflka bir fleyle
u¤raflmamak gerekiyor. Önceleri arkadafllar›mdan yar-

d›m al›yordum. Ancak uçtuktan sonra dayanamay›p
onlar da çekmeye bafll›yordu. Filmlerimi yine kendim
de¤ifltirmek zorunda kal›yordum. Eflim de foto¤rafç›l›k-
tan anlad›¤› için ilk alt› aydan bugüne birlikte uçmaya
bafllad›k. “Havadan ‹stanbul” kitab›ndaki genifl aç› fo-
to¤raflar›n neredeyse tamam›n› eflim çekti.

Bir kitab› haz›rlamak ne kadar zaman›n›z› al›yor?
Foto¤raf çekimleri için bir y›l ay›rmak gerekiyor. Çünkü
flehirlerin her mevsimde ayr› bir güzelli¤i oluyor. Berga-
ma’y› ilkbaharda çekmek baflka, sonbaharda çekmek
baflka. Bana göre ‹stanbul’un en güzel oldu¤u dönem
may›s ay›, ama her mevsimde bir baflka güzel oldu¤u
da kesin.

“Onu Amazon kad›nlar›na benzetiyorlar. Çünkü, tarih boyunca gördü¤ü onlarca savafla, do¤al felakete
ve insano¤lunun yaflatt›¤› tahribata ra¤men hala insan› büyüleyecek kadar güzel. Çünkü, Amazon 

kad›nlar› gibi savaflç› ve mücadeleci.”



Henüz çocuklu¤unda babas›yla yapt›klar› Ana-
dolu yolculuklar›nda, Anadolu’nun renklerine
hayran kalan Ali Konyal›, ilk foto¤raf sergisini

24 yafl›nda 1984 y›l›nda açm›fl. 1987’de Mimar Sinan
Üniversitesi Grafik Bölümü’nden mezun olan Konya-
l›’n›n pek çok sergisinde, Anadolu’nun kültürel ve tari-
hi renkleri yer al›yor. New York’ta üç y›l boyunca foto¤-
raf çal›flmalar› yapan Konyal›, 1984’ten beri Türkiye’nin
dört bir yan›ndaki kültürel zenginli¤i foto¤rafl›yor. “Tür-
kiye’de, 15 bin y›ll›k dokunulabilir bir tarihin üzerinde
oturan insanlar›n, bunun fark›nda olmamas›n› kabullen-
mek mümkün de¤il” diyen Konyal›, insanl›k tarihini ka-
relerde dondurarak kitlelere ulaflt›rmaya çabal›yor.

Konyal› için “insanl›k tarihinin görsel kayd›n› tutuyor”,
demek yanl›fl olmaz. Viyadüklerin yok etti¤i surlardan,
sular alt›nda kalan antik kentlere her ne varsa, yok edil-
meden bir an önce orada bulunmak için Türkiye’yi fle-
hir flehir geziyor. En güzel kareyi yakalamak için kimi
zaman günlerce ayn› mekan› foto¤rafl›yor. Tabii yaka-
lad›¤› bu güzellikleri, bazen bir kitapla bazen dünyan›n
dört bir yan›nda açt›¤› sergilerle, tüm dünyayla paylafl›-
yor. Türkiye’nin co¤rafya ve tarih güzelli¤ini karelerinde
yar›nlar için sakl›yor.

Foto¤rafç›l›¤a merak›n›z nas›l bafllad›?
Foto¤raf bana miras yoluyla geçti diyebilirim. Babam
foto¤raf sanatç›s›yd›. Foto¤raf, hayat›m›n her aflama-
s›nda yer ald›. Hayatta her fleye bir foto¤raf gözüyle
bakmaya bafllad›m. Zamanla bu tarz bir alg›lama ve
görme biçimi olufltu. Foto¤raf gözü bir disiplindir. Bak-
makla görmek aras›ndaki noktada foto¤raf disiplinini
öyle anlamak laz›m. Foto¤raf, yaln›zca kameradan
bakmak de¤il, bir görme eylemi. E¤er bu disiplinde bir
görme eylemine sahipseniz, gözünüzle de sürekli fo-
to¤raf çekiyor say›labilirsiniz. 

Kültür foto¤rafç›l›¤›n›n fark› nedir?
Babam bir Anadolu gönüllüsüydü. Herkes o¤lunu sine-
maya götürürken, o beni Anadolu’ya götürdü. Kentli
bir insanken, bir anda bambaflka bir boyutla karfl›lafla-
biliyorsunuz. ‹flin uzman› insanlarla çal›fl›yorsunuz. Bi-
rinci elden kültürü dinleyip, sanat tarihini görüyorsu-
nuz. Kültür foto¤rafç›l›¤›nda, belki de devlet baflkanla-
r›na bile tan›nmayan bir ayr›cal›¤a sahip olursunuz.
Eserlere dokunma flans›n› yakalars›n›z. Bunu yaln›zca
uzman› ve foto¤rafç› yapabilir. Bir insanl›k tarihiyle bafl
bafla kal›rs›n›z. Bunun getirdi¤i çok büyük bir haz var.
Tam bu noktada foto¤rafç› bunu baflka insanlara ilet-
mede arac› haline gelir. Bir misyona sahip olursunuz.
Bütün bunlar› ele ald›¤›m›zda kültür foto¤rafç›l›¤› bir ya-
flam biçimi olarak ortaya ç›k›yor. Belki de çok genç ya-
fl›mdan itibaren baflka hiçbir fley düflünmememin ne-
deni bu olabilir.  

Türkiye’de kültür foto¤rafç›s› olman›n zorluklar› neler?
Türkiye gibi kültür sorunlar› çok derin olan bir ülkede
bu ifli yap›yorsan›z, fazladan bir görev ediniyorsunuz.
Öncelikle zenginli¤e flahit oluyorsunuz. Bütün bu zen-
ginli¤in, birikimin yan›nda Türkiye’deki kültür s›¤l›¤›n›
kabul etmeniz mümkün de¤il. Birey olarak da sanatç›
olarak da bu s›¤l›¤› kabullenebilmeniz mümkün de¤il.
Dolay›s›yla bu zenginli¤i bir flekilde yayma ve insanlar›n
fark›nda olmas›n› sa¤lama çabas› içerisine giriyorsu-
nuz. Büyük bir sorumlulu¤u da üstleniyorsunuz. Bu,
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Foto¤raf karelerinde insanl›k tarihi
Ali Konyal› 1984’ten beri Türkiye’nin kültürel zenginli¤ini foto¤rafl›yor. Konyal›, “Türkiye’de 15 bin
y›ll›k dokunulabilir bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Bu kadar büyük bir geçmiflle yeri geldi¤inde
övünüyoruz. Birey baz›nda bir bellek ve altyap› oluflturulmas› gerekiyor” diyor.



bütün sanatç›lar›n üzerine düflün bir görev, ama foto¤-
rafç›ya biraz daha fazla düflüyor. Çünkü foto¤rafç› her
fleyden önce bir belgeci say›l›r. Belgeler ve belgeledi¤i-
ni bir anlat›m dili içerisinde büyük kitlelere tafl›r.

Türkiye’de bunu yapmak kolay m›?
Hay›r. Çok kolay de¤il. Çünkü Türkiye’deki kültür poli-
tikalar›, ne yaz›k ki kültürden yana çok geliflmemifl.
Kültürü ele ald›¤›n›z zaman, foto¤rafç›n›n karfl›s›na çok
baflka sorunlar ç›kabiliyor. Yaln›zca foto¤raf›n çekilme-
si yeterli de¤il. Burada foto¤raf›n anlat›labilmesi, o ko-
nunun kabul ettirilebilmesi, insan iliflkileri, bürokrasi,
her fleyle u¤raflmak zorunda kalabiliyorsunuz. Asistan-
lar›ma kültür foto¤raflar›n› kastederek söyledi¤im bir
fley var: “Foto¤raf iflimizin yüzde 30’udur. Geri kalan
her fley bütün bu sorunlar›n afl›lmas›yla ilgilidir.”

Bu sorun ülkemize özgü mü?
Bat›da kültür foto¤rafç›l›¤› ya da genel anlamda foto¤-
rafç›l›k epey yol alm›fl durumda. Elbette bürokrasi her
yerde var. Ama bu kadar ba¤lay›c› ve engelleyici de¤il.
Kültürün tan›t›lmas› aç›s›ndan, Yaflar Holding’in de kat-
k›da bulundu¤u türde kültürün tan›t›lmas›na yönelik ki-
taplar›n yayg›nlaflt›r›lmas› çok önemli. Türkiye’de 15
bin y›ll›k dokunulabilir bir tarihin üzerinde oturuyoruz.
Bu kadar büyük bir geçmiflle yeri geldi¤inde övünüyo-
ruz. Ama ifl yaln›zca övünmekten ibaret de¤il. Birey ba-
z›nda bir bellek ve altyap› oluflturulmas› gerekiyor. Tür-
kiye’de bu tarz bir bellek yeterince yok. Dolay›s›yla fo-
to¤raf, bellek oluflturma veya belle¤i tazeleme anlam›n-
da bir görev üstleniyor. Karadeniz’de çekimler yapt›-
¤›mda, Karadeniz’in bafl›ndan sonuna kadar yok olu-
flunu gözlemledim. Müthifl bir mimari birikim, ola¤a-
nüstü bir kültür altyap›s›, belki de befl y›l sonra bütü-
nüyle yok olacak. Pek çok mimari eser kendi haline
terk edilmifl ve yan›nda kocaman, beton, çirkin yap›lar

infla ediliyor. Surlar›n üzerinden viyadükler geçiyor. Bu
kültürel miraslar bir daha bu ülkeye gelebilecek fleyler
de¤il. Bütün Anadolu’ya bakt›¤›n›z zaman, çok ciddi bir
kültür kopuklu¤u görüyorsunuz ve bir önyarg›yla karfl›-
lafl›yorsunuz. “Bizden” ve “bizden olmayan” diye. Ana-
dolu’daki kültür birli¤ini anlatmak çok önemli. Çünkü
hiçbir kültür tek bafl›na ortaya ç›km›yor. Foto¤raf›n yay-
g›nlaflmas›n› bu aç›dan çok önemli buluyorum. Görme
disiplini ö¤renme aç›s›ndan çok önemli. Keflke ilkokul-
dan itibaren foto¤raf dersleri verilebilse. O yafllarda bu
disiplini almazsan›z sonra çok gecikmifl olabiliyorsu-
nuz. Bu kültürel miras bizim kimli¤imiz. Bunlara sahip
ç›kmam›z gerekir. 

New York ve ‹stanbul aras›nda foto¤rafik aç›dan ne gi-
bi farklar gözlemlediniz?
New York’ta bir dönem sokaklarda foto¤raf çektim.
New York bu anlamda ilginç bir kent. Kent ve bir ya-
banc›n›n iliflkisini anlatan foto¤raflarla bir belgesel ha-
z›rl›yorum. Daha çok duvar yaz›lar›n› içeren bir sunum.
Do¤u kimlikli bir yabanc›, bir flekilde hem kendisiyle
yüzleflmeye hem de farkl› yüzlerle karfl›laflmaya bat›ya
gidiyor. O yolculuk, sanatsal kimli¤ine ve kendisine bir-
çok fley kazand›r›yor. Kentle iliflkinin salt birey olarak
ve sanatç› olarak kifliye kazand›rd›klar›n› anlatmaya ça-
l›fl›yorum. Kentle beslenmek diye bir fley var. ‹stanbul
inan›lmaz bir kent, muazzam bir kültür kenti. Ama bu
kentten sanatç› olarak beslenip beslenemedi¤iniz

önemli. ‹stanbul, kent olarak buna haz›r olabilir. Ama
kentin kimli¤inin size ulaflabilmesi için onun yollar›n›
açabilmeniz laz›m. Kentin kimli¤inin size ulaflmas›n›
sa¤layacak olan sanatsal etkinliklerin oluflmas› laz›m.
New York ve ‹stanbul çok farkl› co¤rafyalarda oldukla-
r› halde, garip bir flörtleri var. Elbette ki ikisinin birbirin-
den farkl› yönleri epey fazla. Ancak pek çok benzerlik-
leri de bulunuyor. Konumlanma aç›s›ndan birbirlerine
benziyorlar. Ayr›ca her ikisinde de insan faktörü kentle
bir bütün oluflturuyor. Bu durum baflka kentlerde bu
kadar belirgin de¤il. ‹nsanlar› ç›kard›¤›n›z zaman Paris,
Roma, Prag hala vard›r. Fakat New York ve ‹stan-
bul’dan insan faktörünü kald›rd›¤›n›z zaman her fley
eksik hale gelir. Ama ‹stanbul’da insan faktörü ne yaz›k
ki son zamanlarda geliflmiyor. 

Neden?
Kent tipi insan say›s› bir flekilde azal›yor. Bir insan›n bir
kente sahip ç›kmas› için orada an›lar›n›n, hatta çocuk-
luk hat›ralar›n›n olmas› laz›m. An›lar› korumak ad›na, o
kenti de korursunuz. Ancak çocukluk an›s› olan insan
say›s› ‹stanbul’da geriye do¤ru gidiyor. Yeni kent kimli-
¤i kazanan insanlar, do¤al olarak yeni bir ‹stanbul olufl-
turuyor. Ama bu kentin kimli¤i gerideki binlerce y›lda
yat›yor. Pera (Beyo¤lu) gibi kozmopolit semtlerde, ‹s-
tanbul’un güçlü kent kimli¤ini görmek mümkün. Pera,
farkl› kültürün insanlar›ndan olufltu¤u halde, Pera’da
kavga yoktur. Çünkü bu bölge kültüründeki altyap›da
hepsini bir araya getirme ve bir pota içerisinde eritme
gücü var. Belki baflka bir co¤rafyada kavgaya neden
olabilecek pek çok unsur, burada bir nefleye dönüflü-
yor. Pera’ya yeni gelen insanlar bile, baflka semtlerde
bambaflka davrand›klar› halde, Pera kültürünün bask›-
s› alt›nda de¤iflebiliyor veya uygun davranmak duru-
munda kal›yorlar. Bu bask›n kültürün önemini gösteren
iyi bir örnek. Pera’da birbirinden farkl› uçlarda, bir ara-

da yaflayan o kadar çok insan var ki, bunu baflka bir
semtte göremezsiniz. 

Foto¤rafta renkler sizin için ne ifade ediyor?
Kültür foto¤raflar›n›n yer ald›¤› kitaplarda belirli kayg›lar
nedeniyle renkli çal›flmalar yer al›yor. Siyah beyaz ça-
l›flmalar› kullanm›yorum. Çünkü öncelikle varolan› gös-
termek istiyoruz. “Siyah beyaz› ve soyutlamay› sonra
yapar›z” diye düflünüyorum. Foto¤raf bence ›fl›kt›r. O
›fl›k, illa ki k›rm›z›lar›, yeflilleri tafl›mak zorunda de¤il. Si-
yah beyaza yaklaflt›rd›¤›m renkli foto¤raflar›m da var.
Siyah beyaz, foto¤raf›n baz›d›r. Dijital foto¤raf bile çek-
seniz siyah beyaz bask› yapmak çok etkilidir. Ara ton-
lar› daha iyi hisseder, yeniden yarat›rs›n›z. O yüzden
bütün foto¤rafç›lar›n siyah beyaz› iyi anlamas› laz›m. 

Kültürel renkler...
Kültür foto¤rafç›l›¤›nda ise renkler benim için kültür ala-
n›ndaki renklili¤i ifade ediyor. Çünkü bu otomatik ola-
rak foto¤raflara da yans›yor. Kültür çok renklidir. Ana-
dolu gibi bu kadar çok rengin birbirine kar›flt›¤›, yeni
renklerin ortaya ç›kt›¤› bir co¤rafyada zaten foto¤raf
aç›s›ndan renksizlik mümkün de¤il. Bu renkleri foto¤ra-
fa yans›tmak laz›m. Ama yaln›zca çiçe¤in sar›s›, elbise-
nin k›rm›z›s› de¤il. Onun tafl›d›¤› anlam renklili¤ini de ta-
fl›mak gerekir. Foto¤raf›n anlaml› bir foto¤raf olabilme-
si için duyguyu yans›tabilmesi çok önemli. Yoksa Ja-
ponlar her gün binlerce kare foto¤raf çekiyor. Ama on-

39 38 foto¤raf: Ali Konyal›

“Foto¤rafç› oldu¤uma hep flükrederim. Çünkü foto¤rafç› ›fl›¤› takip eder. ‹nsanlar›n bak›p ilgilenmedik-
leri için görmedikleri renkleri görürsünüz. Gün do¤umunu ve bat›fl›n› mesle¤im oldu¤u için takip eder-

im. Bir objenin ya da co¤rafyan›n en do¤ru ›fl›kta ortaya ç›k›fl›n› seyrederim. Bu harika bir fley.”



lar› sanat foto¤raf› kategorisine koymuyoruz. Çünkü
sanat foto¤rafç›s› o andaki birikmifl duyguyu size akta-
r›r. Orada bulunmayan insanlar, oradaki varl›klar›n duy-
gusunu hissedebilmeli. O zaman foto¤raf ve sanat bir
köprü görevini görmeye bafll›yor. Dolay›s›yla buradaki
rengi anlarken, o andaki duygu rengini de yans›tmak
çok önemli. Bu bire bir fiziksel renk olmayabilir. Do¤ru
bir kareye bakt›¤›n›z zaman, siyah beyaz bir foto¤raf›
da renkli olarak görebilirsiniz. Çok renkli düflünceler
uyanabilir beyninizde. Foto¤raf çekilip bitebilen bir fley
de¤il. Y›llar sonra bile onu seyredenin zihninde devam
eder. Özellikle arkeoloji foto¤raflar›nda duyguyu yans›t-
mak biraz daha zorlaflabilir. Athena Tap›na¤›’n›n muaz-
zaml›¤›n›, tarihi ihtiflam›n› bilirsiniz. Ama bunu foto¤raf-
ta göstermeniz mümkün de¤il. Orada 5 tane sütun ve
birçok y›k›lm›fl tafl bulunur. Herkes tarihini bilmeyece-
¤inden, sizin kurdu¤unuz hayale ortak olmayabilir.
Kompozisyon, ›fl›k ve do¤ru zamanla, mümkün oldu¤u
kadar o kentin ruhunu aksettirecek kareler yakalamak
gerekir. Buraya ekleyece¤iniz gölge, bulut, dramati-
zasyon hep bu çaban›n ürünü. Ayn› tiyatroyu 5 defa ar-
ka arkaya gidip çekti¤im zamanlar oldu. S›radan foto¤-
raflarla bir kentin ne kadar önemli oldu¤unu anlata-
mazs›n›z. Özellikle kültür foto¤rafç›l›¤›nda gökyüzünün
mavi olmas›n› tercih ederim. Aç›k veya soluk beyazlar-
la hofl siluetler oluflmaz. Mavi sonsuzlu¤u ifade eder.
Bende olumlu bir derinlik hissi uyand›r›r. Foto¤raf›ma
bunu bir flekilde tafl›maya çal›fl›r›m.

En çok nereyi foto¤raflamak istersiniz?
Her foto¤rafta kendimizi çekeriz asl›nda. Ressam ken-
dini çizer, heykelt›rafl hep kendini yontar. Tarif edilmifl,
belirli formlar istenmiyorsa, ortaya konan içten gelen
bir üretimse, sonuçta hep kendimizi yapar›z. Yaz›da da
bu böyledir. Bir flekilde o andaki duygular›n›z› d›fla vu-
rursunuz. Çekimleriniz s›ras›nda ›fl›kta, gölgede, anla-

t›mda tercih yapars›n›z. Öyle olmasa bu kadar çok tarz
olmazd› zaten. Tarz varsa kiflisellikler var demektir. Bi-
linçalt›n› foto¤raflamak, psikoanalitik, okunabilir foto¤-
raflar çekmek isterdim.

Büyük çaptaki kurulufllar›n sanata bak›fl aç›lar›n› nas›l
buluyorsunuz? Neler yap›lmal›?
Foto¤rafç›l›k pahal› bir meslek. Kültür foto¤rafç›l›¤› da-
ha pahal› bir meslek. ‹flin içine seyahatler, büyük orga-
nizasyonlar giriyor. “Büyük kurumlar›n deste¤i olmadan
kültür olmaz” denir. Türkiye’de büyük kurumlar aç›s›n-
dan son 20 y›la bakmak laz›m. Daha öncesinde çok
fazla bir fley yok. Türkiye’deki kurumlar kültüre yat›r›m›
yeni ö¤reniyorlar. Önemini yeni fark ediyorlar. Ancak
son zamanlarda ne yaz›k ki geriye do¤ru bir gidifl var.
Oysa bunun genel bir politika olmas› laz›m. Geriye
do¤ru gidiflte iki tane önemli neden görüyorum. Bir ta-
nesi, kurumlar›n kültür politikalar›n› yönlendiren insan-
larda bir altyap› eksikli¤i bulunmas›. ‹kincisi ise mali so-
runlar. Mali sorunlar ortaya ç›kt›¤› an ilk hedef kültür
olur. Halbuki tersi olmas› gerekir. Kurumun imaj› kültü-
re yapt›¤› yat›r›mla do¤ru orant›l›d›r. Kültüre yap›lan ya-
t›r›mla sayfa sayfa haberlerin ç›kmas› mümkün. Oysa
reklam vermeye kalksa o kadar etkili olmaz. Bunlar
Türkiye’de yeni ö¤reniliyor. Gelece¤ini olumlu görüyo-
rum. Ama flu an olmas› gereken noktada de¤il. Anado-
lu kültürlerini anlatabilmek amac›yla, elimde projeksi-
yon makinesi ve 3 bin 500 dia ile New York’a gitmifl-

tim. ‹lgilenmeyen tek kurum bizim kültür atafleli¤imizdi.
“Hofl geldin. Bizim de malzeme s›k›nt›m›z vard›. Bu ka-
dar malzeme getirmiflsin” diyecekler sand›m. “Ali
Bey’ci¤im biz Ankara’dan bir fley istemedi¤imiz zaman
daha makbul oluyoruz” dediler. Türkiye’yi tan›tma gibi
bir endifle tafl›mas› gereken kurum, hiçbir fley yapma-
man›n makbuliyetinden söz ediyor, inanamad›m. Ger-
çekten de yapmad›lar. Türk hükümeti de¤iflti, ancak
uzun y›llar atafle de¤iflmedi bu politika sayesinde. Y›l-
lar sonra gayet yetenekli bir han›m atafle geldi. fiu an-
da ise New York’ta bir kültür atafleli¤imiz yok.

Yeni projeleriniz neler?
Gürol Sözen’in haz›rlad›¤› “Anadolu’da Güzeli Aray›fl”
kitab›n›n foto¤raf çal›flmas›n› üstlendim. Anadolu co¤-
rafyas›nda bütün dönemler içerisinde insan ve sanat
gerçe¤ini ele al›yor. Foto¤rafla ve yaz›yla Anadolu’yu
savunuyor. Di¤er taraftan Karadeniz mimarisini koruma
endiflesiyle bir çal›flmam devam ediyor. 2005 y›l›n›n
temmuz ay›nda Dünya Mimarlar Birli¤i, ‹stanbul’da
toplanacak. Kitab›m›n ç›k›fl tarihi de o günlere denk ge-
liyor. Gündem yaratmaya yönelik bir çal›flma. Bir de
yurtd›fl›nda kiflisel sergiler hedefliyorum. Oluflturdu¤um
koleksiyonlar› çok do¤ru bir anlat›mla yaz›lar›n da dahil
oldu¤u sergilere dönüfltürüp, dünyay› dolaflt›rmak isti-
yorum. Tabii bunu tek bafl›ma üstlenmem mümkün de-
¤il. Kurum deste¤i veya devlet deste¤i gerekiyor. Ulus-
lararas› iliflkiler devreye giriyor. Bazen bir objenin sergi-
lenmesindense foto¤raf› daha etkili olabiliyor. ‹kisinin
bir arada olmas› daha farkl› etki yaratabiliyor. Objeye
yüklenmifl kimli¤i ve ayr›nt›lar› foto¤raf yoluyla verdi¤i-
nizde, bambaflka bir seyirci izlenimi do¤uyor.

Kendinize ay›racak vakit kal›yor mu?
Çok yo¤un biçimde projelerin içerisinde yer alman›n
dezavantaj› olabiliyor. Üretmek iyi bir fley. Ancak yeni

izlenimler ve yeni üretimler için zaman kalmayabiliyor.
Kiflisel sergileri, seyahatleri önemsemek gerekiyor. Sa-
natç›n›n geliflimi için bu çok önemli. Seyahatleri son
zamanlarda sekteye u¤ratt›m. Bir tek bunun s›k›nt›s›n› 
hissediyorum. Seyahatlere a¤›rl›k vermem laz›m.

Unutamad›¤›n›z an var m›?
Foto¤raf arac›l›¤›yla çok güzel dostluklar edinmenin ya-
n› s›ra çok ciddi hayati tehlikeler de atlatt›m. Ama kim-
se “Niye foto¤raf›m› çekiyorsun?” demedi. Foto¤rafç›
oldu¤uma hep flükrederim. Çünkü foto¤rafç› ›fl›¤› takip
eder. Ifl›¤› takip etti¤inizde insanlar›n bak›p ilgilenme-
dikleri için görmedikleri müthifl renkleri görürsünüz.
Gün do¤umunu ve bat›fl›n› mesle¤im oldu¤u için takip
ederim. Gölgeleri takip ederim. Bir objenin ya da co¤-
rafyan›n en do¤ru ›fl›kta ortaya ç›k›fl›n› seyrederim. Bu
harika bir fley. Tüm sanatç›lara ve özellikle de foto¤raf-
ç›lara nasip olmufl bir güzellik. Pek çok insan›n, defa-
larca gördükleri bir yerin foto¤raf›na bak›nca “Buras› ne
harika bir yermifl” dediklerini bilirim. Bizim hayat›m›z
bunu yakalamak üstüne geçer. New York’ta insanlar›n
çokça gittikleri ve bilinen yerleri, belli bir kompozisyon
dahilinde foto¤raflar ve hafta sonu sohbetlerinde
projeksiyon gösterisi yapard›m. “Buran›n neresi ol-
du¤unu bilebiliyor musunuz?” diye oyun oynard›k.
Ço¤unlukla bilmezdiler. Çünkü o gözle görmemifller.
‹nsanlar benden saat al›p ertesi gün oray›, o ›fl›kta gör-
mek için koflturup giderlerdi.
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“Foto¤raf›n anlaml› bir foto¤raf olabilmesi için duyguyu yans›tabilmesi çok önemli. Japonlar her gün
binlerce kare foto¤raf çekiyor. Ama onlar› sanat foto¤raf› kategorisine koymuyoruz. Çünkü sanat
foto¤rafç›s› o andaki birikmifl duyguyu size aktar›r.”
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B
eslenme ve diyet alan›nda adeta bir moda ya-

flan›yor. Neredeyse her gün yeni bir uzman›n

yeni bir diyet tavsiyesiyle karfl›m›za ç›k›yor. Tay-

lan Kümeli, bu iflin e¤itimini alm›fl, diploma sahibi bir-

kaç uzmandan biri. Hacettepe Üniversitesi Beslenme

ve Diyetetik Bölümü’nden 1986 y›l›nda mezun olan Kü-

meli, yüksek lisans e¤itimini ODTÜ G›da Mühendisli¤i

Bölümü’nde master’›n› tamamlam›fl. Kümeli’yle “Sen-

tez Diyeti” ad›n› verdi¤i ilk kitab›n›n bas›m heyecan› içe-

risinde, muayenehanesinde görüfltük.

Sa¤l›¤›m›z› korumak için neler yapmam›z gerekti¤ini,

beslenmemizde nelerin öncelikli oldu¤unu, hayat›m›z-

dan ç›karmam›z gereken yiyecekleri Kümeli’den ö¤ren-

dik. “Geç yemek yenmez!”, “spor yap›lmadan kilo veril-

mez!”, “ara ö¤ünler atlanmamal›!” gibi uymak için bü-

yük stresler yaflad›¤›m›z kurallar›n püf noktalar›n› ve

stresten kurtulman›n yollar›n› sohbetimizin aralar›nda

bulabilirsiniz. 

Sa¤l›kl› beslenme denince ne anlamam›z gerekiyor?

Sa¤l›kl› beslenme ve diyeti birbirinden tamamen ay›r-

mak gerekiyor. Sa¤l›kl› beslenme, kiflinin biyolojik yap›-

s›na ayk›r› gelmeyen, ne kilo ald›racak ne de kilo verdi-

recek, ama güçten de düflürmeyecek tüm sa¤l›k koflul-

lar›n› do¤ru biçimde sürdürece¤i beslenmeyi ö¤renme-

si ve uygulamas› demek. Diyet ise insanlar›n do¤ru ki-

lolar›na inmeye çal›flt›klar› sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›k-

lar›n›n farkl› flekilde yans›mas› denilebilir.

Genel olarak bir diyette nelerden vazgeçilebilir?

Kifliden kifliye de¤iflir. Ama flu ana kadar kimsenin

“Karnabahar yemesem mahvolurum” dedi¤ini duyma-

d›m. Ancak yine de vazgeçilmez diye bir yiyecek yok.

Önemli olan vazgeçemedi¤i ürünün nas›l zarar verdi¤i-

ni sab›rla anlatabilmek.

Mucize yiyecekler var m›?

Hay›r. Çünkü her bireyin biyokimyasal özelli¤i, sosyal

geçmifli, cinsiyeti, genleri ve yaflad›¤› her fley diyete et-

ki eder. Mucize, insan›n emek vererek kendisini tan›-

mas› ve bunun sonucunda ulaflt›¤› noktad›r. E¤er hiç-

bir fley yapmadan yaln›zca bir fleyin pefline tak›larak

mucize beklerseniz çok büyük hüsrana u¤rars›n›z.

Mutfa¤›n›zdan eksik etmedi¤iniz yiyecekler neler?

Öncelikle su. Her yerde her flekilde ulaflabilece¤im tek

fley su. Su, insan do¤as›n›n bafllad›¤› noktad›r. Hiçbir

enzim ve hormon onsuz olamaz. Domatesi ve mayda-

nozu da eksik etmem. Domatesin içinde varolan A vi-

tamini, serbest radikallere ve vücudumuzu yok etmeye

çal›flan bütün negatiflere karfl› en do¤ru koruyucudur.

Bütün mevsimlerde bulabiliriz. Maydanoz kad›nlar için

çok yararl› bir besin. Geç menopozu ve vücudun flifl-

memesini sa¤lar. Yeflil çay da do¤ru yerlerden temin

edildi¤inde vücudunuzu sakinlefltirir, vücuttaki toksin-

leri atar, ›l›ml› bir insan haline gelirsiniz. Tabii ki bir de

yo¤urt var. Mutfa¤›mdan kesinlikle ç›kmaz. Yo¤urt, vü-

cudumuzun her noktas›na yararl› bakterileri içeriyor.

Sütten mayalanmayla karfl›n›za ç›kan ve bir sürü hasta-

l›¤a, zehirlenmeye karfl› koruyan bir ürün. Mucizevi

ürün olarak bir yiyecek söylemek gerekirse yo¤urt diye-

biliriz. Tabii mutfa¤›ma asla sokmad›¤›m yiyecekler de

var. Gazl› içecekler, beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz

makarna, a¤›r tatl›lar, k›zartmalar hiçbir zaman olmaz.   

Herkes taraf›ndan do¤ru bilindi¤i halde yanl›fl olan;

yanl›fl bilindi¤i halde do¤ru olan neler var?

“Geç yemek yemeyin!” bence yanl›fl bir bilgi. Tabii ki

hepimizin ideali 19:00-20:00 civar›nda yemek yemek-

tir. Ama metropolde yafl›yorsan›z, “19:00’da yemek yi-

yece¤im” diye kendinizi helak ederek stres yaflars›n›z.

Önemli olan akflam yemeklerini yiyebilece¤iniz saatte

yiyerek, akflam yeme¤inden sonra kendinize ay›rabile-

ce¤iniz 2 saat b›rakabilmek. “Yemek aras›nda su içil-

mez. Su, oda ›s›s›nda olmal›!” da yanl›fl bir bilgi. Yemek

s›ras›nda, önce ya da  sonra, so¤uk ya da s›cak her an

her türlü su içilebilir. Önemli olan susama merkezinden

gelen susuzluk mesaj›na cevap verebilmek. “Spor yap-

madan zay›flanmaz” da yanl›fl bir bilgi. Spor yapmak

çok sa¤l›kl›, ama bir insan, hayat›n›n 14 saatini iflte ge-

çiriyorsa ve kilo vermesi gerekiyorsa, onu hareketli ol-

maya yöneltmeli. Merdiven inip ç›kmal›, evde koridorda

dolaflmal›. Yani olas› çözümler sunulmal›. Bir de çikola-

ta gibi baz› yiyecekler hiç yenmeyecek yiyecekler gibi

gösteriliyor. Bunun yerine o insanlar için al›flkanl›¤› afl-

m›fl, ba¤›ml›l›k yaratm›fl bu yiyecekleri nas›l yemeleri

gerekti¤ini göstermek daha yap›c› bir yaklafl›m. Çikola-

ta seven insanlara her gün bir tane bitter çikolata verip,

yan›nda süt veya yo¤urtla tüketmesini empoze etmek,

onun kan içindeki yükseliflini ve iniflini anlatmak daha

do¤ru bir bilgi. “Ara ö¤ünleri yemezseniz metabolizma-

n›z yavafllar, ara ö¤ünler mutlaka yenmelidir” gibi bir

fley söylemek de yanl›fl. Metabolizmam›z›n h›zlanma-

s›nda ara ö¤ünler önemlidir, ama olmazsa olmaz de¤il.

Stres insan sa¤l›¤›na çok daha zararl› bir unsurdur.

Yak›n zamanda sizin de bir kitab›n›z ç›kt›. Piyasada

bulunan di¤er kitaplardan fark› nedir?

Kitab›m alt› y›ll›k bir çal›flman›n eseri. Bir gün Milan

Kundera’n›n “Ölümsüzlük” ad›nda bir kitab›n› okudum

ve gerçek ölümsüzlü¤ün çocuklar›n›zla, hayata b›raka-

ca¤›n›z eserlerle mümkün olabilece¤ine kanaat getir-

dim. Karar›m› verdikten sonra mesle¤imle ilgili yurtd›-

fl›nda ve ülkemizde yay›nlanan pek çok kitab› okudum.

Ama insanlar yaln›zca kitap yazm›fl olmak için yaz›yor-

lar. Bundan farkl› bir fleyler yapmak istedim. Kitab›m›n

ismi “Sentez Diyeti”. Mutfa¤›m›zda do¤uluyuz, ama ifl

hayat›m›zda ve d›flar›da bat›l› olmaya çal›fl›yoruz. Vücu-

dumuz bu hayat›m›z›n bir arenas› adeta. Do¤unun bil-

geli¤ini ve bat›n›n ilerlemiflli¤ini do¤ru biçimde kar›flt›r›r-

sak o kadar güzel bir senteze ulaflabiliriz ki, sonuçta

kendimizi inan›lmaz bir platformda bulabiliriz. Kitapta

felsefeden bilime karbonhidrat›n nas›l anlat›ld›¤›n› göre-

bilirsiniz. Herkesin anlayabilece¤i pratik, hayat›n için-

den bir bilginin yan› s›ra ayn› bilginin teorik ve son de-

rece derin anlat›m›n› da bulmak mümkün.

Do¤u ve bat›n›n beslenme anlay›fllar›n› sa¤l›k aç›s›n-

dan karfl›laflt›rabilir misiniz?

Do¤unun beslenme al›flkanl›¤›nda etnik ögeler a¤›r ba-

s›yor. Ama etnik ögelerin içerisinde bir bilgelik de göze

çarpar. Çok derin bir geçmifli var. Bir kültür oluflturabil-

mek için çok derin bir geçmifl olmal›. Asl›nda Avrupa

kültüründe de bir geçmifl var. Onlar da imparatorluklar

oluflturdular, dünya savafllar› yaflad›lar. Ama bizde ba-

t› kültürü dendi¤inde akla gelen ilk fley bir kültürü olma-

yan ABD. ABD’de kültür yoktur, yaln›zca göçmen in-

sanlar›n oluflturdu¤u hiçbir kültürü olmad›¤›ndan flu an-

da yaln›zca illüzyonlarla ayakta duran bir ülke. Dünya-

da varolan mutfaklara bakt›¤›m›zda imparatorluk yafla-

m›fl 3 büyük mutfa¤› görürüz. Japon, Osmanl›, Frans›z

mutfaklar› ve ‹talyan, Alman, ‹ngiliz gibi geçifl mutfakla-

r›. Üç ana mutfakta ciddi etnik ögeler göze çarpar. Ül-

kemizde de bütün yörelerimizi inceledi¤inizde beslen-

me ad›na çok do¤ru fleyler bulabilirsiniz. Burada bes-

lenme uzmanlar›na çok büyük bir ifl düflüyor. E¤er

do¤ru biçimde etnik ve yöresel özelliklerimizi kaybet-

meden oradaki do¤rular› kendi vatandafl›m›za ve dün-

yaya tan›tabilirsek, bat›n›n haz›rlamadaki pratikli¤ini

hayat›m›za sokabilirsek, çok güzel fleyler ortaya ç›ka-

bilir. Ama “Güneydo¤u mutfa¤›n› tercih ederim, yaln›z-

ca et yerim. Asla Egeliler gibi ot yemem!” fleklinde ba-

karsan›z çok yanl›fl alg›lars›n›z. “Osmanl› mutfa¤›ndan

baflka mutfaklar› tercih etmem. Bat›n›n küçük porsi-

yonlar›n› ne yapay›m” derseniz, yine yanl›fl bakarsan›z.

Suflideki do¤rulu¤u, Avrupal›lar›n mutfa¤›ndaki pratikli-

¤i, Frans›z mutfa¤›ndaki küçük porsiyonlar›n alt›nda

yatan kültürü araflt›r›p empoze ederseniz çok farkl› bir

fley ç›kar ortaya.

42 sa¤l›kl› beslenme: Taylan Kümeli
röportaj: umut bavl›

“Mutfak do¤ulu, yaflam bat›l›”
Beslenme ve Diyet Uzman› Taylan Kümeli, özellikle çal›flanlar›n her gün ayn› saatte yemek yiyebilmek

için yaflayacaklar› stresin metabolizmalar›na daha büyük zarar verece¤ini söylüyor. Çözüm basit: Akflam
yeme¤inden sonra kendinize 2 saat b›rakabilmek.



1
962 y›l›nda do¤an Sunay Ak›n, kendini “do¤du-

¤u y›l› en çok seven flair” olarak tan›ml›yor. Bu y›-

l›n özelli¤i, 62’den tavflan yap›lmas›. Ak›n’›n hiç-

bir kitab›nda, kendi yaflam öyküsüne rastlayamazs›n›z.

Bunun nedenini, kendi ad›yla ve hayat›yla de¤il, ürettik-

leriyle konuflulan biri olmak istemesine ba¤layan Ak›n,

“Benim kitaplar›m ve yazd›klar›m hep benden önde

gidiyor. Hiçbir zaman üretti¤i eserin önüne geçen bir

sanatç› olmay› düflünmedim” diyor. Böyle düflündü¤ü

için de kendisiyle ilgili sorulara “Bir 62 tavflan›y›m” diye

yan›t veriyor. Bir yan›na fliiri, di¤er yan›na düz yaz›y› al-

m›flken, hayat›n içinde ne tarafa düflse, son kitab›nda

oldu¤u gibi, söz canbaz› olup ç›k›veriyor karfl›m›za

Ak›n. fiiir cumhuriyeti ilan etti¤i K›z Kulesi’nden fliirler

okurken, ‹stanbul’da bulunan yaz›l› ilk aflk tabletinin

oraya getirilmeyiflinin eksikli¤i içinde bak›yor flair isim-

lerinin verilmesini istedi¤i vapurlara. Dünyan›n dört bir

yan›ndan toplad›¤› 4 bin antika oyuncakla, bir oyuncak

müzesi aç›yor yak›nda Sunay Ak›n. “Oyuncak hayalle-

rimizin bir arac›d›r” diyor ve oyunca¤›n bilimin önünde

gitti¤ini hat›rlat›yor. Düfl ve hayalin ard›ndan gerçe¤in

geldi¤ini söyleyen flaire göre, bu toplumun hayalleri ve

düflleri yok. Zaten kendisinin amac› da müzeyi gezen-

lere “ne oldu da biz bu güzellikleri kaybettik” diye dü-

flündürebilmek. Dilerseniz flimdi, oyuncak müzesinde

yapt›¤›m›z keyifli söyleflide sözü Sunay Ak›n’a

b›rakal›m. 

Oyuncak müzesi açma fikri nereden geldi akl›n›za?

Y›llar öncesinde Avrupa ülkelerini gezerken, onlar›n

hep oyuncak müzeleri oldu¤unu görmüfl ve çok etki-

lenmifltim. “Neden bizim oyuncak müzemiz yok?” diye

düflündüm. O müzelerde gezen çocuklar›, yafll›lar›,

gençleri görünce, onlar›n oyuncaklar karfl›s›ndaki vur-

gun yemifl halleri beni çok etkilemiflti. Neden benim in-

san›m bu güzelli¤i yaflamas›n diye düflündüm.

Peki neden özellikle oyuncak?

Çünkü oyuncak, hayat bilgisi demektir. Gerçek hayat

bilgisi dersi oyuncaklardad›r. Hayat›n yans›mas›d›r

oyuncak. Oyuncak Adem ile Havva bile var biliyor mu-

sunuz? Her fleyin oyunca¤› var. Oyuncak, bilimin

önünde gider. Önce düfl ve hayal, sonra gerçek gelir.

Oyuncak hayallerimizin bir arac›d›r. Bu toplumun ha-

yalleri ve düflleri yok. Herkes günü kurtarman›n ya da

etiket ve karizman›n peflinde. Peki hayallerimiz? ‹flte

oyuncak müzelerini gezenler “ne oldu da biz bu güzel-

likleri kaybettik” diye kendilerini sorgulayacaklar. ‹nsan

çocuktur, ondan sonras› kirlenmedir. Çocuklar›n dün-

yas›d›r asl›nda bizim hukukta ve yasalarda arad›¤›m›z.

Onlar kin tutmaz, öfke duymaz. Uluslararas› hukukun

amac›, çocuklar aras›nda var olan o zenginli¤i ve gü-

zelli¤i büyükler dünyas›nda kurmak de¤il midir? Etnik

özellikler ve inançlar güzeldir, kültürleri oluflturur. Ama

bunlar›n üzerine politika yapmak, ilkelliktir. Çünkü hiç-

bir insan, ›rk›n› ve dinsel inanc›n› kendi seçmez. Tek bir

renk oluflturmaya çal›flmak, dünyan›n en ilkel düflünce-

sidir. Ne yaz›k ki, dünya hep buna do¤ru kofluyor. 

Nelerden ilham al›rs›n›z?

Müzelerden. Zeus’un dokuz güzel k›z› vard›r. Adlar›

“Musalar” diye geçer. Onlar›n adlar›na Tevrat’ta, ‹n-

cil’de ve Kur’an’da da rastlar›z. Kimdir onlar biliyor mu-

sunuz? ‹lham perileri. Musalar ilham perileridir. Pega-

sus beyaz, kanatl›, uçan at›n ad›d›r. O da¤dan flairlere

45 44 stil: Sunay Ak›n
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“Hayat›n yans›mas›d›r oyuncak!”
Sunay Ak›n... fiair ve edebiyatç›... Ayn› zamanda bir oyuncak tutkunu. Hayallerimizin bir arac› olarak

gördü¤ü oyunca¤›n, her zaman bilimin önünde oldu¤unu düflünüyor. Kazanc›n› gitti¤i yerlerden toplad›¤›
antika oyuncaklara yat›r›yor ve bu sayede Türkiye'ye bir oyuncak müzesi kazand›r›yor.



ilham tafl›r. Pegasus’un o da¤lardan uçmak için, arka

ayaklar›n› vurdu¤u yerden bir su ç›kar. ‹flte o su, ilham

kayna¤›d›r. Benim ilham kayna¤›m iflte oras›. Müzeler-

den ilham ald›¤›m› söyledim. Çünkü müze sözcü¤ü

Musallar’dan geliyor. Bir toplum müzeleriyle ayd›nlan›r

ve önünü görebilir. ‹flte bu konuda çok ama çok geri-

deyiz. Türkiye’nin bu denli kararmas›n›n nedeni, müze-

lerinin olmay›fl›, var olan müzelerinin de son derece ye-

tersiz ve k›s›r olmas›d›r. Bu yüzden oyuncak müzesine

gelecek olan insanlar, burada ilham perileriyle tan›fla-

caklar. Yarat›c› ve düflünen insanlar için, çok zengin ve

varl›kl› bir yerdir oyuncak müzesi. 

Oyuncak müzesini açma amac›n›z bu mu?

Toplum ayd›nlan›p bir yere geldikten sonra “bizim

oyuncak müzemiz yokmufl” demez. Zor koflullarda bi-

rileri müzeleri açar. Toplum o müzelerden geçerek ay-

d›nlanmaya gider. Bizde kültüre yap›lan yat›r›m hep

lüks ve bofl olarak alg›land›. Oysa tam tersi.

Bizim toplumumuzda oyuncak da çocu¤u oyalayan

bofl bir nesne olarak görülmedi mi zaten?

Çocu¤u annesinin ve babas›n›n yan›ndan uzaklaflt›ra-

cak, soru sordurmayacak, oyalayacak, gürültü ç›karan

bir araç olarak görüldü bizde oyuncak. Bu yüzden dün-

yada uygar ülkeler aras›na giremeyen, gürültüyle oyna-

yan küçük ve c›l›z yap›l› bir devlet olarak kald›k. Ama

uygar ülkelerin tarihinde oyuncak böyle de¤il. Çocu¤un

yarat›c›l›¤›n›, zekas›n› ve güçlerini öne ç›karan bir araç-

t›r oyuncak. 

Yaz›lar›n›zda ‹stanbul’un kültürel tarihiyle ilgili farkl›

anekdotlara çok s›k rastl›yoruz...

Hayat ayr›nt›larda gizli de¤il midir zaten? ‹stanbul kar-

ma bir sergi gibi. Tek bir ressam›n tualinden ç›kan bir

renk yok onda. ‹stanbul bütün ressamlar›n tablolar›n-

dan oluflan karma bir sergidir. Haliç k›y›s›ndaki Eyüp’te

Defterdar Camii vard›r. 1544 y›l›nda Naz›m Mehmet

Efendi taraf›ndan yapt›r›lan bu cami, çok küçük, fakat

bol minarelidir. Minaresinin tepesinde bir hokka, yani

mürekkep kab› ve bir de kalem vard›r. Yeryüzünde

baflka böyle hiçbir tap›nak yoktur. Üstünde yaz› araç

gereçlerinin oldu¤u tek tap›na¤› biz yapt›rm›fl›z. Çaml›-

ca Tepesi... Afrika flark›lar› dinleyerek ç›kar›m oraya.

Çünkü biliyorum ki Osmanl› döneminde ‹stanbul’da ya-

flayan Afrikal›lar, saray›n verdi¤i izinle y›lda sadece bir

kez kendi flark›lar›n› söyleme hakk›na sahiptiler. Bu ne-

denle y›lda bir defa Çaml›ca Tepesi’ne ç›k›yorlard›. ‹s-

tanbul’un seyredilecek en güzel yeri olarak, Salacak k›-

y›lar›n› düflünürüm. Harem’de set üstündeki sokaklar,

binalar... ‹ki apartman›n aras›ndan bir gözükür bir gö-

zükmez ‹stanbul, köfle kapmaca oynar gibi. Haliç sula-

r›nda, III. Ahmet’in dört flehzadesini sünnet ettirdi¤i flö-

lende, flölenin 13. günü sudan ç›kan timsah vard›r.

Timsah a¤z›n› aç›yor, befl tane çengi ç›k›yor içinden ve

timsah›n s›rt›nda dans etmeye bafll›yor. Bu, saray gö-

revlisi ‹brahim Efendi’nin e¤lence olsun diye yapt›rd›¤›

bir gösteri. Yani ilk denizalt›, III. Ahmet döneminde Ha-

liç’te timsah fleklinde yüzdürülmüfltür. Ne zaman Ha-

liç’e baksam, ben o timsah› görüyorum. Kendini flair,

yazar olarak tan›mlayan insanlar›n genel anlamda git-

tikleri yerlere ad›m atmam. Çünkü ben, halk› açl›ktan

ölürken yemek tarifi anlatan Sudanl› bir aflç› olmad›m

hiçbir zaman.

Sizin K›z Kulesi’ne özel bir ilginiz var. Neden K›z Ku-

lesi?

Ben K›z Kulesi’ni ilk kez alt› yafl›nda gördüm. Annemle

bir misafirli¤e gitmifltik. Çay tabaklar›yla oynamaya

bafllad›m. Her birinin içinde ‹stanbul’un tarihi mekanla-

r› vard›. Anneme düflen çay taba¤›ndaki resim, K›z Ku-

lesi idi. 1992 y›l›nda oray› “fliir cumhuriyeti” ilan ettim

ben. Oran›n bir sanat merkezi olmas›n› ve insanlar›n

oraya yaln›zca kitap okumak için gitmelerini istedim.

Yaz›l› ilk aflk fliiri olan Sümer tableti  ‹stanbul’dad›r. ‹s-

tedim ki o tablet oraya getirilsin. Amerika’da yay›nlanan

bir fliir dergisi, okyanusta bir ada sat›n alacaklar›n› ve

oray› dünyan›n ilk fliir cumhuriyeti ilan edeceklerini yaz-

d›. Ama biz Amerika’y› bu konuda geçtik. ‹lk fliir cum-

huriyetini, K›z Kulesi’nde biz ilan ettik. O da düfllerin ve

hayallerin yeri de¤il mi? Ha K›z Kulesi, ha oyuncak mü-

zesi. Bence bir fark› yok birbirinden. K›z Kulesi dünya-

n›n bir simgesi. Sadece ‹stanbul’un de¤il, bar›fl›n, kar-

deflli¤in, özgürlü¤ün, hümanist de¤erlerin simgesi ben-

ce K›z Kulesi. Ak›nt›ya karfl› durabilen bir kule. Sanat ve

kültür ad›na her fleyi yok eden, her fleyi para olarak gö-

ren anlay›fla karfl› yüzy›llar boyunca karfl› durufltur. 

Yaz›l› ilk aflk fliirinin ‹stanbul’da oldu¤unu söylediniz

de¤il mi?

1951 y›l›nda Amerikal› Sümerolog Samuel Noa Kramer,

‹stanbul’a gelir ve arkeoloji müzesinde Sümer tabletle-

ri üzerinde çal›flmaya bafllar. Kramer’in eline ald›¤› bir

tablet var. Bir kad›n taraf›ndan krala yaz›lm›fl bir aflk fli-

iri. O tablet, flu anda arkeolojinin tespit edip, Sümero-

loji’nin ortaya ç›kard›¤› yaz›l› ilk aflk fliiri. Bu yaz›l› ilk aflk

fliiri 50 y›ld›r ‹stanbul’da. E¤er o tablet baflka bir ülke

taraf›ndan çal›nsayd›, dünyay› aya¤a kald›r›rlard›. K›z

Kulesi’ni bir restoran yapmak yerine, bir müze ya da bir

sanat merkezi yapsayd›k, ilk aflk fliirini orada sergile-

seydik, Salacak k›y›s› turistten geçilmezdi. 

Vapurlara flair isimlerinin verilmesi gibi bir düflünce-

niz var...

‹stanbul’da vapurlara flair adlar›n›n verilmesi demek, ‹s-

tanbul’un flairlerine ve kültür insanlar›na sahip ç›kan bir

kent olmas› demektir. Gelece¤in ‹stanbul’u kimin olma-

l›? Bir kenti, yaln›zca kenti de de¤il, bir ülkeyi kültür po-

litikalar› oluflturur. En önemli politika, kültür politikalar›-

d›r. Kültür insan› oluflturur. Bizim kültür politikam›z

Anadolu’nun renklerinden çok uzak. O renkleri kucak-

lam›yor, tam tersine itiyor. Bu ülkeyi idare etmek iste-

yenlerin en öne ç›karmalar› gereken politika, kültür po-

litikalar›d›r. 

Politikayla yak›ndan ilgilisiniz. Nedir sizin politikan›z?

Politika, kent sorunlar›yla u¤raflan demektir. Gelece¤i

oluflturan politikad›r. Politikan›n felsefi anlam›nda konu-

fluyoruz flu anda, parti anlam›nda de¤il. Hiçbir zaman,

bilim ve sanat memuru olmad›m ben. ‹nsanlar› daha

güzel yaflatmak ve daha güzel bir dünya oluflturmak

için de¤il midir bilim ve sanat? Bu “politika” kavram›n-

dan ortaya ç›km›flt›r. Düflünce özgürlü¤üne ve çok ses-

li demokrasiye inan›yorum. Senfoni oluflturman›n pe-

flindeyim ben. 

K›z›lderililere olan ilginiz, güçsüz ve ezilmifl olan›n

yan›nda olma düflüncenizle mi ba¤lant›l›?

‹lk kez sinemada gördüm ben onlar›. Hep beklerdim fil-

min sonunda onlar kazanacak diye. Ama hep kaybetti-

ler ve ben hep a¤layarak ç›kt›m kovboy filmlerinden. Bir

fleyler yapmal›y›z diye düflünürken, bafllad›m onlar›n ki-

tab›n› yazmaya. Ç›kard›m bana giydirilmek istenen ya-

zar elbiselerini, boyad›m yüzümü gözümü ve K›z›lderili

oldum. 

Elefltirel bir bak›fl aç›s›na sahipsiniz. Bu flekilde gün-

deme gelerek popüler kültürün öne ç›kan isimleri

aras›na kar›flmaktan ya da popüler kültürün bir par-

ças› olarak an›lmaktan korkmuyor musunuz?

Gündemde olmaktan her sanatç› hofllan›r. Ben elimde

›fl›k tutuyorum. Benim ülkem karar›yor ve ben kararma-

n›n üzerine gitmeliyim. ‹nsanlar anlatt›¤›m öyküleri sevi-

yorlarsa ne güzel. Burada, benim anlatt›klar›m ve tafl›-

mak istedi¤im ›fl›kt›r sevilen, ben de¤ilim. Sunay Ak›n’›n

kendi de¤il, anlatt›klar› ve topluma verdikleridir sevilen.

Popüler olmak isteseydim popüler bir yay›neviyle çal›-

fl›rd›m. Benim hiçbir ilgim yok ki popülerlikle. 

Hayat›n›z›n anlam› nedir?

‹nsan tükeniyor. ‹nsan›n tükenmemesi için yaflamak ve

bir fleyler yapmak gerekiyor. Rodin’e sormufllar: “Bu

güzel heykelleri nas›l yap›yorsun?” O da flöyle cevap

vermifl: “Ben bir fley yapm›yorum. Onlar tafl›n içinde

var. Sadece fazlal›klar› at›yorum.” Ben de hayattan faz-

lal›klar› at›p, hayat›n içindeki gerçek insan› ortaya ç›kar-

maya çal›fl›yorum.

Renkler sizin için ne ifade ediyor? Renkleri nas›l kul-

lan›rs›n›z?

Asl›nda ben, sözcüklerin de renkleri oldu¤unu düflünü-

yorum. Yani nas›l ki bir ressam renklerle paletinde bir

fleyler ararsa, ben de sözcüklerde bir fleyler ar›yorum.

Özdemir Asaf flöyle der: “Bütün renkler ayn› h›zla kirle-

niyordu. Birincili¤i beyaza verdiler.” Bu  dizelerde yal-

n›zca beyaz›n rengi yok. Kirlili¤in de rengi var ayn› za-

manda. Burada rengi anlatan sözcük beyaz de¤il asl›n-

da, “birincili¤i” sözcü¤ü. ‹flte benim için sözcüklerin

renkleri çok önemli. 

Sunay Ak›n hangi renk?

Laciverte kaçan bir mavi. Maviyle lacivert aras›nda bir

yerde. Ara renkleri severim ben zaten. Günefl batt›¤›

anda ‹stanbul’un yanan ilk ›fl›klar›d›r benim rengim. Bir

de ‹stanbul’un iki yakas› aras›nda mekik dokuyan va-

purlar ›fl›klar›n› yakt›¤›nda, bu ›fl›klar›n suya yans›mas›y-

la birlikte, suda bir ›fl›k vapuru gider. ‹flte bundan çok

etkilenirim. Kahverengi de özeldir benim için, a¤aç

gövdelerini çok sevdi¤im için. Hele kahverengi ve mavi

yan yana çok güzeldir.  

Sizin yaz›lar›n›z›n, fliirlerinizin rengi ne?

‹roninin ve lirizmin renkleridir benim renklerim. Bir sa-

natç›, bir flair sözcüklerini ne kadar genifl tutarsa, o ka-

dar güzel bir yap›t ortaya koyabilir. Sanatç› bütün renk-

leri kullan›r. Benim fliirlerimin ve yaz›lar›m›n rengi, K›z›l-

derililerin, gemilerin, canbazlar›n, zürafalar›n ve ‹stan-

bul’un rengi.

Sunay Ak›n’›n hedefleri neler?

Oyuncak müzesinden sonra çocuk müzesi kurmay› dü-

flünüyorum. Çocu¤a dair her fley olacak o müzede. Bu

ülkede, Anadolu’da, ‹stanbul’da çocuk olman›n müze-

si olacak. 
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Çocu¤u annesinin ve babas›n›n yan›ndan uzaklaflt›racak, soru sordurmayacak, oyalayacak, gürültü
ç›karan bir araç olarak görüldü bizde oyuncak. Bu yüzden dünyada uygar ülkeler aras›na giremeyen,

gürültüyle oynayan küçük ve c›l›z yap›l› bir devlet olarak kald›k.



Uzaklar... Osman Atasoy’un 5 y›ll›k dünya seya-
hatini gerçeklefltirdi¤i teknesinin ad›. Ayn› za-
manda pek ço¤umuzun hayalinin de özeti.

Uzaklar’da olmak, gitmek, maviliklerde yelken açmak,
yeni yerler görmek, yeni insanlarla tan›flmak... Atasoy,
bu hayali gerçeklefltiren birkaç isimden biri. Çocuklu-
¤undan itibaren denize tutkun olarak büyüyen Atasoy,
Sadun Boro’nun “Pupa Yelken” kitab›yla çocukluk ha-
yallerine yön vermifl. Atasoy, henüz 12 yafl›ndayken uf-
ka bak›p okyanusta yelken açaca¤› günleri düflleyen
bir macera adam›. Bir yelkenliyle dünya seyahati kula-
¤a çok hofl gelse de karada b›rak›lacaklara raz› olma-
yanlar için cazip bir hayal de¤il. Hayalleri gerçe¤e dö-
nüfltürmeden önce Atasoy’un 5 y›ll›k seyahatinin zor-
luklar›n› ve güzelliklerini anlatt›¤› kitab›n› okumakta fay-
da var. Kitaplar›n bafl› ve sonu söylenmez. Ancak Os-
man Atasoy’un Naviga Yay›nlar›’ndan ç›kan “Uzaklar
Atasoylar’›n Dünya Seyahati”, bu konuda istisnalardan
biri. Kitap, bir çocu¤un denizafl›r› hayalleriyle bafll›yor
ve bu hayalin gerçeklefltirildi¤i mutlu bir sonla bitiyor.
Esas hikaye hayal ve gerçek aras›nda yaflananlar. Ata-
soy’un yal›n bir dille anlatt›¤› ve birbirinden güzel foto¤-
raflarla süsledi¤i kitab›, Boro’nun pek çok çocu¤a il-
ham olan “Pupa Yelken” kitab› gibi, gitme heyecan›n›
içinde tafl›yanlar için yeni bir ilham kayna¤›.

Okyanuslar› afl›p Befliktafl’taki Deniz Müzesi’nde de-
mirleyen Uzaklar’›n ard›ndan, Atasoy ile yeni teknesi
Uzaklar 2’de görüfltük. Güzelce demlenmifl ve ince
belli bardaklarda sunulan çaylar bile, bu teknede lüks
say›labilir. Rak› bardaklar›nda poflet çay içmeye haz›r
de¤ilseniz, Uzaklar’a gitmeyi hiç düflünmeyin. Ataköy
Marina’da demirleyen Uzaklar 2’de çay› bile rak› bar-
daklar›yla içmek zorunda kalaca¤›n›za göre, okyanu-
sun ortas›nda engin maviliklere dal›p bir yandan kitap
okuyup bir yandan kahvenizi yudumlayabilece¤iniz ha-

yalini kurmamak en iyisi. Uzaklar 2, ad›ndan da anlafl›-
labilece¤i gibi Atasoy’un, “uzaklar”› özleyen, “uzak-
lar”da olmak isteyen ikinci teknesi. En uzun yolculuk
olarak henüz ‹stanbul’dan K›br›s’a kadar bir yol kat et-
mifl. Ancak marinada duran teknenin ayaklar›n›z›n al-
t›nda huysuzland›¤›n› hissedebiliyorsunuz. Adeta sahi-
binin gitme iste¤i onu da k›flk›rt›yor. Her ikisi de bir an
önce korunakl› limanlardan uzaklafl›p okyanusun kal-
binde rüzgar› hissetmeye can at›yor. Tekneden ayr›l›r-
ken bir gün onun da Pasifik’te dalgalar›n aras›nda sü-
zülece¤ini, ad›n› bile duymad›¤›m›z adalara demir ata-
ca¤›n› hissetmek heyecan verici. 

Dünya seyahatinin günümüzde trend haline gelmesi-
ni nas›l yorumluyorsunuz?
Rahmi Koç gibi popüler bir ifladam›n›n dünya seyaha-
tine ç›kmas›yla bu giriflimler duyulur hale geldi ve trend
olarak yorumlanabiliyor. Oysa dünya seyahati Türki-
ye’de Sadun Boro ile bafllar. Boro, 1965’te ç›kt›¤› se-
yahatini 1968’de tamamlad›. Yani 1965’ten beri deniz-
cilerde böyle bir dünya seyahati arzusu var. Hakan
Öge, Haluk Karamano¤lu, Tan›l Tuncel, Eralp Akko-
yunlu, Cüneyt ve Seda çifti, Rahmi Koç’tan önce dün-
ya seyahatine ç›kan, hatta bir k›sm› hala seyahatte olan
isimler. Ama Rahmi Koç gibi tan›nm›fl ifladamlar› olma-
d›klar› için konuflulmad›lar. Yani flu an oluflan bir trend-
den söz etmek mümkün de¤il, hep vard›. Belki bundan
sonra ifladamlar› aras›nda yayg›nlafl›r. Bu iflin bafllang›-

c› ve piri olan Boro, benim ve benim gibi dünya seya-
hatine ç›kanlar›n ilham kayna¤›. Rahmi Koç da dahil ol-
mak üzere sözünü etti¤im tüm isimler ondan esinlen-
mifltir. Birçok kifli bunu çok pahal› bir ifl olarak görüyor.
Ege’de, Akdeniz’de motor yatlarla, lüks teknelerle do-
laflmak zengin ifli. Ufak bir tekneyle dünya seyahati
yapmak zengin ifli de¤ildir. Zaten çok zengin kifliler bu
ifli yapmazlar. Çünkü biraz da riskli bir ifltir. Tabii ki bir
miktar para gerekir. Uzaklar’›n dünya seyahatinde ay-
da ortalama bin USD harcam›fl›z. Büyükflehirde yafla-
yan bir aile de ayda ortalama bu kadar harcamak zo-
runda kalabilir. Ayr›ca yerli bir otomobil fiyat›na dünya
seyahati yap›labilecek, ikinci el bir tekne al›nabilir.

Her fleyi çok kolay gibi anlatt›n›z. Bin USD’yi cebine
koyan seyahate ç›kabilir mi?
Evet, maddi aç›dan bir zorlu¤u yok. Bu iflin zorluklar›
parasal de¤il, bambaflka. ‹nsan›n ruhsal yap›s›n›n, psi-
kolojik durumunun böyle bir seyahati yapmaya uygun
olmas› gerekir. Herkesin ayda bin dolar› olabilir, tekne
alabilir. Ama herkesin psikolojisi böyle bir seyahate uy-
gun olmayabilir. Çünkü bu uzun ve meflakkatli bir ifl.
‹nsan bir kara canl›s›. Karada yaflamak için yarat›lm›fl.
Ama seyahat denizde yaflamay› gerektiriyor. Yabanc›

bir yaflama alan›na gidip orada yaflamaya çal›fl›yorsun.
Karada yaflarken her türlü imkan elinin alt›nda. Bir gü-
venlik flemsiyesi alt›nda yaflars›n. Ama denizde bunlar
yok. Her fleyi kendin yapacaks›n. Tekneyle dünya se-
yahati, hayat› idame ettirme sanat›d›r. Ayakta kalma,
kendi kendine yeterli olabilmeyi baflarma sanat›d›r. Pa-
rayla pulla ilgisi yok. ‹stedi¤in kadar paran olsun, deni-
zin ortas›nda polis ça¤›ramazs›n. 

Dünya seyahatinin belli kriterleri var m›? Ara s›ra mo-
la vererek, konforlu bir dünya seyahati olamaz m›?
O bir dünya seyahati de¤il de turistik bir gezi olur. Çok
konforlu bir yata binip, ekiple yola ç›k›p, arada Türki-
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Uzaklar’da...
1997 y›l›nda tamamlad›¤› 5 y›ll›k dünya seyahatinin ard›ndan yeni

bir yolculu¤a haz›rlanan Osman Atasoy ile macera dolu 
yolculuklar›n gizemini konufltuk. 
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ye’ye uçakla gidip gelerek yap›lan bir turistik gezidir.
Benim anlad›¤›m manada, klasik anlamda bir dünya
seyahati de¤il. Tabii bu flekilde de yap›labilir. Rahmi
Koç da bunu yap›yor. Ne yaps›n, imkanlar› var, kullana-
cak tabii ki. Ama anlad›¤›m›z manada dünya seyahati
gidip bir yerleri görmek, yeni insanlarla tan›flmak, de¤i-
flik kültürleri ö¤renmek de¤il. Bunlar seyahatin küçük
parçalar›. Esas olan denizin üzerinde yaflamak, ufak bir
tekneyle okyanuslar› geçmek, hiç durmadan gitmek.
Bu daha çok manevi, ruhsal bir yolculuk. “Karayip Ada-
lar›’n› gezeyim”, “Pasifik’te dolaflay›m” gibi bir mant›kla
tekneyle dünya seyahatine ç›k›lmaz. Bu gereksiz ve
zahmetli bir ifl olur. Uça¤a biner, oralar› görürsün. De-
nizde dolaflmak istiyorsan, orada bir tekne kiralars›n ve
biraz da denizde dolafl›rs›n. Dünyada da çok zengin ki-
fliler büyük yatlar›yla seyahate ç›k›yorlar. Onlar› tenkit
etmiyorum. Çünkü hayati tehlikesi var. Bir de bence
seyahatte gidip gelme pek olmaz. Tekneyle git, tekne-
yi b›rak, gel ifllerini hallet, aileni gör, tekrar git. Bu se-
yahatin büyüsünü bozar. Hep gidersin ve gitti¤in yer-
den teknenle dönersin. Amaç gitmektir. Bu, içinde git-
me arzusu olan insanlar vard›r ve onlara mahsus bir ifl-
tir. Yoksa televizyonda da çok güzel belgeseller var.
Zahmet etmeden her yeri görebilirsin. Ne gerek var?

Denizde en çok neyi ya da nereyi özlediniz? 
Somut olarak özledi¤im bir fley olmad›. ‹nsan yak›nlar›-
n›, sevdiklerini, flehrini, baz› yemekleri özlüyor. Ama
bunlar Türkiye içerisinde seyahat yapsan da özleyece-
¤in fleyler. Seyahatten zevk almay› bilirsen, o kadar gü-
zel bir hayat›n içinde oluyorsun ki, neyi özleyeceksin?

Türkiye’de karaya ç›kt›¤›n›zda neler yaflad›n›z?
5 y›ll›k seyahatin ard›ndan K›br›s’ta Girne’ye vard›¤›-
m›zda, o y›llarda bizim seyahatimizle ilgilenen Sabah
gazetesinin o zamanki yöneticisi Necati Zincirk›ran kar-

fl›lad› bizi. Tabii 5 y›l boyunca hiç Türk paras› görme-
mifltik ve yan›m›zda da yoktu. Zincirk›ran, yan›m›zda
bulunmas› için ç›kar›p bir miktar para verdi. Ama verdi-
¤i para, teknemizin yar› fiyat› kadard›. Biz almak iste-
medik, “Bununla yemek bile yiyemezsiniz” dedi ve zor-
la verdi. Marinada otururken oradaki görevli “Bakkal-
dan bir fley ister misiniz?” diye sordu. “‹ki üç paket si-
gara al›r m›s›n?” deyip, bir miktar para verdim. Çocuk
bakakald›, ama bir fley demedi, gidip ald›. Me¤er “iki,
üç paket al, üstü kals›n” diyerek verdi¤im para ile b›ra-
k›n 2, 3 paketi, bir tane sigara bile al›nam›yormufl.

‹stanbul’da da teknede mi yafl›yorsunuz?
Evet. Uzaklar’› Deniz Müzesi’ne verdikten sonra tekne-
siz kald›k. Tekne yapt›racak maddi imkan›m›z da yok-
tu. Deniz Ticaret Odas› ve yan kuruluflu Zeyport’un
sponsorlu¤unda bu tekneyi yapt›rd›k. O zamandan be-
ri teknedeyim. Hep teknede yaflar›m. Evim bu.

Bir ülkeye yelkenliyle girmenin prosedürleri nelerdir?
Yabanc› bir ülkeye gitti¤inizde isteniyorsa vizeniz olma-
l›, pasaportunuz olmal›, teknenin evraklar› olmal›. Ama
tekneyle gitmenin ilginç bir taraf› var. Uçakla gitti¤iniz-
de havaalan›nda inersiniz. Baflka bir yerden girifl yap-
ma flans›n›z yoktur. Havaalan›nda gümrük, pasaport
kontrolü her fley haz›rd›r. Tekne için öyle bir fley yok.
Belli girifl limanlar› var. Koca bir liman. ‹lla gidip demir-
leyece¤in bir kap› yok. Gider bir yere yanafl›r, demirler

ve karaya ç›kars›n. Elinin alt›na evrak çantas›n› al›p
gümrükçü arars›n. “Ben geldim” diye kendini tan›t›rs›n.
Tabii bu arada bankaya gidip para bozdurur, otobüse
binersin. Yani ülkeye zaten girmifl olursun. Onlar da
tekneyle gelenlere genelde zorluk ç›karmazlar.

Sizi en çok etkileyen ülke hangisi oldu?
Ülkelerin hepsi afla¤› yukar› birbirine benziyor. Beni en
çok etkileyen yer okyanusta olmak. Ço¤u insan için ok-
yanus bir yer olarak alg›lanm›yor. Yer denince muhak-
kak kara olmal›. Benim için okyanus bambaflka bir yer,
bambaflka bir dünya. Karada ise Venezuella çok ente-
resan bir yer. Hayat çok s›cak. ‹nsanlar cana yak›n. Ha-
yat evlerin içinde de¤il, sokakta yaflan›yor. Bir de Pasi-
fik’te Tonga Krall›¤› çok ilginç. Pasifik’teki tek krall›k.
Ama sembolik bir krall›k de¤il. Eski gezginlerin günlük-
lerinde yazd›klar› yerli adalar› gibi kalm›fl. ‹nsanlar mut-
lu bir biçimde, ama krallar›n›n nezaretinde kabile haya-
t› gibi bir hayat yafl›yorlard›.

Bu tarz ülkelere girifl için nas›l bir prosedür gereki-
yor?
Onlar›n da kendilerine göre kurallar› var. Baz› yerlerde
bildi¤imiz manada resmi otoritelerden de¤il de yerel re-
islerden izin al›n›yor. Fiji bir cumhuriyet. Ama orada da
bir kabile düzeni var. Her adan›n bir reisi bulunuyor.
Orada baflkente gidip normal bir flekilde pasaportunu-
zu damgalat›r girersiniz. Ama adalar› dolaflaca¤›n›zda
reislerden izin alman›z gerekir. Adas›nda kalmak, deni-
zine girmek, bal›k tutmak için reisten izin istemelisiniz.
K›z›lderililerin bar›fl çubu¤u tüttürmeleri gibi kava tas›-
n›n etraf›nda oturuluyor. Kava ad›n› verdikleri bir a¤ac›n
kökünden yap›lan Pasifik’e özgü alkolsüz bir içki içili-
yor. Reis genelde “Tamam kalabilirsiniz” diyor ve böy-
lece kalabiliyorsunuz. Bir baflka adaya ç›kt›¤›n›zda ora-
n›n da reisinden ayr› bir izin al›yorsunuz.

Yaflad›¤›n›z en büyük tehlike ne oldu?
Fiji’de s›tma benzeri bir hastal›k yaflad›m. Ne oldu¤u
anlafl›lmad›. Bir ay kadar yatt›m. Onun d›fl›nda ciddi bir
hastal›k yaflamad›m. Antibiyotik ald›m, bir flekilde geç-
ti. Ayr›ca kötü havalar tehlikelidir. Panama’ya giderken,
Karayip Denizi’nde baya¤› kötü bir havaya yakaland›k.
F›rt›na 5 gün sürdü. Epey zorland›k. Ancak do¤adan
gelen tehlikeden çok, insandan gelen tehlike önemli.
Okyanusta gece giderken gemi çarpar, fark›na bile var-
maz. O yüzden çok iyi nöbet tutmak gerekir. Gemilerin
radar› ufak tekneleri görmeyebilir. Bir de yüzen kontey-
n›ra çarpmak çok tehlikeli. Gemilerden düflen kontey-
nerler suda batmaz, ayn› seviyede kal›r. Gündüz bile
göremezsiniz. Serseri may›n gibi dolafl›r. Bir de balina-
ya çarpmak büyük bir tehlike. Suyla ayn› seviyede
uyur, göremezsiniz. Ayn› bir kayaya çarpmak gibi.

Çocu¤unuzun do¤umu riske bak›fl aç›n›z› de¤ifltirdi mi?
Risk her zaman olur. Zuhal ve ben riski kendi irademiz-
le ald›k. Deniz do¤duktan sonra çok büyük bir sorum-
luluk yükledi. Ona sormadan onu da yan›m›za alm›fl ol-
duk. Özgür iradesiyle karar verebilecek durumda de¤il-
di. Bu da bize o güne kadar oldu¤undan daha fazla so-
rumluluk yükledi. “Deniz’i Türkiye’ye yollayal›m, yak›n-
lar›m›z›n yan›nda kals›n” diye de düflündük. Sonra da
ne olursa olsun, bir çocu¤un annesinin babas›n›n ya-
n›nda olmas› daha do¤rudur diyerek seyahate birlikte
devam ettik.

Çocuk hastal›klar›n› nas›l atlatt›n›z?
Türkiye’ye döndükten sonra arkadafllar›m›zdan duyu-
yorduk. “Hep doktora götürüyoruz” diye. “Çocuk niye
sürekli doktora götürülür ki?” diye düflünüyordum. 3 y›l
boyunca Deniz’i neredeyse hiç doktora götürmedik.
Yeni Zelanda’da verilen bir kitapç›k vard›. Afl› progra-
m›n› takip ediyorduk. Bir de vücut geliflimini kontrol et-
tiriyorduk. Difl nedeniyle bir, iki kez atefllendi o kadar.
Ciddi bir hastal›¤a yakalanmad›. Denizde hasta edebi-
lecek bir mikrop yok. O kadar güzel bir yer. Denizde
büyüyen çocuklar insanlar›n ve yaflam›n belli kal›plar
içerisinde olmad›klar›n› görüyor. Ufku geniflliyor. Tek-
nelerinde yaflayan pek çok aile gördüm. Çocuklar›n›n
sorumluluk duygusu ve kendi bafl›na ifl yapabilme ye-
tene¤i geliflmifl, büyük insanlar gibiydiler. Deniz için ço-
cuklar›n yetiflmesi aç›s›ndan ciddi bir okul diyebilirim. 

Uzaklar teknesini ba¤›fllarken neler hissetiniz?
Uzaklar, bir baflkas› için fiberglastan, madenden yap›l-
m›fl bir tekne say›labilir. Ama bizim için yaflayan bir var-
l›k haline geldi. Asl›nda bütün uzun yol denizcileri için
tekneleri ayn› duyguyu tafl›r. Yaflayan varl›klard›r. Ruhu
oldu¤una inan›l›r. Uzaklar, ruhu olan, yak›n›m›z, çocu-
¤umuzdu. Ama bir yerde de art›k kamuoyuna mal ol-
mufl gibiydi. Düflündük ki her ne kadar üstüne titresek
de bir süre sonra kaybolacak. Ama müzeye gidince ar-
t›k ölümsüzleflti. Bir yandan da denizden kopard›k diye
zaman zaman vicdan azab› duyar›m.

Bu teknenin Uzaklar’dan fark› ne?
Bu çok büyük bir tekne. Uzaklar 8.5 metreydi, bu 14
metre. 8.5 ile 14 metre aras›nda 5.5 metrenin ötesinde
çok daha büyük farklar bulunur. 3-4 kat› daha büyük
say›l›r. Çünkü teknelerin büyüklü¤ü boylar›n›n karesiyle
ilgilidir. Bu daha modern bir dizayn, daha süratli, çok
daha konforlu bir tekne. 

Bu tekneyle hedef nedir?
Yine bir uzun yol seyahati. Ama bu biraz daha masraf-
l› bir tekne. Uzaklar’da bin dolar harc›yorduk yetiyordu.
Teknede bozulabilecek bir fley yoktu. Hiç masraf›m›z
olmad›. Elektronik olarak bir tek telsiz vard›. Bunun içi-
ne bir sürü fley kondu. Konfor getiriyor. Ama sahibini
kendine köle ediyor. Bir süre sonra bunlar›n hepsi de-
niz ortam›nda bozulacak. O yüzden bu tekneyi yürüt-
mek için biraz para gerekiyor. Sponsor bulursam gele-
cek y›l yeni bir seyahate ç›kaca¤›m.

Güzergah›n›z belli mi?
Güney Amerika, Arjantin ve fiili’yi dolaflaca¤›m. Süre
olarak 3 y›l civar›nda olabilir. Zaten dünya seyahatleri
genelde 3 y›l sürüyor. Bu defa yaln›z gidebilirim. Bu
tekne denize indikten sonra deneme seyri için tek ba-
fl›ma K›br›s’a gittim ve geldim. Bu da uzunca bir seyir
say›l›r. O bak›mdan ilk uzun seyir olmayacak. 

‹ki deniz aras›nda kald›¤›n›z anlar oldu mu? Bir yan-
da k›z›n›z, bir yanda deniz tutkusu... 
Bu yeni seyahatimde Deniz de tatillerinde benim yan›-
ma gelebilecek. Öyle bir fleyler ayarlamak istiyorum.
Yaz tatili var, 3 ay. O s›rada limanlarda buluflaca¤›z. 3
y›l görmemek kolay de¤il.

San›r›m çocuk risk alma refleksinizi çok etkilemifl... 
Tabii.

50 macera: tekneyle dünya seyahati

“Dünya seyahatinde esas olan, denizin üzerinde yaflamak, ufak bir tekneyle okyanuslar› geçmek,
hiç durmadan gitmektir. ‘Karayipleri gezeyim’, ‘Pasifik’te dolaflay›m’ gibi bir mant›kla dünya seyahatine

ç›k›lmaz. Bu gereksiz ve zahmetli bir ifl olur. Çok istiyorsan binersin uça¤a, gider oralar› görürsün.”



“Harika bir ifle imza atmak, de¤iflime önderlik etmek ve

bir yenili¤i gerçeklefltirmek, afl›k olmak gibi bir fley.

Kendinizden vazgeçmek zorunda kal›rs›n›z” diyor John

Wood. 1998’e kadar Microsoft’un Asya’da ifl gelifltir-

mesine yard›mc› olan Wood, Nepal’de k›r yürüyüflü ya-

parken gördü¤ü okulsuz köylerden ve kitaps›z kütüp-

hanelerden çok etkilenerek, “Room to Read” isimli bir

vak›f kurdu. Bu vak›f, okullar ve kütüphaneler infla edi-

yor, Asyal› çocuklara kitap ve burs deste¤i sa¤l›yor.

Haftan›n 7 günü çok yo¤un bir tempoda çal›flan Wood,

“E¤er çal›flt›¤›m toplam saate bakarsan›z, bunun afl›r›

oldu¤unu görürsünüz. Ancak akflam yeme¤inde bir uz-

manla yemek yemek sizce bir ifl midir? Evet, belki öy-

le ama, bunun ayn› zamanda ö¤retici bir yan› var” diyor

ve bir konunun özellikle alt›n› çiziyor: “Ben dengeye de-

¤il, mutlu olup olmad›¤›ma bakar›m. E¤er içinde bulun-

du¤um durum bana mutluluk veriyorsa, baflka hiçbir

fleyle ilgilenmem.”

Birçok baflar›l› insan, sadece iflyerinde yo¤un çal›fl-

makla kalmay›p, ofis d›fl›ndayken de iflleriyle ilgilenirler.

Her ne kadar aileleriyle ilgilenmenin önemini kabul edi-

yor gibi görünseler de, asl›nda çal›flt›klar› konular›n

içinde bo¤uluyorken de son derece mutludurlar.

Pennsylvania Üniversitesi profesörlerinden Stewart Fri-

edman ve Seattle Üniversitesi’nden Sharon Lobel, bu

tip kiflileri “mutlu iflkolikler” olarak tan›ml›yor.

Baz› uzmanlara göre, içinde müthifl bir dengesizlik ba-

r›nd›ran global ekonomiyle birlikte, istesek de isteme-

sek de gelecekte hepimiz iflkolik olmak zorunda kala-

ca¤›z. fiirketler ço¤unlukla, çal›flanlar›n özel hayatlar›n-

dan daha fazla almaya yönelik politikalar izliyor. Birbir-

leriyle bu konuda adeta yar›fl›r durumda olan firmalar,

daha az paraya daha çok ifl yapacak insan bulman›n

pefline düflmüfl durumdalar. De¤iflik uygulamalara göz

atacak olursak, Fransa hükümeti 2000 y›l›nda ald›¤› bir

kararla, çal›flma süresini haftal›k 35 saate düflürürken,

Almanya’n›n en büyük firmalar›ndan DaimlerChrysler

ve Siemens, sendikalardan ald›¤› taviz ve destekle, ça-

l›flma saatlerini yükseltti. 

Süpermen tuza¤›

Özellikle birçok baflar›l› ifl kad›n›, ifl ve özel hayat ara-

s›nda mekik dokuyorken, kendilerine ay›racak zaman-

lar› hemen hemen hiç olmad›¤› için mutsuz bir yaflam

sürmeye mahkum oluyor. Evli olanlar aras›nda ise ço-

cuk yapmama, daha do¤rusu yapamama durumu yay-

g›nlafl›yor. Hiçbirimiz Süpermen kimli¤i içerisinde haya-

t› tam anlam›yla sarabilme ve her fleye yetiflebilme lük-

süne sahip de¤iliz. ‹fli ve özel hayat› aras›nda oradan

oraya kofluflturan ifl kad›nlar›, her ne kadar “her fleye

ayn› anda yetiflebilme” gibi bir durum icat etmeye çal›-

fl›yorlarsa da, bunun mümkün olmad›¤› gerçe¤ini kabul

etmek zorundalar. Çal›flan kad›nlar, ifl hayat›nda daha

baflar›l› olurken, özel hayatlar›n› ço¤u zaman aksatabi-

liyor. Çal›flmayan kad›nlar›n baflar›s› ise kendilerini ev

yaflam›na ve çocuklar›na adam›fl olmalar›nda yat›yor.

Daha önce de ifade etti¤imiz gibi çözüm, öncelik s›ra-

s›n› do¤ru belirleyerek, ona göre hareket etmekten ge-

çiyor. Hayat›n içinde s›k›fl›p kald›¤›n›z› düflünüyorsan›z,

biraz daha esnek olmakta fayda var. 

Dengesiz bir yaflam› nas›l yaflars›n›z

‹fl ve özel hayat aras›nda denge kurmaya çal›flmaktan

yorulduysan›z, iflte size çeflitli uzmanlardan öneriler. 

Hedefinizi yeniden düflünün

Her fleyden önce dengenin bir amaç olmad›¤›n› düflü-

nün. Yönetici e¤itmeni David Zelman denge için, “Son-

radan akla gelen, sonucu tan›mlayan bir yoldur” diyor.

Dengeyi aramak bofl bir çaba. Çünkü denge, soyut ve

ölçümü mümkün olmayan bir kavram. Zelman, önemli

konularda kendimize somut hedefler belirlememizi ve

bu hedeflere yönelik somut planlar yapmam›z› tavsiye

ediyor. 

Bölümlerden oluflan bir hayat tasarlay›n

Yaflam›n›z› ele al›n. De¤iflen olaylar çerçevesinde çok

çeflitli ve zengin öykülere sahipsiniz. ‹fliniz, bunlardan

sadece birini oluflturuyor. Dengeye ulaflmak için ortaya

koydu¤unuz hedef, hayat›n›zdaki sürüklenmelerin bir

parças›. Yapman›z gereken, neyin önemli oldu¤una ka-

rar verip, ifliniz ve özel hayat›n›zdaki öncelikleri bir s›ra-

ya koymak.

Her bölümde, iyi oldu¤unuz fleylere yönelin

Burada as›l önemli olan nokta, neyi en iyi yapabildi¤i-

niz. Bunun üzerine odaklan›n ve di¤erlerini bir kenara

b›rak›n. Bu noktada, Share Our Strength firmas›n›n ku-

rucusu Bill Shore flöyle diyor: “Bir yönetici olarak fluna

inan›yorum; ofiste bir baflkas›n›n yapabilece¤i bir ifli,

ben yaparak zaman harcamamal›y›m.” Bu nedenle

üzerinizdeki sorumlulu¤u azaltacak çal›flma arkadaflla-

r› bularak, kendinizi rahatlatabilirsiniz. 

Sürekli olarak yeniden planlama yap›n

‹fl ve özel yaflam sürekli olarak birbirleriyle yer de¤iflti-

rirler. Bunlar›n aras›ndaki ayr›m ise hiçbir zaman çok

keskin de¤ildir. Öncelikleriniz yer de¤ifltirdi¤inde, yeni-

den de¤erlendirme yapmal›s›n›z. Sürekli olarak ne yap-

t›¤›n›z› ve ne yapaca¤›n›z› bilmelisiniz. Sonra bunlar›n

do¤rulu¤unu kendinize kan›tlamal›s›n›z.

Hayatta kalma taktikleri

Baflar›l› insanlar›n ço¤u, ifl ve özel yaflam› aras›nda

denge kurmaya çal›flm›yor. Kendi iflkolik yöntemlerine

uyum sa¤lamay› baflaranlar hariç! 

Odakland›¤›n›z noktay› de¤ifltirin

Harward Üniversitesi profesörlerinden Laura Nash ve

Howard Stevenson, baz› baflar›l› yöneticilerin odaklan-

d›klar› noktay› bir flimflek h›z›yla de¤ifltirebildi¤ini söylü-

yor. Bütün yo¤unlu¤una ra¤men çocu¤unun okul gös-

terisinde her fleyden uzaklaflabilen, ya da bir proje üze-

rinde çal›fl›yorken personelini bir baflar›s›ndan ötürü

kutlayan bir yönetici, bu duruma örnek olarak gösteri-

lebilir. 

Hatalar›n›z› büyütmeyin

Her fley bir plan çerçevesinde gerçeklefliyor olmayabi-

lir. Bazen beklenmedik durumlarla da karfl›laflabilirsi-

niz. Küçük fleyleri büyütmemek, sorunlarla bafla ç›kma

konusundaki tek flans›n›z. 

Standartlar›n›z› düflürün

Baflar›l› kifliler kendi standartlar›n›n kölesi olurlar. Ken-

dinizi rahatlatmal› ve ço¤u zaman garip giden fleyleri

kimsenin fark etmedi¤ini düflünmelisiniz. Bu durumda

her fleye zaman›nda yetiflebilece¤iniz fikrinden uzak-

laflmal›s›n›z.

‹
flinizde inan›lmaz bir yo¤unluk içindesiniz. K›z›n›z›n

dans gösterisi, evinizin iflleri, kat›lman›z gereken

sosyal aktiviteler derken, patronunuz önünüze he-

men bitmesi gereken büyük bir proje daha b›rakt›! Bit-

kinsiniz ve üstelik efliniz de ona yeterince vakit ay›rma-

d›¤›n›z için size gücenmifl durumda. Tüm bunlar›n ara-

s›nda bo¤ulmuflken, merak ediyorsunuz, yanl›fl olan

ne? Nas›l dengelenir bu ifl ve özel hayat? 

Baz› uzmanlar, ifl ve özel hayat› dengelemenin imkan-

s›z oldu¤unu düflünürken, baz›lar› daha fazla çaba

göstererek orta yolun bulunabilece¤ini söylüyor. ‹lk

öneriyi savunanlara göre, denge kavram›n›n peflinden

koflmak, son derece gereksiz ve y›prat›c›. Burada

önemli olan, önceliklerinizi belirleyip, onlar›n do¤rultu-

sunda hareket etmek. Sizden daha fazla ilgi ve zaman

bekleyen zor bir çocu¤unuz ya da mutsuz bir efliniz

olabilir. Enerjinizi onlara kayd›rd›¤›n›zda, ifl hayat›n›zda

aksamalar›n olmas›, beklenen bir sonuç. Peki bu sizi

mutlu edecek mi? Ya da tam tersi bir durumu düflüne-

lim. ‹fl hayat›n›zdaki projeler üzerine yo¤unlaflm›flken,

özel hayat›n›z sekteye u¤ruyor. ‹stenilen durum bu da

de¤il! Kendinizi daha fazla s›kman›n hiçbir anlam› yok.

Hayat›n›zdaki öncelikler sizin imdad›n›za yetiflen, yol

gösterici unsurlar›n›z de¤il mi zaten? 

Gelelim ikinci duruma... Daha fazla çaba göstererek

hayatta denge sa¤lanabilece¤ini savunan uzmanlara

göre, yeterince çal›flarak istedi¤iniz her fleye sahip ola-

bilirsiniz. Fakat geri çekilirseniz, ancak yetecek kadar›-

na sahip olursunuz. Bu fikrin ç›kmazlar›ndan biri, haya-

t›n›zda bir kez dengeyi yakalamay› baflard›¤›n›zda, bu-

nu hep baflaraca¤›n›z› düflünmenize yol açmas›. Den-

ge konusundaki baflar›n›z› devam ettirmek ad›na sü-

rekli daha fazla enerji harcamak zorunda kal›yorsunuz.

Çünkü yapman›z gerekenler listesi, hiç durmadan ço-

¤al›yor. Daha fazlas›n› yapmak ve hayat›n›zdaki denge-

yi korumak ad›na verdi¤iniz bu çaba, size ancak daha

fazla yorgunluk ve mutsuzluk getirebilir.  

Denge konusu, yeni nesille birlikte daha büyük bir

önem kazand›. 1980’lerle birlikte uzmanlar, bu konuda

yöntem gelifltirme aray›fllar›na girdi. Ortaya ç›kan so-

nuçlar, çal›flanlar›n ifl ve günlük yaflam dengesine kat-

k›da bulunmaya bafllad›. Esnek çal›flma saatleri, bebek

emzirme odalar›, iflyerinde aç›lan çocuk yuvalar›, özel-

likle ABD ve Bat› Avrupa’daki birçok iflyerinde mevcut

olan uygulamalardan baz›lar›. Yöneticiler, art›k bu konu

yüzünden daha önce hiç çekmedikleri kadar s›k›nt› çe-

kiyorlar.  

“Mutlu iflkolik”

Sigmund Freud, dengesizli¤i insan olman›n getirdi¤i bir

durum olarak görüyordu. Psikoanalizin babas›, endifle-

nin tehlike an›nda verilen bir tepki oldu¤unu düflünü-

yordu. Bu tehlike, bazen fiziksel, bazen de psikolojik

nedenlerden kaynaklan›yor olabilirdi. Bu durumda, en-

difleyi varoluflumuzun önemli bir parças› olarak düflü-

nebiliriz. Ço¤u zaman, yarat›c›l›¤›n ve eylemin kayna¤›

olan endifle, bizi baflar›ya götüren bir duygu olarak da

ele al›nabilir. Büyük liderler, mucitler, yenilikçi fikirlere

sahip olan insanlar, kendilerini ispat etme ihtiyac›n›n

yan› s›ra, her zaman s›radan olmama endiflesiyle hare-

ket ediyorlar. 

53 52 konsept: ifl özel hayat dengesi

Hem ifl hem de özel hayat›n›z› dengelemek niyetinde misiniz? Bununla ilgili ne kadar çaba harcasan›z da
bir fleyler yolunda gitmiyorsa, durun ve yaz›y› okuyun. Belki bir formül ç›karabilirsiniz kendiniz için...Önceli¤inizi belirleyin



Dünyan›n neresinde olursa olsun kad›n hep ayn›
flekilde alg›lan›yor. Kad›n olmak do¤urgan ol-
mak anlam›na geliyor. Güçsüz olmak, ezilmek,

hayata erkeklerin verdikleri de¤erlerle ucundan k›y›s›n-
dan tutunmaya çal›flmak ço¤u zaman. Uzakdo¤u’da
bir seks kölesi, bazen bir mülteci ya da asker... Ama
her ne olursa olsun yine de hep anne. Kad›n›n de¤ifl-
meyen tek s›fat›. Kad›n›n sahip oldu¤u rol, yaflad›¤› ül-
kenin geliflmiflli¤ini ya da az geliflmiflli¤ini de belirliyor.
Uzun bir e¤itim sürecinin ard›ndan çal›flmaya baflla-
yan, kariyer yapmaya odaklanan kad›n tipine genellikle
bat› toplumlar›nda rastlan›yor. Bu toplumlarda kad›n
geleneksel rollerinden s›yr›l›p, belki de en büyük içgü-
düsü olan üremeyi bir kenara at›p, günlük hayatta er-
keklerin yan› bafl›nda yer al›yor. Ancak bu genel geçer
bir durum de¤il. Kad›n›n yeri konusundaki tart›flmalar›n
çözümü ise hiç de¤il.

Ço¤u zaman annelik ve ifl kad›nl›¤› aras›nda s›k›flan, ifl-
ten eve geldi¤inde yemek yapmas› beklenen ve her
türlü ev iflini eksiksiz tamamlamak zorunda kalan ka-
d›n, kendi ayaklar› üzerinde durabilmek için iki kat da-
ha fazla çal›flmak durumunda. ‹fl hayat›ndaki konumu
ne olursa olsun, aile toplant›lar›nda da hamaratl›¤›n›
göstermesi, annesine lay›k bir k›z ya da efline lay›k bir
gelin olabilmesi için mutlaka gerekli. Bu kad›n tipine
s›kl›kla ülkemizde ve Balkanlar’da rastlan›rken, dünya-
n›n bize göre uzak noktalar›nda, kad›n olman›n hayal
gücümüzü zorlayacak gerekleri var. Dünyadan farkl›
kad›n öykülerinin anlat›ld›¤› belgeselde iki ünlü "haber-
ci"nin imzas› var. Coflkun Aral ve Nevin Sungur... Dün-
yan›n neresinde yafl›yor olurlarsa olsunlar, kad›nlar or-
tak bir paydada bulufluyor. "Kad›n olmak çok zor!"

Haberci’nin ekrana tafl›d›¤› Kafir kad›nlar, Svaziland’›n
bakireleri, tabak dudakl› kad›nlar, Haydutlar Kraliçesi

Phoolan Devi gibi kad›nlar›n yan› s›ra dünyan›n dikkati-
ni çeken güçlü Afrikal› kad›nlar da var. Conneh, Taylor,
Mandela, Mugabe ve Maathai... Asl›nda amac›m›z biz
flehirde yaflayan, hangi co¤rafyada do¤up büyüdü¤ü
çok da fark yaratmayan, birbirine benzeyen flehir ka-
d›nlar›n›n d›fl›na ç›kmakt›. ‹flte Coflkun Aral ve Nevin
Sungur’un belgeseliyle de böyle karfl›laflt›k. Belgeselin
tad›n› bozmamak ad›na, her birinin di¤erinden daha il-
ginç hayat hikayesine sahip oldu¤u yeni dönem güçlü
Afrika kad›nlar›n› yaz›n›n sonuna almay› uygun gördük.

Svaziland’›n bakireleri
Svaziland, Güney Afrika’n›n içinde küçük bir ülke. Kra-
liyetle yönetilen bu küçük ülkede tüm kad›nlar, bir fes-
tivalle kendilerini krallar›na be¤endirmeye çal›fl›yorlar.
"Bakireler Festivali". Kimi 9, kimi 15, kimi 45... Farkl›
yafllardaki kad›nlar, en güzel giysileriyle kral›n huzuru-
na ç›k›p, dans ediyorlar. Aralar›nda genç olanlar›n flan-
s› çok büyük. Yafl› ilerlemifl olanlar›n ço¤u dul. Onlar›n
da hayattan tek beklentileri kral›n be¤enisi. Bunun için
aylar öncesinden haz›rl›klar bafll›yor. Say›lar› on bini
aflan genç k›z ve kad›n kral›n huzuruna ç›k›yor. Sonun-
da içlerinden biri ya da birkaç› kral›n haremine girme
flans›n› elde ediyor.

Haydutlar Kraliçesi
Phoolan Devi, Hindistan’da "Haydutlar Kraliçesi" diye
an›lan bir efsane kad›nd›. Devi, 11 yafl›nda kendisinden
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Yeryüzünde kad›n yüzleri
Hangi dili konuflursa konuflsun, hangi k›yafeti giyerse giysin, teni hangi renk olursa olsun
ve neye inan›rsa inans›n dünyan›n her yerinde kad›n ayn› s›k›nt›lar› yafl›yor.
Dil, din, renk, ›rk, isimler de¤iflse de hep anne olarak kal›yor.



üç kat daha yafll› bir adamla evlendirilmiflti. Kocas›n›n
iflkencelerine dayanamam›fl evinden kaçarak, soygun-
cu çetesine kat›lm›flt›. Çete hep üst kast mensuplar›n›
hedef alm›fl, onlardan al›p, fakirlere vermiflti, adeta bir
Robin Hood gibiydi. ‹lk olarak 1981 y›l›nda Behmai’de
üst kasta mensup 22 erke¤i öldürerek ad›n› duyurdu.
Bu olay›n ayr›nt›lar› hiç bilinemedi. Bu olay, daha sonra
Hindistan tarihinde bir çetenin giriflti¤i en büyük katli-
am olarak de¤erlendirilecekti. Sonunda polise teslim
oldu. Çete üyelerinin birço¤u ölmüfltü. Phoolan’›n sa¤-
l›¤› da iyi de¤ildi. Olay›n üzerinden iki y›l geçtikten son-
ra y›llarca sürecek bir hapis hayat› bafllad›. Yarg›lanma-
dan 11 y›l boyunca hapis yatt› ve 1994’te affedildi. Ha-
pisten ç›kt›ktan sonra az›nl›k Müslüman kesimlerin
deste¤ini sa¤layan Samajvadi Partisi’ne kat›larak,
1996 seçimlerinde parlamentoya girdi.

Phoolan Devi, Hindistan’da afla¤› kast mensuplar› için
bir kahraman olmufltu. Çünkü o, kast sistemi alt›nda
ezilen insanlar için bir baflkald›r›n›n temsilcisiydi.
1994’te film yap›mc›s› Shekhar Kapur, Phoolan’›n ha-
yat hikayesini bir filme dönüfltürdü. "Bandit Queen"
(Haydutlar Kraliçesi). O günden beri de ad› "Haydutlar
Kraliçesi" oldu. Devi, 25 Temmuz 2001’de parlamen-
todaki bir toplant›dan dönerken, evinin önünde kimli¤i
belirsiz üç maskeli adam taraf›ndan vuruldu.

Tabak dudakl› kad›nlar
Mursiler, Etiyopya topraklar›nda yaflayan çok say›daki
küçük kabileden biri. Ülkede befl bine yak›n Mursi bu-
lunuyor. Bu kabilenin en ilginç yan›, kad›nlar›n daha gü-
zel görünebilmek için dudaklar›na tabak takmalar›.
Yüzy›llar önce bafllayan bu gelene¤in ç›k›fl noktas› ise
güzellik de¤il. Eskiden, evli kad›n›n çirkinleflip, baflka
erkekler taraf›ndan be¤enilmesini engellemek için kul-
lan›lan bu yöntem, zaman içinde kad›nlar›n en önemli

güzellik sembollerinden biri olmufl. Kabile içinde du-
daklar›na tabak takmayanlar da var. Alt duda¤›n kesi-
lip toprak bir kapla geniflletilmesi için 17 yafl›nda olmak
gerekiyor. Kesilen parçan›n uzayabilmesi için, kullan›-
lan toprak taba¤›n boyutu zamanla geniflletiliyor. Ka-
d›nlar yüzlerinde uzun süre aç›k kalacak bir yarayla ya-
flamak zorunda kal›yorlar ve bu sa¤l›k aç›s›ndan olduk-
ça tehlikeli. Bu nedenle, dudak kesildikten sonra yara-
n›n enfeksiyona yol açmamas› için gerekli tüm önlem-
ler al›n›yor ve duda¤›n içine bitkilerden yap›lan ilaçlar
sürülüyor. Ayn› yöntem kulak deliklerinin büyütülmesi
için de kullan›l›yor. Kabile üyelerinin baz›lar› da kulakla-
r›n› kesip tabaklarla büyütüyorlar.

Kafir kad›nlar
Hindikufl Da¤lar›’n›n gölgesinde ad› tarihten silinmifl bir
halk yafl›yor. Yüz binleri olufltururken flimdi sadece bin-
lerle ifade ediliyorlar. Kendi animist inançlar›n› koruduk-
lar› için hep hor görüldüler. Bu yüzden de tüm dünya
onlar› Müslümanlar›n takt›¤› isimle tan›d›: Kafirler. Kafir-
ler, Pakistan halk›na hiç benzemiyorlar. Geleneklerin-
den giyim tarzlar›na kadar bambaflka bir hayat sürdü-
rüyorlar. Erkeklerin geleneksel k›yafetleri art›k tarihe
kar›flm›fl. Ama kad›nlar en ince ayr›nt›s›na kadar yüzy›l-
lard›r ayn› giysiyi tafl›yorlar üzerlerinde. Siyah uzun el-
biseleri, boyunlar›na takt›klar› rengarenk boncuklarla
süslüyorlar. Bilekleri de yine renkli tak›larla bezeli. Ka-
d›nlar›n en ilginç aksesuarlar› flapkalar›. ‹ki parçadan

oluflan flapkalar›n uzun kuyruklu bölümüne "fluflut" ve
üzerine kapat›lan tüylerle süslü k›sma "kupas" denili-
yor. T›pk› tak›lar gibi bafll›klar› da rengarenk boncuklar-
la bezeli.

Ndebele kad›nlar›
Güney Afrika’da birbirinden farkl› birçok yerli grubu var.
Bu gruplar›n çok az› dünyan›n dikkatini çekiyor. Onlar-
cas›n›n içinde bir tanesi var ki, di¤erlerinden çok ayr›.
Yaflamlar›n›n hemen her alan›nda sanatla iç içe yafla-
yan bir kabile. Bu kabile "Ndebele". Ndebele kad›nlar›-
n›n üstlerinde battaniyeler; boyunlar›nda, kollar›nda ve
ayak bileklerinde de halkalar bulunuyor. Tüm bunlar,
onlar› bölgede yaflayan di¤er kabilelerden ay›rt eden
en önemli özellikler. Üstelik bu özellikleriyle para da ka-
zan›yorlar. Ndebele kad›nlar› Burma’dan kaç›p, komflu
Tayland’a s›¤›nan zürafa kad›nlar, Taylandl›lar›n deyi-
miyle "Padong", yani halkal› kad›nlara benziyorlar. Ayn›
pirinç halkalardan Ndebele kad›nlar›nda da var. Ancak
bir farkla. Ndebele kad›nlar›n›n halkalar› görüntü olarak
ayn› olsa bile, çok rahat tak›l›p sökülebiliyor. Güney Af-
rika’daki tasar›mc›lar, bu halkalar› adeta modern bir ta-
k› haline getirmifller. Geçmiflte helezon fleklinde pirinç-
ten yap›lan halkalar kullan›yorlarm›fl. Ama bunlar› tak›p
sökmenin tehlikesi nedeniyle arkadan ç›t ç›tl› halkalara
geçmifller. Hatta turistlerin olmad›klar› dönemde boyun-
lar›ndan ç›kar›p, turistler geldi¤inde halkalar› boyunlar›na
geçiriyorlar. Geçmiflteyse t›pk› Burma’da oldu¤u gibi ka-
d›n›n komflu kabileler taraf›ndan be¤enilmesini ve böyle-
ce de kaç›r›lmas›n› önlemek amac›yla al›nan bir önlemdi.
Sonralar› bu bir gelenek halini ald›, hatta kad›nlar bunu
bir güzellik simgesi olarak gördüler. Bugün Tayland’›n
kuzeyinde yaflayan birçok da¤ kabilesinin kad›nlar› hal-
kalar›n› boyunlar›ndan hiç ç›karm›yorlar. Boyunlar›n›n
uzun olmas›n›n sebebi de y›llarca boyunda kalan bu pi-
rinç halkalar›n a¤›rl›¤›n›n, omurlar›n› s›k›flt›rmas›.
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Kafir kad›nlar›n boyunlar›na takt›klar› rengarenk boncuklarla süslü elbiseleri,
ilginç flapkalar› ve renkli tak›larla bezeli bilekleri, kad›nlar›n dünyan›n her yerinde,

her durumda fl›kl›¤a önem verdi¤inin de bir göstergesi.



Afrika’n›n güçlü kad›nlar›

Ayesha Conneh
Dünya medyas›n›n Bat› Afrika temsilcilerini Liberya’n›n
baflkenti Monrovia’daki evine ça¤›ran Conneh, Liber-
ya’da yönetimi ele geçiren isyanc›lar›n kocas› taraf›n-
dan yönetilmedi¤ini aç›klad›. Bir yandan beflikteki ço-
cu¤unu sallarken di¤er yandan kocas›n› baflkan olarak
tayin edenin kendisi oldu¤unu söyleyen Conneh’in
sözleri kar›fl›kl›¤a neden oldu. Birleflmifl Milletler temsil-
cileri Bay Conneh’i, ülkesine bar›fl gelmesi için di¤er is-
yanc› gruplarla birleflmek üzere ikna etmifllerdi. Ama
efli onu görevden ald›¤›n› söylüyordu ve savafl tehdidi
oluflturuyordu. Bay Conneh kendisinin lider oldu¤u
üzerine ›srar etse de yönetimdeki kifliler Bayan Con-
neh’i tercih ettiler. Bayan Conneh kocas›n›n göreve
devam etmesine izin verdi¤ini söyledi.

Sally Mugabe
Afrika’daki güçlü kad›nlara iyi örneklerden biri. Muga-
be, kocas› Robert Zimbabve’de gücü ele geçirmeye
çal›fl›rken, kocas›n›n özelliklerini çok iyi bir imajla yan-
s›tt›. Mugabe, bilgili bir kad›nd› ve Afrika birli¤ini sa¤la-
maya çal›fl›yordu. Fakat Robert bir süre sonra kad›nlar-
la daha fazla ilgilenmeye bafllad›. Kar›s› böbrek hasta-
s› olarak ölüm döfle¤inde yatarken, o kendisinden 40
yafl küçük sekreteriyle beraberdi. Sekreter Grace Mu-
gabe, Asya ve Avrupa’daki butiklerde al›flverifl yapar-
ken görüntülenmeye bafllad›. Fakat sekreterin seya-
hatleri Avrupa Birli¤i taraf›ndan yasaklanarak k›sa kesil-
di. Bu nedenle Grace di¤er insanlar›n çiftliklerine ve
çiftlik evlerine el koymaya bafllad›.

Roving Howard Taylor
Liberya’n›n en önemli First Lady’lerinden biri Howard
Taylor. Kocas› Nijerya’ya sürgün edilmenin tad›n› ç›ka-

r›rken, o Liberya’n›n baflkenti Monrovia’da terk edil-
miflti. Ciddi flekilde hasta olan eski BM elçisi Bayan
Taylor, ülkesinde tedavi olmas› amac›yla BM’in koydu-
¤u yasak nedeniyle Liberya’dan ayr›lam›yor. Kocas› ül-
keden ayr›lmadan önce, kendisinin dört kad›nla evlen-
meye hakk› oldu¤unu ve kar›s›n›n görevinin de kendisi-
ne bu konuda yard›m etmek oldu¤unu söylemiflti. 

Mandela
Güney Afrika’daki kad›nlar rahats›zl›klar›n› dile getirdik-
lerinde, iflleri hiçbir zaman kolay olmad›. Güney Afri-
ka’n›n güçlü kad›nlar›na bir örnek Bayan Mandela. Af-
rika Ulusal Kongresi sol kanad›ndaki her iki kifliden de
flüphe duyuyordu ve bunu dile getirdi. Büyük bir femi-
nist simge olarak görüldü ve erkek gibi olmaya baflla-
d›. Düflüncelerini dile getirmekten çekinmedi. 

Wangari Maathai
Kenya Çevre Bakan Yard›mc›s› Profesör Maathai, Afri-
ka'da 30 milyon a¤ac›n dikilmesini öngören Yeflil Ku-
flak projesiyle 2004 Nobel Bar›fl Ödülü'ne lay›k görül-
dü. Maathai, Nobel Ödülü kazanan ilk Afrikal› kad›n ol-
du ve a¤açland›rma çal›flmalar›yla Afrika'da hakl› bir ün
kazanan Maathai, ödülünü Nobel komitesi baflkan›n›n
elinden ald›. Törene, Norveç kraliyet ailesi de kat›ld›.
Maathai'nin, Afrika k›tas›n›n çölleflmesiyle mücadele
amac›yla bafllatt›¤› giriflim tüm dünyada büyük yank›
uyand›rd›.
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Kenya Çevre Bakan Yard›mc›s› Profesör Wangari Maathai, Afrika'da 30 milyon a¤ac›n dikilmesini
öngören Yeflil Kuflak projesiyle 2004 Nobel Bar›fl Ödülü'ne lay›k görüldü ve Nobel Ödülü kazanan ilk
Afrikal› kad›n oldu.



Tüketim, yemek, tarih ve sosyoloji dallar›nda ça-
l›flmalar›yla tan›nan Bo¤aziçi Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Za-

fer Yenal, “Yemek kültürü, k›yafet gibi üzerinizden ç›ka-
rabilece¤iniz bir unsur de¤il. Bütün bedeninize nakflol-
mufl bir tak›m al›flkanl›klar bunlar. ‹nsan ister istemez
çocuklu¤unda yedi¤i yemekleri, annesinin haz›rlad›¤›
köfteleri düflünür” diyor. Yenal ile zaman içerisinde
Türkiye’de ve özellikle ‹stanbul’da de¤iflen yemek kül-
türü ve yemek yemenin sosyolojik yans›malar›na iliflkin
bir söylefli gerçeklefltirdik.

‹stanbul’un yemek kültürü tan›mlamas›n› biraz açabilir
misiniz? Türkiye mutfa¤›ndan fark› nedir?
‹stanbul’un yemek kültürü diye tek bafl›na bir bütünden
söz etmek mümkün de¤il. ‹stanbul, ekonomik ve etnik
bak›mdan pek çok farkl›l›klar tafl›yan çok büyük bir
kent ve bir sürü insan yafl›yor. Bu bir sürü insan da
kendi içerisinde farkl›l›klar gösteriyor. Ayn› flekilde “Tür-
kiye’nin bir yemek kültürü var m›?” diye soruldu¤unda
da cevap çok de¤iflmez. Farkl›laflma ve çeflitlilik içeri-
sinde düflünmek gerekiyor. Türkiye’nin birçok köflesin-
den çeflitli nedenlerle ‹stanbul’a gelen insanlar, bera-
berlerinde kendi yemek yeme ve piflirme al›flkanl›klar›n›
getirmifller. Bu anlamda ‹stanbul, yemek konusunda
di¤er kentlerden farkl› bir konumda yer al›yor. Yemek
malzemelerini kullanma ve yemek zevki aç›s›ndan bir
çeflitlilik ve zenginlik bar›nd›r›yor. Bursa, Ankara, ‹zmir
gibi di¤er büyük kentlerde böyle bir zenginli¤e rastla-
mak çok zor. Orada örne¤in bir Boflnak lokantas›nda
bir Boflnak köftesi yemek, ‹stanbul’dakine göre çok
daha az rastlanabilen bir durum. Bu çeflitlilik ‹stan-
bul’un yemek kültürünün alt›n› çizen önemli noktalar-
dan bir tanesi. Ayr›ca ‹stanbul’un tarihine bakt›¤›m›zda
bir sürü toplumun, kültürün geçti¤i bir yer oldu¤unu
görüyoruz. Tarihi yüz y›l öncesine giden bir lokantaya

‹stanbul d›fl›nda rastlamak çok daha zor. Say›s› gün
geçtikçe azalsa da ‹stanbul’da böyle tarihi mekanlara
rastlamak daha kolay.

‹stanbul’da yemek yenecek tarihi mekanlar›n azalmas›-
n›n sosyolojik nedenleri neler?
Bunun çok basit bir aç›klamas› yok. Birkaç süreci bir
arada düflünmek gerekiyor. Birinci süreç olarak Türki-
ye’de toplumsal haf›zan›n çok zay›f olmas›n› söyleyebi-
liriz. Bunu yaln›zca yemek konusunda de¤il birçok ko-
nuda düflünebiliriz. Türkiye, kendi tarihi içerisindeki
zenginlikleri ve farkl›l›klar› unutmaya ve hatta bunlar›n
üstünü örtmeye çok müsait bir yer. Bugün ‹stanbul’da
birçok yer talan edilmifl durumda. Talanc› ve kapkaçç›

bir tav›r hakim. Tarihinden getirdi¤i özellikleri koruyarak
bir sahiplenme söz konusu de¤il. Bu yozlaflma do¤al
olarak yemek kültürüne de etki ediyor. Temelinde poli-
tik ve siyasi sorunlar var. Toplumsal haf›zadan kaynak-
lanan sorun ve cumhuriyetin özellikleri, yemek kültürü-
nün de¤iflimindeki süreçler olarak düflünülebilir. Ayr›ca
1970’ten sonra Türkiye, gittikçe yo¤unlaflan ve h›zla-
nan küresel ak›fllar›n etkisinde kald›. Bir sürü uluslara-
ras› flirket piyasaya girdi ve bir sürü mal, meta dolafl-
maya bafllad›. Bununla beraber fast food’dan Çin mut-
fa¤›na kadar birçok kültürel unsur da beraberinde geli-
yor. Yeni markalar, yeni ürünler bir yandan sanki küre-
sel olan›n yerel olan üzerinde hakimiyet kurmas› gibi
görünse de di¤er yandan yerel olan›n da uyanmas›na
neden oluyor. Fast food’la birlikte lahmacun zincirleri
ve simit dünyalar› ortaya ç›k›yor. Bu küresel ak›flla bir-
likte daha çok insan h›zl› yemek tüketiyor. Bu üçüncü
süreç, hem bir yandan bir unutturma ve unutulmaya,
hem de bir tak›m yerel ürünlerin daha görünür hale gel-
mesine yol aç›yor. Bütün bu yerel ürünleri sunan flirket-
ler, iflletme modeli olarak hep yabanc› firmalar›n pazar-
lama, üretim yöntemlerini benimsiyorlar. Bir yandan ya-
banc› flirketler de köfteli burger ya da hamburgerin ya-
n›nda ayran veriyor. Yerel olan›n 10-15 y›l içerisinde si-
linmesi, insanlar›n damak al›flkanl›klar›n›n çok kolay bi-
çimde de¤iflmesi, beslenme al›flkanl›klar›n› de¤ifltirme-
si çok zor. Yemek kültürü, k›yafet gibi üzerinizden ç›ka-
rabilece¤iniz bir unsur de¤il. Bütün bedeninize nakflol-
mufl bir tak›m al›flkanl›klar› içerir. ‹nsan ister istemez
çocuklu¤undaki yemekleri, annesinin haz›rlad›¤› köfte-
leri düflünür. Bunlardan kopmas› pek mümkün de¤il.

Bir tak›m tatlar›n elitten halk seviyesine inmesinde ne
gibi de¤iflimler rol oynad›?
Kahve örne¤ini ele alacak olursak, kahve 16-17. yüzy›l-
da genelde toplumun siyasi ve iktisadi olarak güçlü s›-

n›flar› taraf›ndan tüketiliyordu. Bugün ise herkes kahve
tüketiyor. Bu, birçok toplumsal dönüflümle birlikte ger-
çekleflmifl. Bu toplumsal dönüflümlerin yol açt›¤› en bü-
yük etki, g›dan›n üretiminin artmas›. Türkiye’de bu an-
lamda verebilece¤imiz en kolay örneklerden biri çay.
Çay›n Türkiye’de yaklafl›k 50 y›ll›k bir geçmifli var.
1950’lerde devletin Karadeniz Bölgesi’nde çay üretimi-
ni teflvikiyle birlikte, çay›n tüketimi de artt›. 20-30 y›l ön-
ce köylere gitti¤inizde çay, yaln›zca erkekler ve köyün
zenginleri taraf›ndan tüketiliyordu. Bugün ikram olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Hane içindeki tüketimi de çok s›ra-
dan. Devlet teflvikinin yan› s›ra Türkiye ekonomisinde ve
k›rsalda gerçekleflen dönüflümlere kadar pek çok faktör
çay›n bu derece yayg›nlaflmas›nda etkili oldu.

Toplumsal statü ve yemek yeme al›flkanl›klar› aras›nda
nas›l bir ba¤ bulunuyor?
K›yafet al›flkanl›klar›, evin dekorasyonu, dinledi¤iniz
müzi¤in çeflidi, toplumsal konumunuzla, kimli¤inizle
paralellik gösterir. Dolay›s›yla yemekte de benzer fley-
ler görüyoruz. ‹nsanlar›n kafas›nda lahmacundan viski-
sine, kebab›ndan kuru fasulyesine yiyeceklerin imledi¤i
farkl› noktalar var. Viski, kuru fasulye ya da en kolay ör-
nek olarak havyar dendi¤inde, insanlar›n akl›na gelen
aidiyetler bulunur. Tabii yaln›zca ne yedi¤iniz de¤il, ye-
me¤i salondaki masada ya da yer sofras›nda yemeniz
de beraberinde birçok toplumsal kimli¤i imliyor, alt›n›
çizerek bir anlamda sembollefltiriyor.

6160 söylefli: Zafer Yenal
röportaj: umut bavl›

‹nsan›n temel ihtiyaçlar›ndan biri olan yemek, ayn› zamanda bir statü sembolü olabilir mi? Her geçen
gün artan bir h›zla de¤iflen ve globalleflen dünyada yemekler de toplumlar gibi de¤ifliyor mu? Bo¤aziçi

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer Yenal ile toplum yaflam› ve yemek kül-
türü aras›ndaki ba¤›nt›y› konufltuk.

“Yemek kültürü bedenimize 
nakflolmufltur”
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“Ne yiyorsan›z, osunuz!” gibi bir sonuç ç›kar›labilir mi?
En basit haliyle böyle bir sonuç ç›karmak mümkün.
Ama bu, birçok tüketim al›flkanl›¤› için düflünülebilir.
Yemek yaln›zca fiziksel ve biyolojik bir sorun de¤il. Ye-
mek, çok önemli toplumsal göndermeleri de içerir. Bir
insan›n kendisini nas›l gördü¤ü, d›flar›ya nas›l bir gö-
rüntü çizmek istedi¤i, nas›l bir imaj vermek istedi¤iyle
yak›ndan ilgili bir eylem. Ne olmak istedi¤imizden, ne
oldu¤umuza kadar birçok mesaj, yemek üzerinden ve-
rilir. Daha bat›l›, flehirli, modern, kad›n, erkek mesaj›n›n
iletilebildi¤i bir arac› görevini üstlenir.

Yabanc› mutfaklar›n zaman zaman moda haline gelme-
sini neye ba¤l›yorsunuz?
1980 sonras›ndaki Türkiye ekonomisine bakt›¤›m›z za-
man çok çarp›c› bir durum var. Gelir da¤›l›m› çok bo-
zuluyor ve bununla birlikte yoksulluk çok art›yor. Ama
ayn› zamanda çok para kazanan, iyi iflleri olan, birçok
dil bilen, fakülte bitirmifl, yüksek lisans›n› yapm›fl, ya-
banc› flirketlerde çal›flan, yani bir anlamda yüzü Türki-
ye’den ziyade d›flar›ya dönük, oradaki yaflam biçimle-
rini benimsemeye haz›r insanlar›n say›s›nda da bir art›fl
var. Geçmifl dönemlere göre say›lar›nda büyük bir art›fl
göze çarpsa da mutlak olarak bak›ld›¤›nda bu insanlar,
Türkiye’de bir az›nl›¤› temsil ediyorlar. Bu tür restoran-
lara bakt›¤›m›zda çok büyük bir k›sm›n›n, bu sözünü
etti¤imiz, “yeni orta s›n›flar” diye nitelendirebilece¤imiz
insanlara hizmet verdi¤ini görüyoruz. Bir çeflit öykün-
me veya bat›ya benzemeye çal›flma bak›m›ndan, toplu-
mun çok büyük bir k›sm›na genellenebilecek bir sonuç
de¤il. Ayr›ca 1980 sonras›n›n en önemli özelliklerinden
birisi de yemek üzerine dergilerin, yaz›lar›n say›s›nda
art›fl›n olmas›. Bu yaz›lara bakt›¤›m›zda kimi zaman ye-
rel, kimi zaman etnik mutfaklardan, yabanc› mutfaklar-
dan söz ediliyor. 1980 sonras› ekonominin liberallefl-
mesiyle beraber birçok yabanc› flirketin gelmesi ve

otellerin aç›lmaya bafllamas› da önemli bir etken. Bu
otellerin mutfaklar› ve beraberinde gelen yemek servisi
sa¤layan flirketler, toplumun s›n›fsal yap›s›ndaki dönü-
flümün yan› s›ra, yemek kültürünün de¤ifliminde de
önemli rol oynad›. Böylece toplumsal hayatta yabanc›
mutfaklar›n konuflulabilirli¤i ve görünürlü¤ü artt›.

Siyasi al›flkanl›klar yeme¤e nas›l etki eder?
Cumhuriyetin ilk y›llar›na bak›ld›¤›nda, insanlar›n gün-
delik hayat›ndaki al›flkanl›klar›n› düzenlemeye ve yeni-
den kurmaya yönelik bir tak›m müdahaleler görüyoruz.
Bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi k›z enstitü-
leri. Bu enstitüler, kad›n nüfusun gidebildi¤i yegane
okullardand›. Enstitülerdeki müfredata bakt›¤›m›zda
bat› modelli yemek piflirme ve yeme al›flkanl›klar›n›n ka-
d›nlara ve kad›nlar üzerinden topluma kazand›r›lmaya
çal›fl›ld›¤›n› görürüz. Yer sofras› yerine masada yemek
yeme; modern bir masa nas›l kurulur; modern bir mut-
fak neye benzer; kek, kurabiye yapmak ne demektir;
rosto nas›l piflirilir gibi bilgiler verilirdi. Bütün bunlar›n
ö¤renilmesi müfredat›n› devletin belirledi¤i enstitülerin
arac›l›¤›yla oldu. 1980 sonras›nda iktisadi politikada
yaflanan de¤iflimlerle birlikte, Türkiye’ye sermaye ak›fl›
gerçekleflti. 1980 öncesindeki g›da sektörüne bakt›¤›-
n›zda, yabanc› kökenli toplam 3-4 flirketten söz etmek
mümkün. 1980 sonras› ifl yapan flirketlere bakt›¤›m›z-
daysa ço¤unun yabanc› kökenli ya da yabanc› flirket-
lerle ortakl›k yapan flirketler oldu¤unu görüyoruz. Bu

ortakl›klar›n beraberinde getirdi¤i, ürün çeflitlenmesi ve
teknoloji art›fl› göze çarp›yor. Bütün bunlar›n temelinde
iktisadi politika de¤ifliklikleri yat›yor.

Günümüzde iktidarlar›n yemek kültürüne kökten etki
etmesi mümkün mü?
Günümüzde devletin düzenleme kapasitesi, ekonomik
ve toplumsal alanda giderek azal›yor. Buna paralel ola-
rak piyasa güçlerinin, ekonomik ve toplumsal hayat›
düzenleme ve bir flekilde etkileme kapasitesinin, daha
önceki dönemlere k›yasla artt›¤›n› görüyoruz. Devlet,
gün geçtikçe toplumun çok genifl bir alan›ndan elini
çekiyor. Devletin yemek kültürüne etkisi çok daha do-
layl› bir biçimde oluyor. Devlet daha az görünür halde.
Ama kültürel alanlardaki yeniliklerin olabilmesi de dev-
letin bir tercih göstermesi biçiminde oluyor. Devlet,
resme dolayl› yollardan giriyor.

Evdeki yeme-içme al›flkanl›klar›nda de¤ifliklikler neler?
‹stanbul’a bakt›¤›m›zda 1950’lerde ve 1980’lerde ger-
çekleflen çok önemli iki tane göç dalgas› var. Özellikle
1980 sonras›nda gerçekleflen göç dalgas›yla birlikte,
‹stanbul’u ‹stanbul yapan ve ‹stanbulluyu ‹stanbullu ya-
pan kriterlerde büyük bir de¤ifliklik yafland›. Son 20 y›l
içerisinde evdeki yeme içme al›flkanl›klar›nda da büyük
de¤ifliklikler oldu. Haz›r g›da ürünlerinin hanelere giri-
flinde ve kullan›m›nda büyük bir art›fl yafland›. Bunlar
g›da flirketlerinin say›s›n›n artmas›yla gerçekleflti. 1980
öncesine bakt›¤›m›zda g›da üretimi çok daha küçük öl-
çekli ve yerel firmalar taraf›ndan yap›l›yordu. 1980 son-
ras›nda ulusal bazda üretim ve ticaret yapan flirketlerin
say›s›nda bir art›fl söz konusu. Pazarlama kanallar›nda
çok büyük yenilikler var. Yaln›zca büyük kentlerde de-
¤il, her kentte bir süpermarketleflme göze çarp›yor. Bu
marketler zenginlerin yan› s›ra daha alt s›n›flara da hi-
tap ediyor. Bütün bunlar hane içerisindeki g›da tüketi-

mine de etki ediyor. Ancak yemek çeflitlenmesi baz›
hanelerde artm›fl olsa da ne kadar genellenebilir, on-
dan emin de¤ilim. Kad›nlar eskiden günler düzenler,
çeflitli toplant›lar yaparlard›. Bugün bu tür toplant›lar›,
en az›ndan belirli s›n›flara ait insanlar, daha çok kafe,
restoran tarz› mekanlarda yapmaya bafllad›lar. Hatta
bir catering flirketine yapt›r›lm›fl yiyecekler, kendi yap-
t›klar›n›n yerlerini almaya bafllad›. Piyasan›n sundu¤u
ürünleri kullanabilmek hem bir görgü meselesi hem de
bir statü göstergesi haline gelmeye bafllad›.

Yeme bozukluklar›ndan kaynaklanan rahats›zl›klar›n
daha s›k görülmesinin sosyolojik nedenleri nelerdir?
Obezite, anorexia nervosa, bulimia gibi yemek yeme
rahats›zl›klar› olarak nitelendirebilece¤imiz hastal›klar,
toplumsal de¤iflimle ilgili sorunlar. Literatürde en çok
araflt›rma ABD’de gerçeklefltirildi¤i için oradan örnek
verecek olursak, ABD’de anorexia nervosa ve bulimia
gibi hastal›klar›n, daha çok beyaz, orta s›n›f ve genç
kad›nlarda ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Obezite ise daha
yoksul kesimlerde görülüyor. Dolay›s›yla toplumsall›kla
do¤rudan ilgisi var. Türkiye’de de bol kalorili, bol ya¤l›
haz›r g›da tüketiminin artmas›yla ilgisi olabilir. Obezite
iyi beslenememenin yol açt›¤› bir hastal›k. Bu yüzden
yoksullu¤a da iflaret eder. Sürekli niflasta ve ekmek tü-
ketilmesi sonucunda ortaya ç›kar. Bu hastal›klar›n te-
melinde ayn› zamanda ekonomik dengesizlikler ve eflit-
sizlikler de var.
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“Yaln›zca hayatta kalmak için yemek yemeyiz. Bir insan›n kendisini nas›l gördü¤ü, d›flar›ya nas›l bir gö-
rüntü çizmek istedi¤i, nas›l bir imaj vermek istedi¤iyle yak›ndan ilgili bir eylem. Ne olmak istedi¤imiz-

den, ne oldu¤umuza kadar birçok mesaj yemek üzerinden verilir.”



Ö
zellikle yok olma korkusu insano¤lunun ço¤al-

mas›na ve sanat›n geliflmesine büyük etki etti.

Yedinci sanat sinema, keflfinden bugüne kor-

kuyu perdeye tafl›yor. Korkunun beyazperdedeki serü-

venine bakt›¤›m›zda, sinema tarihiyle yafl›t oldu¤unu

görüyoruz. Lumierre Kardefller’in sinema makinesini

icat etmelerinden yaln›zca bir y›l sonra 1896’da, ilk kor-

ku filmi “Le Manoir du Diable/fieytan›n fiatosu” Geor-

ges Melies taraf›ndan çekildi. ‹lk korku filmleri dönemin

romanlar›ndan uyarlanan filmlerdi. ‹leriki y›llarda kült

haline gelen ve pek çok versiyonu çekilen

Frankenstein’›n ilk uyarlamas› 1910’da  gerçeklefltirildi.

Sessiz sinema döneminin en korkunç filmi olarak kabul

edilen ve 1919’da çekilen “Dr. Caligari’nin Muayeneha-

nesi” ve 1922 yap›m› “Dracula” da klasikler aras›nda.

Sesli filmlerin çekilmeye baflland›¤› 1930’lu y›llarda

vampirler, kurt adamlar, çeflitli canavarlar ve Frankens-

tein, klasik korku karakterleri haline geldi. 1941’de çe-

kilen “The Wolf Man/Kurt Adam” filmiyle birlikte korku

filmlerinin en ünlü üç karakteri belirlenmifl oldu. Fran-

kenstein, Kurt Adam ve Dracula. Bu üç ünlü korku ka-

rakteri güçlerini birlefltirerek, “House of Frankenste-

in/Frankenstein’›n Evi”nde bir araya geldiler.

Jaws geliyor
1950’li y›llar bilim kurgu korku filmlerinin yap›ld›¤› y›llar-

d›. Bu filmlerin ço¤u düflük bütçeli siyah beyaz filmler-

di. “House of Wax/Mumyalar Evi” filmi bu dönemin en

korkunç filmlerinden biridir. Film üç boyutlu olarak çe-

kilen ilk filmlerden biridir. 1960’l› y›llar›n en etkili korku

filmi, Robert Bloch’un roman›ndan uyarlanan

“Psycho/Sap›k” oldu. Alfred Hitchcock taraf›ndan yö-

netilen film, gifle rekorlar› k›rd›. 1973’te yönetmen Wil-

liam Freidkin’in, William Peter Blatty’in roman›ndan

uyarlad›¤› “The Exorcist/fieytan” ise dini çevrelerde tar-

t›flma yaratmas›na karfl›l›k bütün zamanlar›n en baflar›-

l› ticari korku filmi oldu. 1975’te ise bugün bile pek çok

insan›n denize girme cesaretini yok eden “Jaws”, Spi-

elberg’in kameras›yla okyanusun derin sular›n› terk

ederek sahil kasabas›nda su yüzeyine ç›kt›. Stephen

King gibi ismi bile pek çok kiflinin korkusunu harekete

geçirebilecek ça¤r›fl›mlar yaratan bir yazarla, sinema-

n›n dahi yönetmenlerinden Stanley Kubrick’in ortak ça-

l›flmas› “The Shining”, Jack Nicholson’›n yetene¤iyle

de buluflunca, beyazperdenin korku dolu dünyas›na

1978’de bir klasik daha eklenmifl oldu. Wes Craven’in

sars›c› korku filmi “A Nightmare on Elm Street/Elm So-

ka¤›nda Kabus”, tenha sokaklarda dolafl›rken içimizi

ürperten “Freddy Krueger”› yaratt›. 1990’l› y›llarda kor-

ku filmine ilgi azald›. 1996’da Wes Craven taraf›ndan

yönetilen “Scream/Ç›¤l›k”, korku filmlerine ilgiyi yeni-

den canland›rd›. “Sixth Sense/Alt›nc› His”, “Blair Cad›-

s›”, “Ring/Halka” ve “Village/Köy” son zamanlarda çe-

kilen en etkili korku filmleri. 

Yeflilçam’da korku
Türkiye’de ilk korku filmleri, klasik korku filmlerinin

uyarlamalar› oldu. Özgün senaryoyla çekilen filmlerde

ise cin, peri, hayalet gibi do¤unun mistik yap›s›na yat-

k›n ak›lüstü varl›klar baflroldeydi. ‹lk korku filmimiz

1949’da Ayd›n Arakon taraf›ndan çekilen “Ç›¤l›k”.

1953’te ise Turgut Demira¤ Bram Stoker’›n “Kont Dra-

kula”s› ile Kaz›kl› Voyvoda’y› özdefllefltirerek, “Drakula

‹stanbul’da”y› çekti. 1974’te Metin Erksan, William Fri-

edkin’in “The Exorcist”in Türk versiyonunu filme ald›.

Reha Erdem’in “A Ay” isimli filminde hayalet, korku un-

suru olarak kullan›ld›. Filmde küçük bir k›z›n annesinin

özlemiyle hayaletini görmesi ele al›n›yor. Taylan Bira-

derler’in “Okul” filmi, Yeflilçam’da korkunun y›llar sonra

tekrar egemen olmas›n› sa¤lad›. Mardin’de terk edilmifl

bir köyde çekilen “Büyü” ise do¤unun gizemini ve mis-

tik ögelerini beyazperdeye tafl›yarak, Yeflilçam’da kor-

kular›m›z› uyand›rd›.
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Frankenstein

Frankenstein, korku unsuru olarak canavar› kullanan klasik korku filmlerinden biri. Film,

Mary Shelley’nin roman›ndan uyarlanm›fl. Sonuncusu 1994 y›l›nda yap›lan filmin bugü-

ne kadar pek çok serisi çekildi. Parlak bir t›p ö¤rencisi olan Henry Frankenstein’›n ölmüfl

insan parçalar›ndan yeni bir canl› yaratmak gibi bir saplant›s› vard›r. Gözlerden uzak bir

yerde çal›flmalara bafllar ve sonunda birlefltirdi¤i ölü parçalar›na elektrik ak›m› vererek bir

canavar yarat›r. Ancak canavar›n beyni bir suçlunun beynidir. 

James Whale’nin yönetmenli¤indeki filmde, Frankenstein canavar›n› Boris Karloff canlan-

d›r›yor. Filmle birlikte sinema dünyas›nda da kült bir korku karakteri yarat›lm›fl olur.

Ç›¤l›k (Scream) 

Ç›¤l›k, korku filmlerinin usta yönetmeni Wes Craven taraf›ndan çekildi. “Elm Soka¤› Ka-

busu”, “Halloween” gibi pek çok korku filmine imza atan Craven, bu filminde yapt›k-

lar›yla dalga geçiyor. ‹nsanlar› bir korku filmindeki gibi öldürmeye çal›flan katilin öyküsünün

anlat›ld›¤› film, di¤er korku filmlerinden çok farkl›. Yönetmen filmde, hem birçok klifleyle

dalga geçiyor hem de izleyiciyi korkutmay› baflar›yor.  Ç›¤l›k’›n 1997 ve 2000 y›llar›nda iki

seri filmi çekildi. Birbirinin devam› niteli¤indeki bu filmlerde seri cinayetler devam etti. Ç›¤-

l›k’›n son filminde bir film setinde gerçekleflen cinayetlerle beraber yaflananlar anlat›l›yor. 

Birbiriyle asla ba¤daflmayacak korku ve komedi unsurlar›n›n önplana ç›kt›¤› film sinema-

da “korku komedi” ad› verilen türe de bir örnek.   

Okul 

Okul, Türk sinemas›nda korku filmlerine olan ilgiyi ateflleyen, son dönemde çekilmifl bir

gerilim filmi. Filmin yönetmenli¤ini Taylan Biraderler, prodüktörlü¤ünüyse Sinan Çetin

üstlendi. Do¤u Yücel’in “Hayalet Kitap” adl› roman›ndan uyarlanan filmde kitapta yer alan

olaylar lise ortam›na aktar›l›yor. Filmin müzikleri Amerikal› müzisyen Kevin Moore’a ait. Film

ÖSS’ye haz›rlanan ve tüm zaman›n› s›nava çal›flarak geçiren bir grup gencin hikayesini an-

lat›yor. 

Aniden hayatlar›na giren bir y›l önce intihar etmifl arkadafllar›n›n hayaleti, küçük oyunlarla

gençleri k›flk›rtmaya ve korkutmaya bafllar. Ö¤retmenler de dahil okulun tamam›, olaylar›n

kurban› haline gelir. 

Beyazperdede korku tüneli
Korku, insano¤lunun en eski ve en güçlü duygusu. Tarih öncesi ça¤lardan günümüze korku unsurlar›
de¤iflse de gücü hiçbir zaman de¤iflmedi. Ak›l yürütme becerimizi ve mant›¤›m›z› perdeleyen korku,
ayn› zamanda yaflam›m›z› sürdürebilmemizin de kayna¤›.

Sap›k (Psycho)

Film, korku filmlerinin ünlü yönetmeni Alfred Hitchcoch taraf›ndan 1960 y›l›nda çekildi.

Robert Bloch’un roman› “Psycho/Ak›l Hastas›”ndan sinemaya uyarlanan film, gifle re-

korlar› k›rd›. Filmde evlenmek isteyen, ancak paras› olmad›¤› için evlenemeyen çifti John

Gavin (Sam) ve Janet Leigh (Marion) canland›r›yor. Bir gün Marion, patronunun bankaya

yat›rmas› için verdi¤i 40 bin dolar› alarak Sam’le buluflmaya gider. Ancak yolda giderken

bir motelde konaklamak zorunda kal›r. Moteli annesiyle ilgili saplant›s› olan genç bir adam

iflletmektedir. Marion’un motele gelmesiyle birlikte pek çok olay yaflan›r. 90’l› y›llarda mo-

dern teknoloji ile yeniden çekilen ve türünün en önemli örne¤i olan Sap›k, yönetmen Hitch-

coch’un da baflyap›t› olarak kabul edilir. 

Beyazperdede korku kimi zaman vampir, kimi zaman dolunayda bir kurt adam,
kimi zaman da ›ss›z bir kasabada ya da tenha sokaklarda bir hayalet olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Birbiriyle asla ba¤daflmayaca¤›n› düflündü¤ümüz korku ve komedi de bir araya gelebiliyor.  
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Bilinmeyen Yönleriyle

Cumhuriyet Tarihi’nde

Kurtulufl Savafl›’ndan gü-

nümüze uzanan son 85 y›l-

l›k siyasal tarihimiz, krono-

lojik olarak alt› bölümde ele

al›n›yor. Ancak, bu kitap di-

¤er tarih kitaplar›ndan çok

farkl›. Olaylar daha çok ta-

rih kitaplar›na yans›mam›fl

yönleriyle ele al›n›yor. Yani olaylar›n perde arkas›ndaki

oluflumlar da konu ediliyor. Kitap yaz›l›rken bilinen te-

mel tarih kitaplar›ndan gazete ve dergi koleksiyonlar›na

ve meclis zab›tlar›na kadar pek çok kaynaktan yararla-

n›ld›. Deniz Yay›nlar› taraf›ndan ç›kar›lan kitap, pek çok

tarih kitab›na imza atan Alpay Kabacal› taraf›ndan ka-

leme al›nd›. Kitab›n birinci bölümünde Kurtulufl Savafl›

ve Cumhuriyet’in kuruldu¤u ilk y›llar ele al›n›yor. ‹kinci

bölümde Cumhuriyet döneminde gerçeklefltirilen dev-

rimler, tek parti dönemi ve Atatürk’ün ölümü konu al›-

n›yor. Kitab›n üçüncü bölümü 1939-1950dönemlerini

konu al›yor. ‹smet ‹nönü’nün cumhurbaflkanl›¤›yla bir-

likte yaflanan siyasi olaylar anlat›l›yor. Dördüncü bölü-

münde 1950-1960, beflinci bölümünde 1960-1980 ve

son bölümde de 1980’den günümüze kadar olan dö-

nemde gerçekleflen olaylar bilmedi¤imiz yönleriyle ve

foto¤raflar›yla birlikte ele al›n›yor.

‹ftihar ve ‹mtiyaz: Os-

manl› Niflan ve Madalya-

lar› Tarihi” adl› kitap, Ga-

ranti Bankas›’n›n çat›s› al-

t›nda faaliyet gösteren

Osmanl› Bankas› Müze-

si’ndeki ayn› ismi tafl›yan

serginin kapsam›nda ha-

z›rland›. Sergi 28 Eylül-26

Aral›k tarihleri aras›nda

Osmanl› Bankas› Müzesi’nde hizmete aç›ld›. Sergide

p›rlantalarla bezeli niflanlardan bak›r harp rozetlerine

kadar binin üzerinde obje ve belge yer ald›. Osmanl›

‹mparatorlu¤u’ndaki niflan ve madalya gelene¤inin 100

y›l› aflan serüvenini yans›t›rken yak›n tarihe de de¤inen

kitap, serginin küratörlü¤ünü yapan Bo¤aziçi Üniversi-

tesi Tarih Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Edhem El-

dem taraf›ndan yaz›ld›. Tarihi analizle nümizmatik yak-

lafl›m› bir araya getiren kitab›n tasar›m dan›flmanl›¤›n›,

serginin tasar›m›n› da gerçeklefltiren Bülent Erkmen

üstlendi. Kitap, 1798’de ‹ngiliz amirali Lord Nelson’a

çok özel bir çelenk hediye edilmesiyle bafllayan Os-

manl› niflan ve madalyalar›n›n öyküsünü, siyasi, kültü-

rel, ideolojik, sembolik boyutlar›yla ve Edhem Eldem’in

analitik yaklafl›m›yla aktar›yor. Kitap Osmanl› Bankas›

Arfliv ve Araflt›rma Merkezi taraf›ndan Türkçe ve ‹ngi-

lizce olarak bas›ld›.

‹letiflim Yay›nlar›’n›n “Sanat

Hayat” dizisinden ç›kan “Mü-

ze, Mimarl›k, Tasar›m” alt bafl-

l›kl› “Tasar›m ve Suç” adl› kitap,

son dönemde bat›da gerek mi-

marl›kla tasar›m›n gerekse sa-

natla elefltirinin kültürel konu-

munda gerçekleflen de¤iflimle-

re dair k›flk›rt›c› bir de¤erlendir-

me sunuyor. Kitapta mimarl›kla

tasar›m›n, sanatla elefltirinin ça¤dafl kültür içindeki ye-

ri ele al›n›yor. ‹lk bölümde, piyasayla kültürün giderek

nas›l kaynaflt›¤›, nelerin ön plana ç›kt›¤› inceleniyor.

Gündelik hayat›n her an›na s›zan tasar›m kültürünün,

kimlikleri markalara endekslemesi üzerinde duruluyor.

Kitab›n yazar› Hal Foster, zaman›m›z›n iki gözde mima-

r›, Frank Gehry ve Rem Koolhaas’la ilgili yaz›lar›nda,

mimarl›¤›n, gösteri dünyas› ve küresel kentle aras›nda-

ki ba¤lant›lar›n› çözümlüyor. ‹kinci bölümde, Baudela-

ire, Valéry gibi kimi modernlik sözcülerinin yarg›lar›na

da de¤inerek, modern sanatla modern müzenin tarih-

sel ba¤›n› inceliyor. Sanat tarihinin ve elefltirinin, görsel

iletiflim kültürünün egemenli¤i alt›ndaki seyrini izliyor.

Modernizmin ve postmodernizmin sonras›nda sanat›n

yaflamaya devam etmesini sa¤layan stratejiler yer al›-

yor. “Tasar›m ve Suç” ça¤dafl sanat›n küresel ekono-

miyle süre gelen dönüflümünü gözler önüne seriyor. 

Büyükada Yemekleri”

di¤er yemek kitapla-

r›ndan çok farkl›. Kitapta

bürokrat, ayd›n ve Selanik

kökenli bir burjuva olan ya-

zar›n dedesinden ö¤rendi¤i

yemek kültürüne dair ipuç-

lar› yer al›yor. Bu nedenle

de kitapta, Türkiye’nin belli

bir tarihteki sosyal kesimi-

nin gündelik yaflam sosyolojisine iliflkin bilgiler bulunu-

yor. Büyükada’da yenilen yemeklerin tariflerinin yan› s›-

ra, piflirilme biçimleri, sofra adab› ve ritüeller de kitapta

yer al›yor. Kitab›n giriflinde yazar Selin Kutucu’nun aile-

si ve dedesine iliflkin baz› ayr›nt›lar› veriyor. Kutucu 214

sayfal›k kitab›nda dedesinin en be¤endi¤i 165 Büyüka-

da yeme¤ine yer veriyor. Bu yemeklerden bir k›sm›n›

gördü¤ünüzde “Biz bunu biliyoruz” diyebilirsiniz. Baz›la-

r›ysa daha özel tarifler. Kitapta yemekleri piflirirken dik-

kat edilmesi gereken noktalara da yer veriliyor. Yazar

kitab› haz›rlarken dedesinin kendisine aktard›klar›ndan

esinlenmifl ve genç kuflaklara ‹stanbul mutfa¤›n›n Büyü-

kada sofras›na yans›yan lezzetlerini tan›tmak istemifl.

Ayr›ca kitap renkli foto¤raflarla süslü. Yazar›n ailesine

ait özel eski porselenler, cam iflleri, aksesuarlar ve tab-

lolar›n foto¤raflar› bulunuyor. Yani kitab›n her sayfas›n-

da foto¤raflarla anlat›lan bir yaflanm›fll›k bulunuyor. 

Yak›n tarihimizde ünlü ol-

mufl ancak zamanla unu-

tulmufl 37 insan “Uzun, ‹nce

Yolcular” kitab›nda bulufltu. Bu

kifliler aras›nda dansöz, pren-

ses, müzisyen, hayali, flair, ba-

kan, illüzyonist, hippiler krali-

çesi, ses sanatç›s›, muhabir gi-

bi farkl› meslek gruplar›ndan

37 kifli bulunuyor. Bu 37 kifli

de¤iflik zaman ve mekanda yaflamlar›n› sürdürdüler.

Irklar›, yafllar› ve yaflamlar› birbirinden farkl›. Birço¤u

flimdi hayatta yok, kimi intihar etmifl, kimi cinayete kur-

ban gitmifl, baz›lar›n›nsa ak›beti belli de¤il. Yap› Kredi

Kültür ve Sanat Yay›nc›l›k’tan ç›kan kitab›n yazar› Ümit

Bayazo¤lu. Yazar kitab› haz›rlama nedenini flöyle aç›k-

l›yor: “Eve gidip terli¤ini giyen, televizyonun karfl›s›na

kurulup kap›s›n›n arkas›na zincir takan insanlar›n, gün-

delik hayat›n tasalar› içinde tüm de¤erlerini unutan in-

sanlar›n can›n› yakmak için haz›rlad›m bu kitab›. Onla-

ra ne kadar vefas›z olduklar›n›, ac›mas›z, sert ve gelip

geçici olduklar›n› hat›rlatmak için.” Kitapta Dansöz

Pandora’dan, Hipiler Kraliçesi Perihan’a, Alp Zeki He-

per’den, Prenses Faz›la’ya kadar birbirinden farkl› 37

karakterin yaflamlar› yer al›yor. Kitaba Türkiye’nin 60

y›ll›k biyografisi gibi bak›labilir. Yazar, bu dönemden 37

kifliyi çekip ç›kar›yor ve yaflamlar›na yer veriyor.

Chora Manast›r›’n›n ki-

lisesi olan ve bugün

Kariye Müzesi olarak bili-

nen ‹stanbul’daki yap›,

1300 y›llar›nda yap›ld›¤›

belirtilen mozaik ve “pa-

rekklesion” bölümündeki

fresko duvar resimleri ne-

deniyle Bizans sanat›n›n en üst düzey

yap›tlar›ndan biri olarak kabul ediliyor.

Kariye freskolar›nda eriflilen seviye, ‹talya’da Giotto ile

bafllayan Rönesans ak›m›n›n paralelinde, Bizans’ta da

yeni bir sanat anlay›fl›n› müjdeler. Bu mücevher nitelik-

li yap›n›n tüm ayr›nt›lar›n› bilimsel bir kurgu ile okuyucu-

ya sunan kitab›n metinleri Bizans sanat tarihinin en

sayg›n ismi Cyril Mango’ya, kitapta yer alan foto¤raflar

ise konusunda uluslararas› düzeyde tan›nan mimar Ah-

met Ertu¤’a ait. Kitapta yer alan foto¤raflar 2002 y›l›n-

da Paris’te Uluslararas› Bizans Kongresi’nde sergilen-

mifl ve büyük yank› uyand›rm›fl. Ayn› sergi A¤ustos

2003’te Tokyo’da Japan Foundation’da ve May›s

2004’te New York Art Institute’da tekrarland›. Bu eser

okuyucusuna Kariye Müzesi’nde bugüne kadar gözle

görülemeyen Bizans sanat›n›n en ince detaylar›n› Ah-

met Ertu¤’un objektifinden ola¤anüstü bir bask› kalite-

siyle sunuyor. ‹ngilizce bas›lan kitap 257 sayfadan

olufluyor.

B‹L‹NMEYEN
YÖNLER‹YLE

CUMHUR‹YET TAR‹H‹

‹FT‹HAR VE ‹MT‹YAZ:
OSMANLI N‹fiAN VE

MADALYALARI TAR‹H‹ 

TASARIM VE SUÇ UZUN, ‹NCE YOLCULAR
37 PORTRE

KAR‹YE MÜZES‹
(CHORA, THE SCROLL

OF HEAVEN) 

BÜYÜKADA YEMEKLER‹
DEDEM‹N SOFRASI 
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Bekar anneler k›z çocuk istiyor

2004 y›l›nda pek çok sa¤l›k problemi üzerine konufl-

tuk ve yaflanan geliflmeleri yak›ndan takip ettik.

Hangi sa¤l›k probleminde hangi aflamada oldu¤umuzu

ve uzmanlar›n bu konulardaki yorumlar›n› derledik.

AIDS: Tüm dünyada kay›tl› yaklafl›k 40 milyon AIDS

hastas› var. Bunun yar›s›n› kad›nlar oluflturuyor. Anne-

nin emzirme yoluyla bebe¤ine virüs tafl›mas›n› önlemek

gerekiyor. Çünkü çocuklarda görülen HIV virüsünün

büyük bir ço¤unlu¤u bu yolla bulafl›yor. Bu konuda ge-

lifltirilen bir ilaç, annenin bebe¤ine virüs geçirmesini

yüzde 6 oran›nda kesiyor. 

Alkol: Amerika’da gelifltirilen ve kullan›m› onaylanan

Campral adl› ilaç, 4 aydan daha uzun bir süredir alko-

lü b›rakan ba¤›ml›lar›n›n yüzde 36’s›na yard›m etti. 

Kufl gribi: 44 kifliye bulaflan ve 32 kiflinin ölmesine ne-

den olan kufl gribine ilk defa Güney Do¤u Asya’da, ör-

dek ve tavuklarda rastland›. Virüs kaplan, leopar ve

domuz gibi hayvanlara ve de insanlara virüsü tafl›yabi-

lecek di¤er memeli hayvanlara s›çray›nca yetkililer ha-

rekete geçti. Taylandl› bilim adamlar›, insandan insana

geçen bir vaka tespit edince ortal›k hareketlendi. 

Gö¤üs kanseri: Gö¤üs kanserinde yakalanma riski söz

konusu olunca beslenme al›flkanl›klar› ve kullan›lan ilaç-

lar gibi çevresel faktörler de göz önüne al›n›yor. Uzman-

lar, karbonhidratl› yiyeceklerin Güney Amerika ülkelerin-

de fazla tüketilmesi sonucu, kad›nlar›n vücudunda en-

sülin oran›n›n yükselmesinin hastal›¤a yakalanma riskini

art›raca¤› görüflünde. Bu konuda yap›lan araflt›rmalar,

haftada en az dört kez aspirin kullanan kad›nlarda gö-

¤üs kanseri riskinin yüzde 30 azald›¤›n› gösteriyor.

Kafein: Bu konuda yap›lan iki araflt›rma, kahve tüketimi

ve fleker hastal›¤›n› aras›nda bir ba¤lant› oldu¤unu or-

taya koyuyor. Günde en az alt› fincan kahve içen er-

kekler yüzde 50, kad›nlar yüzde 30 oran›nda fleker

hastal›¤› riskini azaltm›fl oluyor. Bir baflka araflt›rma ise,

günde en az üç fincan kahve içenlerin fleker hastal›¤›

riskinin yüzde 30, günde 10 fincandan fazla kahve tü-

ketenlerin ise riski yüzde 60 azaltt›¤›n› ortaya koyuyor. 

Diyet: Akdeniz beslenme tarz›n› al›flkanl›k edinenlerin

yüzde 23’ü erken ölüm riskini azalt›yor. Bol miktarda

sebze ve meyve yemek, hayvansal g›dalar› azaltmak

bu beslenme tarz›n›n temel özelliklerinden.  

Bitkisel vitaminler: Avrupa’da ve Asya’da yasaklanan

bitkisel ilaçlar›n baz›lar› kansere, baz›lar› ise böbrek,

karaci¤er ve kalp rahats›zl›klar›na yol aç›yor. Bu neden-

le doktora dan›flmadan ilaç kullanmamak gerekiyor. 

Ameliyatla incelme: Fazla kilolardan kurtulmak, sizi da-

ha sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturuyor. Ameliyatla incelme

ise son zamanlarda en çok tercih edilen zay›flama yön-

temlerinden biri. Vücudundan bu yöntemle 9 kilo ya¤

ald›ran 15 fliflman kad›n üzerinde yap›lan bir araflt›rma,

üç ay sonra hiçbirinin yüksek tansiyon, kolesterol ve

fleker oranlar›nda azalma yaflanmad›¤› ve hala kalp kri-

zi riski tafl›d›klar›n› gösterdi. 

Obezite: Avrupa Birli¤i ülkelerindeki erkeklerin yüzde

10-20 aras›, kad›nlar›n yüzde 10-25 aras› obez s›n›f›na

giriyor. Güney Avrupa’daki çocuklar da ayn› sorunla

karfl› karfl›ya. ‹talya’daki çocuklar›n yüzde 36’s› obez

olarak nitelendiriliyor. Fazla kilolar yüksek tansiyon, di-

yabet, depresyon, kan p›ht›laflmas›, uykusuzluk ve sin-

dirim güçlü¤üne neden oldu¤u gibi, zaman zaman

beynin çal›flma fonksiyonlar›n› da etkiliyor.

2004 y›l›nda sa¤l›k alan›nda neler oldu

The Royal Academy of Arts’ta Türk sergisi

Sigara yasaklar› art›yor

Birçok ülke, kamuya aç›k alanlarda sigaran›n yasak-

lanmas›na yönelik çal›flmalar› art›k daha fazla ciddi-

ye al›yor. ‹rlanda’n›n öncülü¤ünde bafllayan sigara kar-

fl›t› hareketi izleyen di¤er ülkeler Norveç ve Malta oldu.

Yak›nda ‹ngiltere’de restoran ve barlarda sigara yasa¤›-

n›n geçerli olmas› bekleniyor. Bütün bunlar›n yan› s›ra

Avrupa’da sigara karfl›t› kampanyalar›n sonuç vermeye

bafllad›¤› görülüyor. Avrupa genelinde -ciddi sigara tir-

yakilerinin bulundu¤u Yunanistan ve Portekiz hariç- si-

gara sat›fllar›nda geçen iki y›la k›yasla yüzde 6.3 azalma

yaflan›yor. 2009 y›l›na kadar bu rakam›n yüzde

12.7’lere yükselmesi bekleniyor.

Gerçekten kaç yafl›ndas›n›z

Gerçekten kaç yafl›nda oldu¤unuz sorusuna biyolo-

jik yafl testleri cevap vermeye çal›fl›yor. Fakat bu

araflt›rmalar›n sonuçlar› üzerindeki flüphelerini koruyan

baz› uzmanlara göre, “gerçek yafl” kavram›n›n arkas›n-

da baflka fleyler yat›yor. Ayn› yaflta olsak bile, hepimiz

ayn› derecede yafllanm›yoruz. Biyolojik yafl testleri, si-

zin “gerçek” fiziksel yafl›n›z› ve yaflam tarz›n›z› kabul

edilmifl standartlarla karfl›laflt›r›yor. Baflka bir deyiflle,

sa¤l›kl› bir yaflam tarz›na ve iyi genlere sahipseniz, da-

ha genç biri gibi görüneceksiniz. Bu konuda pek çok

bilim adam› tart›flmay› sürdürüyor. Bir insan›n ne kadar

sürede yafllanaca¤›na dair kesin ölçütlerin olamayaca-

¤›n› söyleyenlerin yan› s›ra, bu testlerin insanlar› daha

sa¤l›kl› yaflama yönünde motive etti¤ini düflünenler de

var. Bir insan›n ne kadar sa¤l›kl› yaflland›¤›n› saptamak

için testler çok iyi bir yol. Testlerin baflar›s›, insanlar›n

daha sa¤l›kl› yaflamalar›n› sa¤lamakla do¤ru orant›l›. 

Test neleri içeriyor?

Bireyleri uzun yaflam konusunda yak›ndan etkileyen

risk faktörleri hesaplan›yor öncelikle. Aileden gelen ge-

netik hastal›klar, yüksek tansiyon, kilo ve kötü yemek

yeme al›flkanl›klar› bunlar›n bafl›nda geliyor. Evlilik, ev-

cil hayvan besleme ve diflçiye gitme s›kl›¤›, ele al›nan

di¤er konular aras›nda yer al›yor. Biyolojik ve davran›fl-

sal çeflitlilikler harmanlanarak bir denkleme ulafl›lm›fl

oluyor. Bu denklem, nüfusun di¤er kesimleriyle karfl›-

laflt›r›larak bir kiflinin biyolojik yafl› hesaplanm›fl oluyor.

Gerçek yafl hesaplamas›nda her faktör ayr› ayr› ölçülü-

yor. Ölçülen faktörlerin sa¤l›k ve ölümcüllük üzerindeki

ortalama etkileri saptanarak, kifliler kendi yafl ve cinsi-

yetindeki insanlarla karfl›laflt›r›l›yor. Yaflam tarz›n›zla il-

gili faktörler test sonuçlar›nda belirleyici bir role sahip.

Örne¤in iyi bir evlili¤e sahip olmak ölüm riskini en az

1,5 y›l afla¤› indirmifl oluyor. Gerçek yafl hesaplamas›-

n› ücretsiz olarak yapan www.realage.com internet si-

tesi, birkaç basit stratejiyle kendinizi daha genç hisset-

menin yollar›n› sunuyor. Siteye üye oldu¤unuzda ise

görünüflünüzü genç tutmakla ilgili detayl› bir programa

sahip oluyorsunuz. Sitenin hesaplamalarda kulland›¤›

çeflitli kategorilerden iflte birkaç soru örne¤i.  

- Soluk al›p verme oranlar›n›z ne?

- Genellikle ne kadar h›zl› otomobil kullan›rs›n›z?

- Kaç kiflilik bir aileyle birlikte yafl›yorsunuz?

- Hiç su toplam›fl bir günefl yan›¤›n›z oldu mu?

- En az›ndan haftada bir kez ibadet ediyor musunuz?

- Çal›flma günlerinde evde kahvalt› yap›yor musunuz?

- Spor s›ras›nda veya sonra a¤r› hissediyor musunuz?

- Haftada kaç kere domatesli yiyecekler tüketiyor-

sunuz?

Uluslararas› “1001

Belgesel Film Festi-

vali” ve “Belgesel Sine-

mac›lar Konferans›” se-

kizinci y›l›nda, 2-6 Mart

2005 tarihlerinde ‹stan-

bul’da gerçeklefliyor.

Dünya belgeselcilerinin

her y›l filmleri ve bildiri-

leri ile kat›ld›¤› etkinlik-

ler, sineman›n dünya

sanat› olarak geliflmesi-

nin, toplumlar›n birbirle-

rini tan›malar› ve anla-

malar›n›n yan› s›ra belgesel sinemay› hak etti¤i düzeye

tafl›man›n platformu olarak bir buluflma noktas› niteli¤i-

ne sahip. Festival bugüne kadar Türkiye’den ve dünya-

dan yüzlerce belgesele, belgeselciye ve belgesel ku-

ramc›s›na ev sahipli¤i yapt›. Festival program›na kabul

edilen filmler, Türkiye Belgesel Sinemac›lar Birli¤i arfli-

vine al›n›yor ve ‹stanbul’un ard›ndan Türkiye’nin çeflitli

kentlerinde, “Belgesel Günleri” kapsam›nda ücretsiz

olarak gösteriliyor. 8. Uluslararas› “1001 Belgesel Film

Festivali” gösterileri s›ras›nda yönetmenler salonda

bulunacak ve gösterimin ard›ndan izleyici ve belgesel-

cilerle söyleflecek. 
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2005 tarihleri aras›nda Türkçe konuflan halklar›n

sanatsal ve kültürel zenginliklerini tan›tan “Türkler:

1000 y›l›n yolculu¤u 600-1600” sergisine ev sahipli¤i

yapacak. Türklerin tarihsel geliflimini inceleyen ve bu-

günkü Çin’in do¤u s›n›r›ndan bat›da Balkanlar’a uza-

nan bir co¤rafyadan seçilmifl tekstil ürünleri, elyazma-

lar›, hal›lar, hat sanat› örnekleri, ahflap ve metal iflçili¤i

örnekleriyle eflsiz seramikler bu dev sergide bir araya

gelecek. Üç ay sürecek olan sergide, baflta Topkap›

Saray› Müzesi ile ‹stanbul Türk ve ‹slam Eserleri Müze-

si’ndeki önemli koleksiyonlar›n yan› s›ra 11 ülkeden

yaklafl›k 37 kifli ve kurumun Avrupa ve ABD’deki çok

say›da özel koleksiyondan seçilen ve ço¤u ‹stanbul d›-

fl›na daha önce hiç ç›kar›lmam›fl 370’i aflk›n paha biçil-

mez eser yer alacak. Eserlerin büyük ço¤unlu¤u Top-

kap› Saray› Müzesi’nden ve Türk ve ‹slam Eserleri Mü-

zesi’nden getirilecek. Ayr›ca, Berlin Devlet Müzesi, Pa-

ris’teki Luvr Müzesi, New York’taki Metropolitan Sanat

Müzesi, Londra’da Victoria & Albert Müzesi ile British

Müzesi, Viyana’daki Güzel Sanatlar Müzesi ve St. Pe-

tersburg’daki State Hermitage Müzesi’nden de birçok

de¤erli eser izleyicilerin be¤enisine sunulacak. Sergi

kapsam›nda atölye çal›flmalar›ndan galeri sohbetlerine

her yafltan izleyiciye hitap eden birçok etkinlik gerçek-

lefltirilecek. Sergi boyunca, dünyan›n önde gelen

akademisyenleriyle, Türkiye’den önemli konuflmac›lar›n

kat›laca¤› konferanslar düzenlenecek. Ayr›ca, The

Royal Academy of Arts girifl galerisinde konuklara fark-

l› dönemlerdeki Türk mimarisi ve eserleri konulu bir

görsel sunum da yap›lacak.

Yap›lan araflt›rma sonuçlar›, kad›nlar›n ortalama ya-

flam sürelerinin erkeklere oranla daha fazla oldu-

¤unu gösteriyor. Tüm dünyada yap›lan do¤umlar ince-

lendi¤inde, ortaya ç›kan tablo k›zlar›n daha yüksek bir

do¤um oran›na sahip oldu¤unu gösteriyor. Bunun an-

lam›, h›zla ço¤alan kad›n nüfusa karfl›l›k, azalan erkek

nüfusu. Özellikle geliflmifl ülkelerde bekar annelerin sa-

y›s›nda önemli art›fllar gözleniyor. Geliflmifl ülkelerde

yaflanan trendler, bu konuyu derinden etkiliyor. Bunlar-

dan biri cinsiyet hormonlar› üzerinde yap›lan kimyasal

de¤ifliklikler. Bu konuyla ba¤lant›s› olan bir di¤er trend

ise say›s› giderek artan bekar annelerin k›z çocu¤u do-

¤urmak istemeleri. Peki bu iki durumun etkileri s›n›rlan-

d›r›labilir mi? Aile kurma oranlar›n›n artmas›, bu durumu

dengeleyecek fleylerden biri olarak gösteriliyor. Birlikte

yaflayan çiftler üzerine yap›lan araflt›rmalar›n sonucuna

göre, kad›nlar aile ortam› içerisinde daha fazla erkek

çocuk dünyaya getiriyor. Rakamlara bak›ld›¤›nda, aile

içinde yap›lan do¤umlar›n yüzde 51.5’inin erkek oldu-

¤unu gösteriyor. Bu küçük bir fark gibi görünse de as-

l›nda bu istatistik de¤iflimin sonuçlar›n› çok iyi yans›t›-

yor. Bütün bunlar, aile ortam›n›n do¤umlara olan etki-

sinin hiç de az›msanamayacak derecede önemli oldu-

¤unu gösteriyor. Bunun yan› s›ra, kad›nlar›n yumurtla-

ma dönemlerinde iliflkiye girme motivasyonlar›n›n yük-

sekli¤i, k›z çocuk do¤urma flanslar›n› yükseltiyor. Birlik-

te yaflamayan çiftler, cinsel olarak bir araya geldi¤inde,

bu genellikle kad›nlar›n yumurtlama dönemlerine rast-

lad›¤› için, sonuç genelde k›z çocuk oluyor. Bir baflka

araflt›rmadan ç›kan sonuca göre ise baflar›l› erkeklerin

kad›nlara göre daha fazla çocu¤a sahip oluflu. ‹fl yafla-

m›ndaki baflar›l› kad›nlar, genellikle hiç çocuksuz ya da

tek çocuklu bir yaflam› tercih ediyorlar. Baflar›l› erkek-

lerse, genelde çok çocuktan yana tercihlerini kul-

lan›yor. 

Belgesel Film Festivali sergisi



Do¤an›n tüm renkleri ve sonsuzlu¤u Gencay Ka-
sapc›’n›n tuvalinde canlan›yor. K›rm›z›, yeflil,
mavi, sar›, beyaz rengarenk boncuklar; sab›r,

yetenek, özen, tecrübe ve eme¤in sonunda sanat
eserlerine dönüflüyor. Yaflam›n canl›l›¤›, devaml›l›¤›,
hareketlili¤i; a¤açlar, kufllar ve yapraklar olarak tuvalde
hayat buluyor. Yar›m asra yak›n bir süre boyunca bon-
cuklardan sanat eserleri yaratan Kasapc›, hala ayn›
coflku ve heyecanla yeni aray›fllar›n peflinde, boncuk,
heykel ve tuvalde yeni dünyalar yarat›yor. 1974 y›l›nda
Dyo Resim Yar›flmas› ödülünü kazanan Kasapc› ile
boncuklardan oluflan rengarenk bir dünyada dolaflt›k. 

Nazar boncuklar›na merak›n›z nas›l bafllad›?
1950’li y›llarda bir gün Tahtakale’de dolafl›rken, ihtiyar
bir adam›n dizi halinde boncuklar satt›¤›n› gördüm. Bir-
den büyülenmifl gibi etkilendim ve sat›n ald›m. ‹leriki
y›llarda tak›lar yapmaya da bafllad›m. Ama ressam ol-
du¤um için her zaman resim yapmay› arzu ediyordum
ve boncuklar zaman içerisinde hayat›ma girip ç›karak
devam etti. Yaklafl›k 25 y›ld›r boncukla ilgili bir fley yap-
m›yordum. fiimdi yeni bir sergiyle ve yeni bir bak›fl aç›-
s›yla yeniden bafllam›fl oldum.

Yar›m yüzy›ld›r boncuklarla bir fleyler üretmek bir
b›kk›nl›k yaratmad› m›?
Ayn› fleyleri tekrar etmedi¤im için s›k›lm›yorum. Bon-
cuk gibi geleneksel bir malzemeyle rüküfl bir hal alma-
dan bir sanat eseri yapabilmek asl›nda çok zor. fiu an
boncuk kullanarak heykeller, büyük eserler yapmak is-
tiyorum. Yaln›zca duvarda kalacak eserler de¤il, an›tsal
ifller düflünüyorum. Tabii bütün bunlar için ekonomik
bir katk› gerekli. Boncuklar› kullan›rken bütçem epey
aç›ld›. Çünkü bunlar el sanatlar› ve yap›lan boncuklar›n
hiçbiri di¤erini tutmaz. Bin tane boncuk al›p, iki yüz el-
li tanesini kullanmak zorunda kal›yorsunuz. 

Maliyeti ne kadar?
Küçük ebattaki eserlerin yaklafl›k 250 milyon TL mali-
yeti oluyor. 850 boncuk falan kullan›yorum. Tabii bon-
cu¤u toptan ald›¤›m için bu rakamlar net de¤il. 

Sizin için boncuk ne ifade ediyor?
Boncu¤un Eski M›s›r uygarl›¤›na uzanan bir tarihçesi
var. O devirde insanlar nazar› etkiledi¤ine inan›yor. Be-
nim yapt›klar›m› birer tablo olarak düflünüyorum. Ben-
ce bunlar nazarl›k de¤il.

1974’te kat›ld›¤›n›z Dyo Resim Yar›flmas›’n›n kariye-
rinize etkisi ne yönde oldu?
O kadar oldu mu? Bana 10 y›l önce gibi geliyor. Otuz
y›l önce kat›ld›m ve bugün hala her yerde gururla söy-
leme imkan› buldu¤um bir yar›flma oldu. Çünkü Dyo
Resim Yar›flmas›, Türkiye’nin en ciddi yar›flmalar›ndan
biri. Hat›r, gönül geçmeyen bir yar›flma. Bu nedenle
büyük bir gururla tafl›d›¤›m bir ödül.

Büyük çaptaki kurulufllar›n sanata bak›fl aç›lar›n› na-
s›l buluyorsunuz? Neler yap›lmal›?
Büyük kurulufllar ve bankalar ekonomik nedenlerden
ötürü daha s›k› uygulamalar gerçeklefltirmeye bafllad›-
lar. Yat›r›mlar›n› ve al›mlar›n› k›st›lar. Yaln›zca Eczac›ba-
fl›, Feyhan Kalpakl›o¤lu gibi birkaç ismin çabalar›, kos-
koca 70 milyonluk Türkiye için yetmez. Belediyelerin,
bakanl›klar›n ve birçok özel kuruluflun katk›da bulun-

mas› gerekiyor. Kültür Bakanl›¤› yurtd›fl›nda bir tan›t›m
gerçeklefltirdi¤inde flark›c›lar› ya da folklor ekibini götü-
rüyor. Ender olarak sergi düzenleniyor. Belki de sergi
düzenlemenin zorlu¤u onlar›n gözünü korkutuyor. Kül-
tür Bakanl›¤›’n›n sa¤lam bir kültür politikas› oldu¤unu
zannetmiyorum.

Günümüzdeki genel sanat anlay›fl›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?
Türkiye’de bir sanat anlay›fl›ndan çok sanat modas›
var. Baz› sanatç›lar birdenbire moda oluyorlar. Büyük
paralar yat›r›p halkla iliflkiler flirketiyle çal›fl›yorlar. Bir
sergi aç›ld›¤›nda bütün resimleri bir anda sat›l›yor. Çün-
kü Ayfle Han›m’da resmi varsa, Fatma Han›m eksik
kalmak istemiyor, “Ben de alaca¤›m” diyor. Böyle bir
moda olufluyor. Ülkemizde iyi resim yapmak, sat›fl için
önemli de¤il. Kötü resim yapt›¤›n›zda iyi bir halkla iliflki-
ler flirketiyle çal›fl›yorsan›z, resimleriniz sat›l›r. Bu da
Türkiye’deki sanat bilgisinin önemini gösteriyor. Bir gün
Cihat Burak’›n ziyaretine gitmifltim. “Hocam yafll›l›¤›n›z-
da resimlerinizin çok iyi fiyatlara sat›lmas› ne kadar gü-
zel” dedim, güldü. “Hem de ne kadar iyi fiyata sat›l›yor
tahmin edemezsin” dedi. Bir müzayedede iki han›m Ci-
hat Bey’in bask›s› için kap›flm›fl ve ya¤l› boya resim fi-
yat›na sat›lm›fl. Böyle bir fley dünyan›n hiçbir yerinde
olmaz. Bir bask›ya, yaln›zca sat›n alm›fl olmak için ya¤-
l› boya paras› vermezler. Ama yine de bunlar gelecek
aç›s›ndan güzel say›labilir. Bugün böyle olabilir, ama
daha sonra ray›na oturacakt›r. Sanat Fuar›’ndaki sergi-
mize yüzlerce ö¤renci geldi. Onlar yar›n›n gerçek al›c›-
lar›. Çünkü bir çocuk 8-10 yafllar›nda bir resim sergisi
görüyorsa, evinde orijinal tablo varsa, önünde resim
yapabilece¤i boyalar varsa, evinde sanat programlar›
izleniyor ya da konufluluyorsa, o çocuk ileride bilinçli
bir resim al›c›s› olur. fiu anda Türkiye’deki resim al›c›la-
r›n›n aras›nda bilinçli olanlar›n say›s› az.

Resim neden halk seviyesine inemiyor?
Bu konuda resim sanat›ndan çok Türkiye’nin ekonomi-
si suçlu. 1976 y›l›ndan itibaren uzun y›llar galeri yöneti-
cili¤i de yapt›m. O y›llarda üniversite ö¤retim üyeleri,
doktor, avukat gibi trilyoner olmayan normal bir gelire
sahip kifliler, çok iyi resimler sat›n ald›lar. Sonra bir enf-
lasyon oldu, Kastelli batt› ve dengeler de¤iflti. Kastel-
li’nin batmas›, Türk resim piyasas›na çok büyük bir
darbe vurdu. Bir de Türkiye’de koleksiyonerler “Duvar-
lar›m resim doldu” diyerek resim almay› b›rak›yorlar. 40
y›l önce ‹talya’da bir Japon koleksiyonerle tan›flt›m. 4
bin resmi varm›fl. “O kadar resmi nereye as›yorsunuz?”
dedim, “Evimde tek resim as›l›d›r. Her pazar kahvalt›-
dan sonra, o hafta hangi resmi izlemek istiyorsam onu
asar›m” dedi. Koleksiyonculuk budur.

Sanat› gençlere sevdirmek için neler yap›lmal›?
Y›llar önce bir han›m bana gelip, “O¤lum çok güzel re-
sim yap›yor, resim dersi ald›rmak istiyorum” dedi. “Ço-
cuklara resim dersi ald›rmak çok büyük bir yanl›fl. Ço-
cu¤un öz bilincini ve sanata olan coflkusunu öldürürsü-
nüz. Bunun yerine çocu¤un odas›n› kirletmesine izin
verebilirsiniz. ‹lgilendi¤i kitaplar› alabilirsiniz. Evinize
do¤ru düzgün sanatç›lardan özgün resimler alabilirsi-
niz” dedim. Kad›n bir daha gelmedi. Oysa ona do¤ru-
yu söylemifltim. Bir insan çocu¤unu e¤itmek istiyorsa,
evine özgün resim almal› veya paras› yoksa kitaplar al-
mal›, sanat programlar›n› izletmeli. 

Herkesin sanatla ilgilendi¤i ve bilinçlendi¤i
bir toplum oldu¤umuzda, neler de¤iflir?
Gerçekten sanat sevilirse, insanlar da
birbirini sever. “Sevgi ve sanat eflit-
tir; bar›fl!” diyorum. Sanat sevgisi
bar›fl› getirir. Bir resmi seven in-
san, yüre¤inden ona bir fleyler ve-
rebiliyorsa, sayg› duyuyorsa karfl›-
s›ndaki insana da sayg› duyar. 

Bugüne kadar kaç eser ürettiniz?
Ne yaz›k ki düzenli bir insan de¤ilim. Sa-
natç› olarak biraz savru¤um. Çok büyük bir
yanl›fl yapt›m ve hesab›n› kitab›n› tutmad›m. Mehmet
Pesen her satt›¤› eserin arkas›na yazar ve foto¤raf›n›
çekerek arflivler. Bu çok iyi bir fley. ‹leride sahte resim-
ler ç›kt›¤›nda aile el koyabilecek. Türkiye’de çok fazla
sahte resim oldu¤u bilinen bir gerçek. O sahte resimle-
ri bulup ç›karmak için baz› ilginç gözlere ihtiyaç var. Pi-
yasadaki Eflref Üren’lerin yüzde 80’inin sahte oldu-
¤unu gözleyebiliyorum. Onun d›fl›nda Abidin
Dino’dan yeni sanatç›lara kadar pek
çok ismin sahte eserleri var.

Özellikle resimlerinizde ilham
kayna¤›n›z nelerdir?
Bir gördü¤ümüz do¤a ve bir de
göremedi¤imiz do¤a var. Gördü-
¤ümüz do¤ada kufllar, a¤açlar,
yapraklar, denizler, insanlar bulu-
nuyor. Göremedi¤imiz do¤ada ise
büyüteçle bakt›¤›m›zda yaprakta hüc-
releri, üzerinde yaflayan küçük organizma-
lar›; daha yak›ndan bak›nca mikroplar› ve daha da
yaklafl›rsan›z atomlar› görüyorsunuz. Hep bir ço¤alma,
hareket ve devaml›l›k var. Bu süreç sonsuza dek böyle

gidecek ve bunun fark›nda de¤iliz. Resimlerim kufllar,
a¤açlar ve yapraklar olarak isimlendiriliyor. Bunlar bir
a¤ac› meydana getiren unsurlar. Hücreleri, atomlar›
gösteremiyorum ama o hareketlili¤i, devaml›l›¤› simge-
lemeye çal›fl›yorum.

Ressaml›k d›fl›nda heykel gibi sanat›n di¤er alanlar›na
da yönelmenizde maddi kayg›lar›n rolü oldu mu?
Asla. Çok ilginçtir, ama asla para kazanmak gibi bir dü-
flünceyle yola ç›kmad›m. ‹yi bir fley üretmeyi düflünüyo-
rum ve o anda içimden geçeni yapmaya çal›fl›yorum.
Be¤enir al›rlarsa büyük bir mutluluk veriyor.

Eserlerinizle aran›zda nas›l bir iliflki var? Ben yapabil-
sem satamam, fiyat da koyamam. 
Orada biraz profesyonellik a¤›r bas›yor. Ye-
nilerini yapmak zorundas›n›z. Satmadan
sürekli üretti¤iniz zaman para yetiflti-
remezsiniz, koyacak yer de bula-
mazs›n›z. Sat›p insanlarla payla-
flacaks›n›z. Çünkü bir resmi sat›n
alan kifliler mutlu oluyorlar.

Maddi kayg›n›z olmasayd› satar
m›yd›n›z?
Yine satard›m. Ama o zaman çok
yüksek fiyatlar koyard›m. Sanat Fu-
ar›’nda 40 bin dolar fiyat koyan sanatç›lar

var. Tabii o fiyatlara satt›klar›ndan çok emin
de¤ilim, ama o fiyatlar› koyabiliyorlar.

Eserlerinizin minimum ve maksi-
mum yaklafl›k fiyatlar› ne kadar?
Yaklafl›k 500 milyon TL ile 10 bin
dolar aras›nda.

Yo¤un temponuzun aras›nda
kendinize vakit ay›rabiliyor musu-

nuz?
Yaklafl›k 40 y›ll›k evliyim. Birçok han›m

“Resim yapaca¤›m, ama vakit bulam›yorum”
diyor. Buna inanm›yorum. Yeni evliyken bile bir yandan
resim yapar, bir yandan çocuk bakar, bir yandan da
çamafl›r y›kar, yemek yapard›m. Yeme¤i önce haz›rlar
oca¤a koyars›n, çamafl›r› da makineye koyar ve çocu-
¤u da atölyede iskemleye oturtup eline oyuncak verir,
resim yapabilirsin. fiimdi Mersin’e tafl›nd›m ve apart-

man›n 14. kat›nda atölyem, 10. kat›nda evim var. Ev-
de bir yard›mc›m bulunuyor. Kahvalt›dan

sonra ilk ifl olarak yukar› ç›k›yorum ve
afla¤›ya ö¤le yeme¤i ile akflam yeme-

¤i için iniyorum. Eskiden 18 sat ça-
l›fl›yordum, flimdi ancak 10 saat
çal›flabiliyorum. Çünkü çok yoru-
luyorum.

Mersin için iki heykel yapt›¤›n›z›
biliyorum. Heykellerinizin k›ymeti

biliniyor mu?
Mersin’e iki heykel yapt›m. Portakal

A¤ac› ve Özgürlük An›t›. Portakal A¤ac› he-
men k›r›ld›, bir daha yapt›m gene k›r›ld›. Özgürlük

An›t› da zaman zaman dökülüyor. Çünkü çal›yorlar.
Yurtd›fl›nda bir heykel konaca¤›nda çevre düzenlemesi

yap›l›r. Etraftaki pislikler kald›r›l›r, kötü bir bina varsa y›-
k›l›r ve bir meydan oluflur. Bizde ise heykel yapt›r›yorlar
ve önüne palmiye ekiyorlar. Heykelin önüne palmiye di-
kilir mi? Ne diyece¤imi bilemiyorum? Heykeli yaparken
Türkiye’nin en iyi ›fl›kç›s›na dan›flt›m. Ifl›k projesini hedi-
ye olarak yapt›. Lambalar› projeye göre koydum. Ama
lambalar k›r›l›nca karanl›kta kald›. Sonra yerlerine sar›
lambalar kondu. fioförlerin gözünü kamaflt›rmamas›
için topra¤›n içinden ›fl›k veriliyordu. O ›fl›klar› topra¤›n
üstüne koydular. Heykele kaide koymad›m. Topra¤›n
içinden ç›kmas›n› istedim. Zamanla toprak afl›nd› ve
heykelin daha önce toprak alt›nda bulunan beton bölü-
mü aç›¤a ç›kt›. Tüm esteti¤i bozuldu. Bunun beni ne
kadar üzdü¤ünü anlatamam. Her yap›lan sanat eseri

insan›n yüre¤inden kopan bir parça. Onu, o flekilde
görmek bana çocu¤uma kötü bir fley olmufl

hissi veriyor.

Türkiye’nin en önemli sorunu ne-
dir sizce?
Ekonomi oldu¤una inan›yorum.
Bir de istikrarl› bir hükümet olma-
l›. Hükümetler istikrars›z oldu¤un-
dan ve do¤ru dürüst yönetilmedi-

¤imizden çok fley kaybettik.
PKK’dan K›br›s sorununa kadar

hepsinin ard›nda ekonomik nedenleri
ve iyi yönetilmedi¤imizi hissediyorum.

71 70 sanat: Gencay Kasapc›
röportaj: umut bavl›

“Sanat sevgisi bar›fl› getirir”
Gencay Kasapc› ile mavinin ve lacivertin ötesinde rengarenk boncuklarla yaratt›¤›, a¤açlar›n, kufllar›n
ve yapraklar›n çevreledi¤i görkemli bir dünyada yolculu¤a ç›kt›k. Renkler ve sonsuzluk Kasapc›’n›n 

yaratt›¤› dünyan›n iki kap›s›.



Türkiye boya sanayiinin önde gelen firmalar›ndan
Dyo, sosyal sorumluluklar›n› 1967 y›l›ndan beri
düzenlemekte oldu¤u Dyo Resim Yar›flmas›’yla

yerine getirmeyi hedefliyor. ‹lk düzenlenmeye baflland›-
¤› dönemde sadece Ege Bölgesi sanatç›lar›na hitap
eden yar›flma, 1973’ten itibaren Türkiye çap›nda yap›l-
maya baflland›. Yar›flmada hedef, resim sanat›n› gelifl-
tirmek ve ileri düzeylere ulaflt›rmak. 31. Dyo Resim
Yar›flmas›’nda ödül alan ve sergilenmeye de¤er bulu-
nan eserler ‹zmir, ‹stanbul, Ankara, Diyarbak›r ve Ada-
na’da da sergileniyor. 

Önceleri her y›l, 1993 y›l›ndan bu yana ise iki y›lda bir
düzenlenmeye bafllanan Dyo Resim Yar›flmas›’na kat›-
lan eserler, Türk resim sanat›n› genifl kitlelere tan›tmak,
de¤iflik kesimlerin görüfllerine sunmak ve sanat›n top-
lumla bütünleflmesini sa¤lamak amac›yla, Anadolu’nun
çeflitli merkezlerinde, iki y›l boyunca sergileniyor. Dyo
ad›na, Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan düzenle-
nen 31. Dyo Resim Yar›flmas›’n›n seçici kurulu Prof.
Ayd›n Ayan, Yalç›n Gökçeba¤, Abdülkadir Günyaz,
Prof. Hüsamettin Koçan, Prof. Hayati Misman, Prof.
Cuma Ocakl› ve Prof. Dr. Adnan Turani’den olufltu. 

Yar›flmaya, seçici kurulda yer alan isimler kat›lam›yor.
Bunun d›fl›nda 18 yafl›n› doldurmufl tüm sanatç›lara
aç›k. Ayr›ca yar›flmaya kat›lacak eserlerin; ya¤l›boya,
akrilik veya özgün bask› tekni¤inde olmas› gerekiyor.

Konunun serbest oldu¤u yar›flmaya, her sanatç› en
fazla üç eserle kat›labiliyor. Eserlerin, daha önce yar›fl-
maya kat›lmam›fl, ödül almam›fl veya herhangi bir yer-
de yay›nlanmam›fl olmas› gerekiyor. Yar›flma sonucun-
da sergilenmek üzere seçilen eserler aras›ndan, pentür
dal›nda 4 esere 6 milyar, özgün bask› dal›nda 1 esere
2 milyar TL baflar› ödülü ve plaketi verildi. Ödül kaza-
nan ve sergilenmeye de¤er bulunan eserler befl büyük
ilimizde sergilenme flans›na sahip olacak. 

Bu y›l 31’incisi düzenlenen Dyo Resim Yar›flmas›’na,
‹stanbul’dan 307 sanatç› 534 eserle, Ankara’dan 233
sanatç› 440 eserle ve ‹zmir’den 196 sanatç› 355 eser-
le kat›ld›. Toplam 736 sanatç›, 1329 eserle mücadele
etti. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de yap›lan ön elemelerde
seçilen 135 eser aras›ndan 4 Eylül 2004 tarihinde Çefl-
me 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›l-
maz/Yaflam ve Ben 1, fiuayyip Yücel/‹simsiz. Özgün
bask› dal›nda baflar› ödülünü ise Hikmet Sever/Bi-
lal’e.... Kitapta Yazd›¤› Gibi ad›n› tafl›yan eseriyle ald›. 
Seçici kurulun bu de¤erlendirmedeki k›staslar›, her za-
man oldu¤u gibi eserlerin özgünlükleri, türünün iyi ör-
ne¤i olmas›, sanatsal yaklafl›mlar›nda ve anlat›mlar›n-
daki ça¤dafl tav›rlar oldu.

73 72 sanat: Dyo 31. Resim Yar›flmas›

‹flte ödül alan eserler...

Ödül (Pentür) Nurhan Altay, K›rcaali, 1981 / Uyku / 110 x 130 cm / Ya¤l›boya (üstte), Ödül (Pentür) Gülgün Baflar›r, Ödemifl, 1945 / Merdiven / 110 x 120 cm / Ya¤l›boya (sol altta), 

Ödül (Pentür) Bar›fl Y›lmaz, Ankara, 1979 / Yaflam ve Ben 1 / 150 x 150 cm / Ya¤l›boya (altta ortada), Ödül (Bask›) Hikmet Sever, ‹zmir, 1964/ Bilal’e... Kitapta Yazd›¤› Gibi / 143 x 145 cm / Bask›

(sa¤ altta).

Ödül (Pentür) fiuayyip Yücel, 

‹zmir Tire, 1977 / ‹simsiz / 150 x 125 cm / Akrilik

‹lki 1967 y›l›nda Ege Bölgesi sanatç›lar›na aç›k olarak yap›lan Dyo Resim Yar›flmas›’n›n 31’incisi tamam-
land›. Ödül alan ve sergilenmeye de¤er görülen eserler belirlendi. Ödül alan befl eser ve sergilenmeye

de¤er bulunan 52 eser, befl ilimizde sanatseverlerin be¤enisine sunulacak.



7574 Yaflar k›salar

‹stanbul D›fl Ticaret Kompleksi’nde, D›fl Ticaret Müs-
teflarl›¤› taraf›ndan “2003 Y›l› Baflar›l› ‹hracatç›lar”a

ödül töreni yap›ld›. 

Ege ve Türkiye ihracat›n›n artmas›na büyük katk› sa¤-
layan d›fl ticaret flirketleri aras›nda Ege ‹hracatç› Birlik-
leri üyesi olan Yaflar D›fl Ticaret de ödüle lay›k görüldü. 

Bu y›l 7’ncisi düzenlenen törende ödül alan firmalar;
Aegen D›fl Ticaret, Yaflar D›fl Ticaret, Tukafl G›da, Ak-
ça Holding, Tarifl (iki ödül), J.T.I. Tütün, Tekel Yaprak
Tütün, Socotab Yaprak Tütün, L‹O Ya¤, Nejat Altan
D›fl Ticaret.

D›fl ticarette baflar› 2005’e merhaba dedik

P›nar’›n 2004 y›l›
içerisinde pazara

sundu¤u, “Yoplait”
meyveli yo¤urt ve “Ka-
fela” kahve aromal› süt
ürünlerinin ambalajlar›,
Türk Standartlar› Ens-
titüsü’nün (TSE) üyesi
oldu¤u ve Türkiye tem-
silcisi oldu¤u Dünya
Ambalaj Teflkilat›’n›n
(WPO) gerçeklefltirdi¤i,
bu y›l 17. düzenlenen
2004 World Star Dün-
ya Ambalaj Yar›flma-
s›’nda ödül kazand›. 

Yoplait, ambalaj dizayn›, ürün korumas›na yönelik ta-
sar›m› ve tüketiciye sa¤lad›¤› kullan›m kolayl›¤› aç›s›n-
dan ödüle lay›k görülürken, Kafela’n›n ödül almas›nda
250 ml’lik modern prizma ambalaj› ve sütlerin içimi için
kullan›lan pipetlerin “teleskopik” özelli¤i ile Türkiye’de
bir ilk olmas› etkili oldu. Kafela, Türkiye’deki ilk ve tek
karamelli-kahveli süt olma özelli¤inin yan› s›ra light süt
formülasyonu ile de tüketicilerin be¤enisini topluyor. 

P›nar iki ödül ald›

Dünyan›n en büyük h›zl› restoran zinciri McDo-
nald’s’›n dünya çap›ndaki üreticilerini denetleyen,

g›da endüstrisinin en tecrübeli ve ba¤›ms›z denetim
kuruluflu Efsis, Türkiye’de McDonald’s’›n et ve tavuk
ihtiyac›n› karfl›layan P›nar Et’e et denetiminde geçen y›l
oldu¤u gibi yine en yüksek not olan “A” verdi. 
‹ngiltere’nin en büyük ve ba¤›ms›z araflt›rma ve tekno-
loji organizasyonu olan Efsis, bütün dünyada McDo-
nald’s üreticilerini denetliyor. Efsis’in yapt›¤› g›da gü-
venli¤i denetimi program› çerçevesinde Türkiye’de
McDonald’s’›n tüm et ve tavuk ürünlerini üreten P›nar
Et’in kesimhane, parçalama ve hamburger eti üretim
ünitesinde denetim yap›ld›. Toplam kalite, g›da kont-
rolü, personel hijyeni ve sa¤l›¤›, üretim alan› temizli¤i,
sanitasyon programlar›, at›k su ar›tma, HACCP (kritik
kontrol noktalar›nda risk analizleri program›) plan› ve
uygulamalar› konular›nda s›k›ca kontrol edilen P›nar Et,
geçen y›l oldu¤u gibi en yüksek not olan “A”y› ald›.
P›nar Et Genel Müdürü Zeki Ilgaz, “McDonald’s dün-
yan›n her yerinde tüketicisine ayn› kalite standartlar›n-
da ürün sunmas›yla bilinir. Biz de P›nar Et olarak, bu
denetim sonucunda ald›¤›m›z en yüksek notla dünya
standartlar›nda üretim yapt›¤›m›z› bir kez daha ispat
ettik” dedi.

P›nar, “Efsis”ten 
yine tam not ald›

Yaflar Toplulu¤u’nun üç flirketine ödül

Sa¤l›kl› yaflam›n anahtar› elinizde 

Selçuk Yaflar’a ödül

EBSO, 2003’te en çok üretim ve yat›r›m yapan, ver-
gi veren, ihracat gerçeklefltiren üyelerine ödül ve

baflar› plaketi verdi. Yaflar Toplulu¤u’nun 3 flirketi de
ödüle lay›k görüldü. 
Ödül alan Yaflar Toplulu¤u flirketleri;  P›nar Süt Mamul-
leri Sanayii A.fi. en yüksek üretim, en yüksek vergi, P›-

nar Entegre Et ve Un Sanayii A.fi. en yüksek vergi, Ya-
flar D›fl Ticaret A.fi. en fazla sanayi mamul ihracat› dal-
lar›nda plaketlerini ald›lar. Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirilen ödül töreninde, EBSO baflar›l› üyelerine
ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi Gü-
rel’in onurlar›nda verdi.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› Selçuk Yaflar Sanat Ga-
lerisi, 2004-2005 y›l› sergi sezonunu Ferruh Bafla-

¤a ve sanatç›n›n torunu Selen Akhalil sergisiyle açt›.
Ferruh Bafla¤a, 1914 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹stan-
bul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden
1940 y›l›nda mezun oldu. Empresyonist Nazmi Ziya,
Frans›z ressam Leopold Levy ve konstruktivist Zeki Ko-
camemi’nin atölyesinde çal›flt›, çeflitli özgün bask› de-
nemeleri yapt›. Sanatç›, 1962 y›l›ndan bu yana 40 y›l›
aflan süredir aral›ks›z devam eden ve Yaflar E¤itim ve
Kültür Vakf› taraf›ndan Türk resim sanat›n›n geliflmesi
ve yeni sanatç›lar kazand›r›lmas› amac›yla düzenlenen

Türkiye’nin ilk özel sektör resim yar›flmas› Dyo Resim
Yar›flmalar›’na, pek çok kez jüri üyeli¤i yaparak destek
vermifltir. Ferruh Bafla¤a, yurtiçi ve yurtd›fl›nda pek çok
sergilere, uluslararas› yar›flmalara kat›larak ödüller ald›.
Sanatç›ya, 30 Eylül 2004 tarihinde ‹stanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nde düzenlenen 31. Dyo Resim Yar›fl-
mas› Ödül Töreni’nde verilen özel Onur Ödülü de sergi
aç›l›fl›nda takdim edildi. Sanatç›n›n torunu Selen Akha-
lil, 1975 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹lk, orta, lise ve yük-
sekokul ö¤renimlerini Viyana’da, moda ve giyim tasar›-
m› üzerine yapt›. Moda tasar›m› ve amblem yar›flmalar›n-
da ödüller alan Akhalil, yaflam›n› Viyana’da sürdürüyor. 

Dede torun sergisi

2-5 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda ‹zmir’de 2. Ulusla-
raras› Kat›l›ml› Ka¤›t-Karton, Mürekkep Matbaa

Sempozyum ve Sergisi düzenlendi. 

Yaflar Holding Onursal Baflkan› Say›n Selçuk Yaflar’a,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odas› taraf›ndan sektöre
iz b›rak›c› katk›lar›ndan dolay› ödül verildi.

Yaflar Toplulu¤u 180 çocu¤un yaflad›¤› Karfl›yaka
Çocuk Yuvas›’na geleneksel bayram ziyaretini

yapt›. Yaflar Holding Yöneticileri Ramazan Bayram› ön-
cesi Çocuk Esirgeme Kurumu Karfl›yaka Yurdu’ndaki
çocuklar› ziyaret ederek, onlarla birlikte ayn› masalarda
oturarak ö¤le yeme¤i yedi.

0-12 yafl aras› 180 çocu¤un bar›nd›¤› Çocuk Esirgeme
Kurumu Karfl›yaka Yurdu’ndaki çocuklara, P›nar ürün-
lerinden oluflan  döner, ayran, puding, süt, tereya¤›,
peynir ve meyve suyundan oluflan ö¤le yeme¤i mönü-
sü verildi. Yöneticiler, Yaflar Toplulu¤u’nun Karfl›yaka
Çocuk Yuvas›’na ziyaretlerinin bundan sonra da de-
vam edece¤ini belirttiler.

Çeflme Alt›n Yunus’ta hizmet veren Bio-Venüs Gençlefl-
me Güzelleflme ve Zay›flama Merkezi, sa¤l›kl› yaflam›n
anahtar›n› sunuyor. Termal su ve ›s›t›lm›fl deniz suyu tera-
pisi uygulanan Bio-Venüs Gençleflme Güzelleflme ve Za-
y›flama Merkezi’nde yaflam ve karakter tahlillerinin yan› s›-

ra kifliye özel spor ve beslenme programlar› da uygulan›-
yor. K›fl sezonuna iddial› giren Bio-Venüs’te, uzman diye-
tisyen ve estetisyenlerce uygulanan programlarla, kiflinin
gündelik yaflamda stres, ifl temposu ve yorgunluk nede-
niyle kaybetti¤i enerjiye yeniden kavuflmas› sa¤lan›yor. 

Yaflar Holding çal›flanlar› üst düzey yöneticileriyle
birlikte 2005’e merhaba dedi. Yaflar Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu ve ‹cra
Baflkan› Hasan Denizkurdu’nun kat›ld›¤›, Park Meydan
Restaurant’ta düzenlenen yeni y›l yeme¤inde, geç
saatlere kadar e¤lence doruktayd›. Birlik, beraberlik
duygusuyla baflar›y› hedefleyen çal›flanlar, yeni bir y›la
girmenin mutlulu¤unu hep birlikte yaflad›lar.

Tüm Yaflar Holding personeli bu gecede dostluklar›n›
pekifltirerek 2004 y›l›n›n yorgunlu¤unu att›lar. Gecede
2005 y›l›n›n sa¤l›k, baflar› ve huzur getirmesi dilek-
lerinde bulunuldu.

Karfl›yaka Çocuk 
Yuvas›’ndayd›k 
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Associate Prof Dr Zafer Yenal, a lecturer in soci-
ology at Bosphorus University, is well known for

his research on consumption, food, history and soci-
ology. “Food culture,” he says, “is not something you
can cast off like a garment. It entails a series of habits
so ingrained they resemble a body tattoo. Like it or
not, people think of the food they ate as children, of
the dishes their mothers cooked.” We interviewed Ye-
nal about how food culture is changing in Turkey and
particularly Istanbul and about the sociological impli-
cations of eating: “It’s impossible to talk of Istanbul fo-
od culture as an entity on its own. Istanbul is a vast
city of disparities both economic and ethnic. People
come to Istanbul from all over Turkey for a variety of
reasons and bring with them their own culinary habits.
In this sense, Istanbul stands out from other cities,
harboring a wealth and diversity of tastes and use of
ingredients. Such diversity is not easily found in other
large cities. So while it is rare to happen on a resta-
urant of more than 100 years in other cities, historic
eateries are a relatively easy find in Istanbul, even if
their numbers are dwindling.”

While some experts argue that it is impossible to
achieve a balance between career and personal

life, others maintain that with a little extra effort it is
possible to strike a happy medium. According to the
first camp, chasing after the concept of balance is
both unnecessary and thoroughly wearing. The impor-
tant thing, they say, is to define your priorities and act
accordingly. You may have a difficult child or unhappy
partner expecting more attention and time from you,
but the moment you start channeling your energy the-
ir way, your career is bound to suffer. So will this ma-
ke you happy? Or let us consider the reverse: throw
yourself wholeheartedly into projects at work and your
personal life will almost certainly founder. This is hard-
ly desirable either. Then again, there is no sense in
stressing yourself out about it. After all, priorities in li-
fe are supposed to guide and rescue you, aren’t they?
Moving on to the second camp, the argument here
goes that you can have all you want if you work for it.
The effort you devote to doing more and maintaining
the balance in your life can only bring exhaustion and
unhappiness. 

The name of the boat that took Osman Atasoy sa-
iling round the world for five years; and a neat

summary, perhaps, of the dream that many of us ha-
ve.. Atasoy is one of a handful of people to have reali-
zed this dream. He is the archetypal adventurer, who
gazed at the horizon aged 12 and dreamed of the day
he would sail the seas. Now, the idea of sailing around
the world may sound alluring, but this is certainly not
the case for anyone reluctant to forego the creature
comforts of dry land. So before translating dream into
reality, you are recommended to read Atasoy’s book
on the trials, challenges and high points of his five-ye-
ar trip. Having traversed the oceans, Faraway is back
at anchor in the Maritime Museum in Befliktafl. Her
successor, the new Faraway II, was the venue for our
meeting with Atasoy. As her name suggests, Atasoy’s
second boat also hankers after the faraway. Her ow-
ner, likewise, cannot wait to leave the safe haven of
the harbor for the open seas. Leaving the boat, you
have the thrill of feeling that she will one day be riding
the waves of the Pacific, dropping anchor at islands
we have never even heard of.

A new chapter opens.. “We have the future mapped out”

January 2005 marks the beginning of a new chapter.
A new year and a new phase lie ahead now that we

have reached a turning point in our relations with the
EU. During this period of harmonization, the private
sector, NGOs and professional organizations will play
an engaged role in the bid to improve Turkey’s social
prosperity, guided in their endeavors by observance of
EU norms.

The key element of a development strategy with chal-
lenging targets is the human factor. Turkey will only
acquire the modern economic and social standards it
deserves by investing in, and introducing radical
changes to, the education system. Given the country’s
ever increasing young population, a great many
reforms are required in terms of compulsory school
ages and the quality of education. The importance of
supporting education with the creation of new funds
cannot be underestimated. 

While the education issue is critical, so, too, are the
tasks of correcting the country’s investment shortfall
and improving its investment environment. The latter, in
particular, is an issue of primary concern for all coun-
tries that seek a presence in the globalizing world
economy and, by association, a share of the global
investment pie. For this reason, every step taken
towards improving the investment climate will stand
Turkey in better stead to exploit its potential.

Besides the legal harmonization process, accession
negotiations with the EU stand to bring significant
changes to business culture in the public and private

sectors. Progress achieved as the process of EU inte-
gration gathers momentum will spell major benefits for
the country. The reforms scheduled in many areas
such as agriculture, human rights, the environment and
education will actually be to Turkey’s advantage. The
country stands to gain not only upon achieving its
goals concerning the EU, but also on the way to
achieving them.
2005: a new chapter.. And may it be a year of many
positive developments for Turkey. I hope and sincerely
believe it will be.

With warm wishes,

Every sector where the Group has a presence plays
some part in our lives. Food, color, tourism and

entertainment, construction, energy.. And livestock
breeding, though less conspicuously so, is also of cru-
cial importance. In other words, the Yaflar Group really
does occupy a central place in day-to-day life. The
main concept behind the magazine is to spotlight ope-
rating areas above and beyond the Group’s products
and services, particularly its other, more colorful as-
pects. In short, plenty of business and economic co-
verage, but equal emphasis on the arts, archaeology
and people.. To feature the family in the magazine is
not as easy as you think. Granted, it is hardly neces-
sary to flaunt the magazine as your own, but the app-
roach probably owes something to family convention,
too. Feyhan Kalpakl›olu and ‹dil Yi¤itbafl› are the new
face of the Yaflar Group. Both women have actually
been working in different areas of the Group for years.
Yet until early last year, the environment was such that
Selçuk Bey’s charismatic presence overshadowed al-
most everyone else around. Then suddenly, a new
chapter began unfolding for the Group. Yaflar acquired
a new corporate structure, whereby the functions of
executive and management board were clearly diffe-
rentiated and the family assumed a different status.
Chances are, you will only have heard the names Fey-
han Kalpakl›o¤lu and ‹dil Yi¤itbafl› within the limited
context of business. These are in fact two highly color-
ful women. So what kind of relationship do the two ha-
ve as both sisters and business colleagues alike?
What of their childhood, paternal relations and care-
ers? What of Yaflar from hereon in, plans and, while on
the subject of the future, children? So here is the past,
present and future of Yaflar, one of Turkey’s oldest
companies, seen through the eyes of these two wo-
men.. Says Feyhan Kalpakl›o¤lu, “Turkey has undergo-

ne incredible change since 1980. Globalization and ot-
her changes across the world have affected many of
our companies. In making the transition from a closed
to an open economy, Turkey has endured successive
recessions thanks to the impact of this rapid growth. It
has reached the point here where even making the
right business moves can have risks attached. A high-
interest economy and excessive state borrowing have
affected all investors in the real sector. Repeated cri-
ses triggered by the national economy have impacted
on the real sector and in turn, the effects have fed
through to the banking sector. In fact, this is at the ro-
ot of the problems emerging at the banks. Being a for-
ward thinking person, my father focused on instituti-
onalization efforts during that period. For the last 4-5
years, he has also acted more cautiously as far as ta-
king on overseas partners and foreign capital are con-
cerned. While ‹dil was working on strategic planning,
we drew up a broad framework. We’ve introduced a
number of changes that pave the way for a more focu-
sed business approach, as well as radical manage-
ment, human resources and organizational reforms.
But it would be wrong to say we haven’t been affected

by the fast pace of change in Turkey.”  For her part, ‹dil
Yi¤tbafl› comments, “As the world over, business is in
a perpetual state of change, development and compe-
tition. That’s business for you. The administrative pro-
fession is about management. This is neither static nor
easy. Changing conditions demand that you make the
right decisions and keep on the right strategic course.
You must always be one better. This year, the Turkish
economy has seen less volatility. And the improved cli-
mate makes itself felt. The sectors in which the Yaflar
Group operates are attractive ones, particularly foods.
Several foreign and domestic companies are keen to
enter the Turkish food sector. There are new products
coming out all the time. Yaflar’s greatest strength is
the P›nar brand. It is, after all, one of Turkey’s best
known brands.” The two sisters outline their map of
the future as follows: “As far as technology, R&D, fi-
nancial and environmental systems are concerned, the
Yaflar Group has been integrated with the west for the
last 20 years. But we now have a more systematic
plan mapping out the future for us. Organizational mo-
ves are being made as necessitated by this plan. Seri-
ous budgets are being allocated to R&D.”

Is there such a thing as balance? Faraway:“Food culture is ingrained”
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A modern museum for Modern Turkey An “overview” of Istanbul

Museums in the west tend these
days to come with cafés, cinemas

and eateries; they have evolved more
into cultural centers, where visitors can
expect to both learn something and
spend a pleasant few hours. Museums
in Turkey, however, are still places whe-
re certain age groups or enthusiasts go
to see works of art. That said, Istanbul
now boasts a museum conceived enti-
rely along western lines: a venue that
combines cinema, library, café and mo-
dern Turkish art: the Istanbul Museum
of Modern Art.. ‘Istanbul Modern’, as it
is known for short, is a joint venture bet-
ween the Eczac›bafl› Group and the Is-
tanbul Foundation for Culture and Arts.
The decision to found a museum that
would present and house Turkey’s ac-
cumulation of modern and contempo-
rary art was in fact taken a long time
ago. However, its opening was delayed

for more than 10 years, the time it took
to locate a suitable venue. At the time
she began focusing on the museum
project, Oya Eczac›bafl›, the director of
Istanbul Modern, was doing a Masters
on museum management in London.
Opening its doors on 11 December, the
two-storey museum sits on the Galata
Quay in Entrepôt No 4, an 8000 m_ bu-
ilding owned by the Turkish Maritime
Organization. The first floor is allocated
to permanent collections, among them
the Nejat F. Eczac›bafl› Foundation and
Turkiye ‹fl Bank collections and several
works from the Art & Sculpture Muse-
um. In this section, which will be upda-
ted at periodic intervals, you have the
chance to see important examples of
Turkish modern art. But the museum
won’t just be a showcase for permanent
exhibitions: three or four temporary
shows are planned every year. 

Most of us have snatched at least a
glimpse of Istanbul from the air on
flights to and from Atatürk Airport. But
this time is different, and we are embar-
king on an exhaustive tour of the Istan-
bul skies from Eyüp to Sar›yer, Silivri to
Mecidiyeköy. With its rich natural and
historic heritage, Istanbul stands perc-
hed between two continents, a place
apart from other world cities. In the co-
urse of history, the city has served as
capital to the Roman, Byzantine and Ot-
toman Empires. And over the centuries,
the manifold marvels of the ‘imperial
city’ have inspired countless works of
art. ‘Istanbul from the Air’, a book by
Fatma and Orhan Durgut, offers us an
aerial perspective of the mystical city.
Orhan Durgut, a photographer of some
30 years, has specialized in aerial pho-
tography for the last 18 and worked ex-
tensively throughout Turkey and in se-

veral cities across the globe. With ‘Is-
tanbul from the Air’, he says, the pri-
mary aim was to chronicle Istanbul. The
book compares Istanbul with the Ama-
zon womenfolk, legendary for their be-
auty and warrior skills. After all, Istanbul
has preserved its attractions despite
enduring successive wars, natural di-
sasters and manmade destruction thro-
ughout history. Says Orhan: “Things ob-
viously change depending on your van-
tage point, but everything looks so to-
tally different from the air. You have a
completely new dimension. 

If your eyes aren’t tuned to seeing
things from the air, you won’t even re-
cognize the house you’ve been living in
for 30 years. Sometimes even our heli-
copter pilots are lost when they look at
some of the photos in the book, and
they have been flying for years.” 

According to Ali Konyal›, a photographer who graduated from the Graphics De-
partment of Mimar Sinan University in 1987, “Here in Turkey, we are sitting on

tangible history; history that dates back 15,000 years. We are proud of having such
an extended past when it suits us. But the point is not just about being proud. It’s
about cultivating individual memory and infrastructure.” Konyal› was first captivated
by the colors of Anatolia as a child, when he would join his father on trips around
Turkey. He held his first photographic exhibition in 1984 at the age of 24, since
when Anatolia, its cultural and historical treasures, have featured large in his work.
Konyal›, who spent three years working on his photography in New York, finds it
unacceptable for people in Turkey to be unaware of the historical treasures lying at
their feet. So he has made it his mission to freeze the history of humankind in pho-
tographs and convey these to as wide an audience as possible. Konyal›’s work co-
uld be described as a visual record of the history of humankind; for he travels the
length and breadth of Turkey, photographing historic sites just before they are dest-

royed. His subjects range
from city walls at threat from
viaducts to sunken ancient ci-
ties, and sometimes he
spends days photographing
the same location until confi-
dent that he has taken the de-
finitive shot. He then shares
his work, sometimes in the
shape of international exhibiti-
ons and sometimes in book
form. With the photographs
he takes, Konyal›’s business
is to preserve Turkey’s natural
and historic wonders for futu-
re generations. 

The history of humankind in photographs

With its fine examples of stone carving and inter-
connecting houses, Mardin is reminiscent of a

wall hanging. The southeastern city is a preserve of lay
and religious architecture, and many of the buildings
used today for official purposes were originally desig-
ned as individual residences. Mardin architecture is
characterized largely by the ‘eyvan’, a kind of veranda
enclosing a large space often as large as the house it-
self. The flat roofs are used for both drying winter fo-
od supplies and sleeping on during the hot summer
nights. Mardin mornings begin with the warm smell of
fresh flat ‘pide’ bread wafting through the streets and
alleys at dawn. The silence of the city is broken as lo-
cal traders set off early for the stores and womenfolk
arrive from surrounding villages to sell produce. As
well as providing their only means of livelihood, the
fresh cream, milk and yoghurt they bring are staples of
the traditional Mardin breakfast. This is followed by a
brief burst of activity as wares are arranged outside
the stores and by then it is time to put the world to
rights over coffee with neighboring storeowners. Here
the day ends early, most businesses closing by 19.00.
It is then time to return home, stretch out on a divan
on the veranda and shake off the strains of the wor-
king day. This is also a time to feast on local specialti-
es such as ‘kaburga dolmas›’ (stuffed ribs), ‘içli köfte’
(a meatball made with fried cracked) or ‘kitelraha’ (a
meat dish eaten by Syrian Orthodox monks during fas-
ting periods). Dinner is followed by a tea-drinking ritu-
al with neighbors, when cherries known as ‘kalaba’

are served. Halfway between Mardin and Batman, Ha-
sankeyf has been home to a host of cultures and civi-
lizations since ancient times. Through to the end of the
Middle Ages, the city was a center of trade and eco-
nomic development at the point where Mesopotamia
met Anatolia. As such, it played a dynamic role in suc-
cessive struggles for sovereignty. Located 36 km to
the southeast of Batman and 26 km north of Gercüfl,
Hasankeyf is the only wholly preserved Anatolian city
that dates back to the Middle Ages. And architectu-
rally, it breathes the mystique of the Orient from every
pore. The city comprises three main parts: the upper
quarter where the castle is; the lower quarter, which
extends to the terraces on the south bank of the Tig-
ris; and the old city with its terraces to the north of the
river. The bridge built during the Artuko¤ullar› period is
described as the largest and grandest bridge of the
Middle Ages. Other testaments to the city’s history
include the Grand Palace (Büyük Saray), the Small Pa-
lace (Küçük Saray), the Tomb of Zeynel Bey, the Cast-
le Gate, Ulu Mosque, El-R›zk, Sultan Süleyman, Koç,
K›zlar and Küçük Mosques and the Imam Abdullah
Dervish Lodge. One of the oldest settlements in Meso-
potamia, Hasankeyf also boasts one of the oldest
known mints. However, a succession of natural disas-
ters over the centuries mean the mint is buried below
ground today and inaccessible as a result. With its
hundreds of mosques, churches, palaces, caves and
monuments, Hasankeyf carries the splendour of past
millennia into the present day.

Mardin: a 7000-year-old poem

Born in 1962, Sunay Ak›n describes himself as “a
poet thrilled by his year of birth”. You might ask

why. The answer, quite simply, is that the two digits, 6
and 2, can be manipulated into the shape of a rabbit. In
none of Ak›n’s books will you come across a biography
of the author. His justification is that he would rather be
talked about for his creative output than his name or
personal life. Says Ak›n, “My books and writings are al-
ways at the fore. I’ve never considered becoming the
kind of artist, who overshadows the work he produces.”
He is, therefore, cagey when asked about himself, pro-
ducing the laconic reply, “I’m a rabbit of ‘62.” Ak›n, me-
anwhile, has another passion: toys. With the 4000 anti-
ques he has collected from around the world, he plans
to open a toy museum very soon. “Toys are a vehicle of
our imagination,” he says, pointing out that toys take
precedence over science. The poet also ranks dreams
and imagination above reality, arguing that people in
Turkey have neither dreams nor imagination. In fact, his
aim with the museum is to get visitors wondering why
“we have lost such good tings”. Appropriately enough,
we interviewed Ak›n in the toy museum. 

“Toys mirror life”

Are you taken by the idea of seeing Istanbul thro-
ugh the eyes of a longtime resident, of listening to

its sounds and breathing in its smells? If the answer is
yes, Mario Levi awaits you! Levi, who describes his re-
lationship with Istanbul as passionate, is an author,
lecturer, copywriter, journalist and producer for radio.
In fact, there is a lot that could be said about him. By
his own admission, the one real profession he will ne-
ver be able to relinquish is writing. Crucially, though,
Levi believes that he has engineered his own rebirth
through the writing profession. He adores everything
about Istanbul and even plans to name a novel after
the city. At the same time, Levi’s Istanbul is very diffe-
rent from the one most people see and experience. In
recounting himself in his stories and novels, he also
stands out as the voice of the minorities. His point of
reference is not just religious and cultural minorities; it
includes the gamut of people who struggle to integra-
te into the community and the system and feel margi-
nalized as a result. Levi’s approach to mortality also
deserves mention: he interprets death as “life itself”
and life as “giving meaning to death”.

“This is passion!”

Gencay Kasapc›’s canvases are alive with the colors
and boundlessness of nature. Beads of countless

shades are transformed into works of art with the appli-
cation of patience, skill, care, experience and sheer
hard work. The vibrancy, continuity and dynamism of li-
fe find expression on Kasapc›’s canvas as trees, birds
and leaves. Kasapc› won the DYO Art Competition back
in 1974 and has been producing art out of beads for al-
most half a century. We joined Kasapc› on a tour of the
rainbow realm of beads. “Art in Turkey is driven more by
fashion than conceptual thinking,” she explained. “Cer-
tain artists suddenly become the vogue. Ayfle Han›m
has a painting by a particular artist, which means that
Fatma Han›m has to have one, too. Painting well in Tur-
key is irrelevant as far as sales are concerned. You may,
for instance, be a hopeless artist, but with a good PR
company behind you, your paintings will sell.” Turning to
the Art Competition, the veteran winner is nothing but
complimentary. “I entered the competition 30 years ago
and still take pride in saying so today. It’s a competition
where entries are judged on merit rather than connecti-
ons. This is why I am so honored by the award.”

“The love of art brings peace”
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For most of us, the name Nuri Çola-
ko¤lu is sure to recall a string of te-

levision channels. Anyone who has
known him a lot longer will refer to him
as a great journalist. What hasn’t he
squeezed into a 35-year career? Having
worked in various capacities with orga-
nizations such as the BBC, Milliyet and
TRT, he began making a name for him-
self in the early 1990s as a guy who set
up television channels. Show TV, Cine
5, CNBC-E, NTV and Fenerbahçe TV
were all his babies. As the first journalist
to get into TÜS‹AD (the Turkish Associ-
ation of Industrialists & Businessmen),
he unwittingly sparked an ethical row
between the business world and the
media. Currently the printed and visual
media coordinator for Do¤an Yay›n Hol-
ding and a member of the executive bo-
ard, Çolako¤lu sees his strength as put-

ting teams together. He is excited by
working with young talent and likes le-
aving the job to the young once his te-
am is up and running. In fact, Çolako¤-
lu sees it as his mission to open up the
future for young people. He has also
made it a career habit to leave channels
soon after setting them up and to move
on to new adventures. Our interview
with Çolako¤lu, a name associated with
innovation in the world of television, left
little ground uncovered. We rambled
from the kind of communication we ha-
ve as Turks to the media’s role in this,
from the requisites of news reporting
and his own philosophy in this regard to
the key differences between Turkish
and foreign journalists, the power of the
media to influence and control the com-
munity and much more besides..

“As a community we have dismal communitions!”

From its origins in the southern sta-
tes of the USA to Rio, Bombay, Ca-

pe Town, Melbourne, Azerbaijan and fi-
nally Istanbul, jazz has become the
spontaneous, unpredictable, honest
and powerful sound of the world today.
Here is a sound that can be produced
by breathtaking swing bands and imp-
rovisations on the street alike. Through
jazz, discriminations of language, religi-
on, race and color evaporate, and cities
merge to become one. From the rhyth-
mic vocals of African slaves working in
the cotton fields of South America to
the solos of legendary jazz singer Louis

Armstrong, every voice, sound and me-
lody breaks the mould in jazz; notes be-
come free. Until World War I, jazz was
simply the music of people living in and
around New Orleans. In the 1920s, ho-
wever, jazz became known across the
length and breadth of the USA. It didn’t
take long to reach Europe, either. Ten
years later, the European capitals and
major cities were brimming with both
jazz fans and musicians. Come the
1940s, the whole world knew about
jazz. And some 20 years later, jazz was
universally accepted as an artistic dis-
cipline and leading musical genre. 

Taylan Kümeli is one of a handful of
specialists trained in the business

with the diplomas to prove it. We talked
to Kümeli in her private clinic amid the
excitement of her first book, ‘The
Synthesis Diet’, going to press. It was a
chance to question those stressful rules
about not eating late, having to exercise
to lose weight and not skipping meals,
and to discover ways of de-stressing.
Arguing that healthy nutrition and diets
are entirely separate concepts, Kümeli
explained, “Healthy nutrition means
working out and following a pattern of
eating that suits your metabolism. This

should address all your health needs
and lead to neither weight loss, weight
gain, nor loss of strength. A diet, on the
other hand, could be described as a dif-
ferent facet of healthy eating, whereby
you try to get down to your ideal weight.
Actually, when people start dieting, they
also begin eating properly. Sadly, the
amount of time we set aside for oursel-
ves has reduced with industrialization
and people have turned to fast food
when they shouldn’t. More often than
not, fast food consists of fatty meat and
white bread. It’s a type of food that
should be avoided.”

Perceptions of women change little
wherever you go in the world. To be

a woman equates with being able to ha-
ve children. Most of the time, it means
being powerless, oppressed and clin-
ging desperately to life at the mercy of
male values. Sometimes it means being
a sex worker in the Far East, sometimes
a refugee or soldier. But always a mot-
her.. This is the only quality that never
changes for women. The role of women
also defines the state of development of
the country in which they live. The type
of woman who focuses on building a ca-
reer after a lengthy education is gene-
rally to be found in western societies.
Here, woman has liberated herself from
the traditional roles, sidelined perhaps
one of her strongest instincts, reproduc-
tion, and taken up a place beside men in
everyday life. Yet this is no generalizati-
on. Neither is it by any means a solution
to the controversy over a woman’s pla-
ce. More often than not, women are ca-
ught between the roles of mother and
businesswoman, expected to produce
dinner when they get home from work
and keep the house in perfect order. In
other words, they have to work twice as
hard to be able to stand on their own
two feet. Whatever their position at
work, it is essential that they prove their
mettle as housekeepers at family get-to-

gethers and engender pride in mother
and husband alike. While this type of
woman is common in Turkey and the
Balkans, being a woman in more remo-
te parts of the world implies obligations
that are hard to imagine. Coflkun Aral
and Nevin Sungur, two well known
‘news reporters’, have joined forces to
make a documentary, which tells the
stories of different women from around
the world. Wherever they live, women
have one thing in common: being female
is tough!

Portraits of women from around the world

The street kid of the music world “Yoghurt: the stuff of miracles”
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