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01 sunufl

K
üreselleflen dünyada kurumlar›n da ekonomik faali-
yetlerine ilaveten sosyal sorumluluklar› bulunmakta-
d›r. fiirketlerin do¤al amaçlar› gibi görünen karl› çal›fl-

mak, asl›nda, tüm paydafllar›na karfl› yükümlü oldu¤u ekono-
mik sorumlulu¤udur. Toplumsal sorunlar›n çözümüne katk›da
bulunmak ise kurumsal sosyal sorumluluktur. Tüm bu kav-
ramlar özellikle son 10 y›ld›r konuflulmaya ve yaz›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Amaç, küreselleflmenin faydalar›n›n daha yayg›n bir
flekilde paylafl›lmas›d›r. Yaflar Toplulu¤u flirketleri, bu görevi-
ni do¤rudan veya vak›flar› arac›l›¤›yla etkinlikle yürütmektedir. 

Yaflar Toplulu¤u vak›flar› e¤itim bursu vermekte, e¤itim yat›-

r›mlar›n› desteklemekte, kültür alan›nda ise arkeolojik kaz›la-

ra verdi¤i desteklerle tarihi de¤erlerimize sahip ç›kmaktad›r.

31 y›ld›r yap›lan ve art›k gelenekselleflen DYO Resim Yar›fl-

malar› ise Türk modern resim sanat›n›n geliflmesi için sürdür-

dü¤ümüz önemli bir faaliyettir.  

G›da konusundaki üretim faaliyetlerimizi, çiftçimizle el ele sür-

dürürken, onlar›n e¤itimi ve daha güvenli koflullarda üretim

yapmalar› için sa¤lad›¤›m›z olanaklar, onlara verdi¤imiz öne-

min göstergesidir. P›nar’›n 30. y›l›n› kutlad›¤›m›z bu y›l, ürün-

lerimizin güvenilirli¤i ile yaratt›¤›m›z markan›n gururunu tafl›-

yoruz. Y›llardan beri daha kaliteli, daha sa¤l›kl› ve yeni P›nar

ürünlerini sunarken, müflterilerimizi sadece tüketiciler olarak

görmedik. Onlar bizim en önemli paydafllar›m›zd›r. Yak›n za-

manda ise yoksulluk s›n›r›nda yaflayan insanlar›m›za g›da yar-

d›m› sa¤layabilmek için, G›da Bankas› projesine imza att›k.

Önemli toplumsal sorunlar›n çözümüne katk›da bulundu¤u-

muz için mutluyuz.  

Yaflar Toplulu¤u, etik de¤erler ve kurumsal sosyal sorumlulu-

¤unun bilinciyle küresel bir topluluk olma yolunda emin ad›m-

larla yol al›yor. 

De¤indiklerim ve de¤inemediklerimle toplulu¤umuz etik ve

kurumsal sosyal sorumlulu¤unun bilincinde hareket etmekte-

dir. Evet... Yaflam sorumluluk gerektirir. ‹çinde yaflad›¤›m›z

ülkemizde ve dünyada, yaflam kalitesinin arzulad›¤›m›z düze-

ye gelmesi için, kiflisel ve kurumsal olarak sorumlulu¤umuzun

gereklerini en iyi flekilde yerine getirmeliyiz.

Sorunlu de¤il ama sorumlu bir yaflam sürdürmeniz dile¤iyle...

“Yafla”m sorumluluk gerektirir...

Bu say›m›zda, konusunda ön plana ç›km›fl kad›nlar›m›za yer verdik. 
Kad›nlar›n toplumda birçok sorumlulu¤u var. Bunlar›n aras›nda en
önemlilerinden biri de sa¤l›kl› nesillerin yetifltirilmesi sorumlulu¤u. 

Sevgiyle kal›n,

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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05 04 mekan: K›zkulesi

K›zkulesi’nden ‹stanbul’a bakmak
Bo¤az’›n orta yerinde ‹stanbul’a yüzy›llard›r tan›kl›k eden bir güzellik K›zkulesi... Yaln›zl›¤›n, aflk›n,
ulafl›lmazl›¤›n simgesi. Yak›n zamana kadar onu yaln›zca uzaktan seyredebiliyorduk. Ama flimdi, ‹stan-
bul’un o müthifl manzaras›n› hofl bir yemek eflli¤inde seyre dalabilece¤imiz bir mekan K›zkulesi.

‹
stanbul, ad›na nice fliirler yaz›lan, flark›lar bestele-

nen, filmlere konu, ressamlara ilham olan yedi te-

peli güzel flehir. Yahya Kemal Beyatl›’n›n “Sade bir

semtini sevmek bile güzel” dedi¤i, Orhan Veli’nin orta

yerini sinemaya benzetti¤i flehir ‹stanbul... Ve böylesi

bir flehirde insanlara göz k›rpan bir güzellik, K›zkulesi.

Yaln›zl›¤›n, aflk›n, ulafl›lmazl›¤›n simgesi... 

K›zkulesi efsaneleri  

K›zkulesi, Antik Ça¤’dan bu yana ‹stanbul’a tan›kl›k

ediyor. Savafllar, yang›nlar, depremler, aflklar, yaln›zl›k-

lar... Bizse onu hep uzaktan seyrettik, dilden dile dola-

flarak bugünlere kadar gelen efsaneler anlatt›k. Bunlar-

dan biri, sonu hüzünlü biten bir aflk hikayesiyle ilgili.

Hero Afrodit’in rahibelerindendir ve aflka yasakl›d›r. Le-

andros’la karfl›lafl›r ve birbirlerine afl›k olurlar. Her ge-

ce, sevgilisiyle buluflmak için karfl› k›y›dan yüzerek K›z-

kulesi’ne gelen Leandros’a yol göstermek için, sevgili-

si atefl yakar. Bir f›rt›nal› gecede genç k›z›n yakt›¤› atefl

söner ve Leandros yolunu kaybederek Bo¤az’›n karan-

l›k sular›nda bo¤ulur. Bunun üzerine Hero da kendini

K›zkulesi’nden Bo¤az’›n sular›na b›rak›r.

K›zkulesi’yle ilgili bir di¤er hikaye, Bizans kral›n›n k›z›y-

la ilgili olan›d›r. Kahinler krala k›z›n›n on sekiz yafl›nda

y›lan sokmas›ndan ölece¤ini söylerler. Kral, bunu önle-

mek için denizin ortas›ndaki kayal›klara bir kule yapt›-

r›p, k›z›n› buraya yerlefltirir. Ancak bir gün kuleye gön-

derilen bir meyve sepetinin içinde gizlenen bir y›lan,

prensesi sokup öldürür. 

An›t mezardan deniz fenerine... 

Öyküsü 2500 y›l öncesine dayan›r K›zkulesi’nin. Mima-

ri yap›lanma süreci MÖ 341’de Komutan Chares’›n, efli

için mermer sütunlar üzerine bir an›t mezar yapt›rma-

s›yla bafllar. Kule, MÖ 410’da Bo¤az’›n girifl ve ç›k›flla-

r›n› kontrol eden bir gümrük istasyonu haline getirilir.

MS 1110’larda ilk belirgin yap› (kule), ‹mparator Manu-

el Comnenos savunma kulesi olarak infla ettirilir. Kule,

‹stanbul’un fethi s›ras›nda savunma amaçl›, Osmanl›

dönemindeyse bir gösteri platformu olarak kullan›l›r.

1509 depreminde zarar gören kule, daha sonraki y›llar-

da tekrar infla ettirilir ve gemilere yol gösteren deniz fe-

neri görevini üstlenir. Kulenin Osmanl› dönemindeki

son büyük onar›m› 2. Mahmut döneminde (1808-1839)

yap›l›r ve kuleye bugünkü flekli verilir. Kule, 1830 y›l›n-

da kolera salg›n›n›n flehre yay›lmamas› için karantina

hastanesine dönüflür. 

K›zkulesi’nin büyülü atmosferi 

K›zkulesi yaklafl›k befl y›ld›r bütün tarihi birikimlerini ve

güzelli¤ini insanlarla paylaflmak ad›na restoran ve cafe

olarak hizmet veriyor. Yüksekli¤i 18 metre olan K›zku-

lesi, befl kat ve bir de asma kattan olufluyor. Kule’nin

asma ve birinci kat›nda akflamlar› canl› müzik yap›lan

restoran› yer al›yor. Restoran gündüz kafeterya olarak

‹stanbullular› a¤›rl›yor. Mekan›n di¤er katlar› hediyelik

eflya sat›fl› için ayr›lm›fl. Üst kule bölümünde ise Bo-

¤az’›n her yakas›n› gören eflsiz bir manzara hakim. K›z-

kulesi, ‹stanbul’un çok özel bir konumunda oldu¤u için

ulafl›m, belirli saatlerde sa¤lan›yor. Siz de Bo¤az’›n tam

ortas›nda ‹stanbul’u seyre dalabilir ve K›zkulesi’nin bü-

yülü atmosferinde romantik bir gün geçirebilirsiniz. ‹s-

tanbul’a bir de K›zkulesi’nden bakmaya ne dersiniz?

Gündüzleri cafe, akflamlar› restoran olarak hizmet veren K›zkulesi’nde güzel bir
gün geçirmek için günler öncesinden rezervasyon yapt›rman›z gerekiyor  

K›zkulesi’nin büyülü atmosferinde ‹stanbul’u seyre dalarak 
romantik bir gece geçirebilirsiniz.



07 06 söylefli: Semih Balc›o¤lu
röportaj: umut bavl›

Semih Balc›o¤lu’nun ilk karikatürünün üzerinden
tam 62 y›l geçti. Balc›o¤lu yar›m as›rdan daha
uzun bir süredir karikatür çiziyor. Türkiye’nin si-

yaset, sa¤l›k, ekonomi, e¤itim, kad›n haklar› ve enflas-
yon gibi pek çok sorununu, mizahi yaklafl›m›yla karele-
rinde hicvediyor. Karikatürcüler Derne¤i’ni kuran ve
Türkiye’de üç boyutlu karikatürü gerçeklefltiren ilk sa-
natç› olan Balc›o¤lu’nun imzas›na 40 bini aflk›n karika-
türün ve 27 kitab›n alt›nda rastlamak mümkün. Üzerin-
de çal›flmalar› devam eden iki kitab› da çok k›sa bir sü-
re sonra yay›nlanacak. Uzun y›llar gazetecilik de yapan
Balc›o¤lu, art›k tüm çizimlerini evde gerçeklefltiriyor ve
elden teslim ediyor. ‹nternet ve cep telefonu kullanm›-
yor. “Zor olmuyor mu?” sorusuna cevab› çok net “Ha-
y›r”. Hatta bu arada küçük bir itirafta da bulunuyor.
“Makinelere o kadar karfl›y›m ki, karikatürlerimde maki-
ne görmeniz çok zordur.” Yafla Dergisi için evinde bu-
lufltu¤umuz Balc›o¤lu, binlerce karikatürünün aras›n-
dan, Türkiye’ye ve yaflama dair bak›fl›n› ifade eden ka-
relerini seçti. Bu sayfalarda Semih Balc›o¤lu’nun gö-
zünden Türkiye’yi ve hayat› göreceksiniz.

Karikatürcü gözüyle Türkiye nas›l bir ülke?
Bununla ilgili bir anekdot anlatay›m. Y›llar önce Bülent
Ecevit’in Meclis’teki odas›na, karikatürlü bir röportaj
yapmaya gitmifltim. “Karikatürcülere hem üzülüyorum,
hem de ac›yorum. Türkiye’deki olaylar o kadar komik
ki, karikatüre komik unsur katabilmek için yabanc›
meslektafllar›n›za oranla daha çok yoruluyorsunuz” de-
di. Bülent Bey hakl›yd›. Çünkü Türkiye’de olaylar ger-
çekten çok komik ve buna ekstradan komik bir unsur
katmak çok zor. Bu ülkede kültür bakan› mezbaha aç›-
yor. Dünyan›n baflka bir yerinde bir seyyar köftecinin
cam›nda “Hiçbir yerde flubemiz yoktur” yaz›s›n› göre-
mezsiniz. Ama Türkiye’de bütün bunlar her gün yafla-
n›yor. Necmettin Erbakan baflbakan iken harada bas›n

toplant›s› yapt›. Bas›n toplant›s› bakanl›kta, vilayette,
otelde olur da harada bas›n toplant›s› m› yap›l›r? Türki-
ye’de olaylar zaten komik ve çarp›c›. Ama bir insan›n
gülebilmesi için mutlu olmas› gerekir. Türkiye’de güler
yüzlü insan› çok az görüyorum. Güler yüzlü birini gör-
dü¤ümde içim azal›yor. Bir kafeye oturdu¤unuzda gü-
ler yüzlü birini görmek o kadar zor ki. Bunu ekonomi-
ye, mutlulu¤a, pek çok nedene ba¤layabilirsiniz.

Türk insan› nelere daha s›k gülüyor?
Bir-iki baflbakan, Türkiye’yi “Küçük Amerika yapaca-
¤›z” diye diye sonunda yapt›. ABD mizah›na bakt›¤›m›z-
da ABD halk› bantlar›n içindeki küfürlere gülüyor. Bizde
de bu bir ekol taraf›ndan yap›lmaya baflland›. Bunu bir
dergi, iki dergi yapmaya bafllad›ktan sonra bir kuflak
bunlara gülmeye bafllad›. Ama gerçek mizah bu de¤il.
Gerçek mizah bambaflka. Sayg›n bir mizah. Gülmek
çok ça¤dafl, çok sa¤l›kl› bir fley. Ama her fleye de gü-
lünmez tabii. Bir de “karikatür güldüren bir sanat” de-
niyor. Ama karikatür yaln›zca güldüren bir sanat de¤il.
Karikatür güldürür, ama karikatürcünün esas görevi
düflündürmek. Çünkü karikatürde bir mesaj verirsiniz.
Bu mesaj›n illa ki güldürmesi gerekmez. Ama muhak-
kak ki bir düflündürme pay› olmal›.

Siz nelere gülersiniz?
Gülünecek her fleye gülerim. Bakt›¤›m zaman mesle-
¤im aç›s›ndan bu memlekette gülünecek çok fley görü-

yorum. Bir sürü terslik yaflan›yor. Kedi karikatürüne k›-
z›lmas›na çok gülüyorum. Bugüne kadar 40 binin üze-
rinde karikatürüm yay›nland›. fiükrü Saraço¤lu’nun
baflbakanl›¤›ndan beri karikatür çiziyorum. Her baflba-
kan› ne hallere koyduk, hiçbiri kalk›p bir fley söyleme-
di. Teflekkür ettiler. Çünkü di¤er ülkelerde baflbakanlar
kendi karikatürünü bir gazetede ya da dergide görme-
di¤inde üzülür. “Acaba çal›flm›yor muyum, elefltirecek
bir taraf›m› bulam›yorlar m›?” diye düflünürler. Bizde
son y›llarda öyle bir fley olmuyor. Kedi karikatürü nede-
niyle ne hallere geldik. Özal cumhurbaflkan› olduktan
sonra onu penguen olarak çizdim. Telefon edip teflek-
kür etti. “Frak giydi¤imde gerçekten de penguene ne
kadar çok benziyormuflum” dedi. Günümüzle geçmifl
aras›ndaki fark bu iflte.

Ne tür elefltirilerle karfl›laflt›n›z?
Bu baflbakanlara göre de¤ifliyor. En hoflgörülü baflba-
kan rahmetli ‹smet Pafla’yd›. Sonra o¤lu Erdal ‹nönü,
ard›ndan Turgut Özal gelir. Bülent Ecevit ise Ankara’da
Ulus Gazetesi’nde benim genel yay›n müdürlü¤ümü
yapt›. Çok ça¤dafl bir insan. Ama nedense karikatür-
deki elefltiriye çok fazla tahammülü yok. Asl›nda bir fley
yapmaz. Mahkemeye filan vermez, ama selam› sabah›
alt› ay keser. Yolda gördü¤ünde kald›r›m de¤ifltirir.
Rahmetli Nihat Erim baflbakan oldu¤u zaman özel ka-
lem müdürü telefon ederdi. “Beyefendi dünkü karikatü-
rünüzü çok be¤endi. Orijinalini rica ediyor. Lütuf eder-
seniz evinin duvar›na asacak” derdi. Asl›nda bu cümle-
nin meali, “Kardeflim senin çizecek baflka bir fleyin yok
mu?” Bu da çok komik bir tutum tabii. Tansu Çiller’le
ilgili “Galeri Çiller” diye bir kitap ç›kard›m, bir sorun ya-
flamad›m. Süleyman Demirel de bir fley yapmaz, ama
patrona flikayet eder. Patron gelir, “Geçen gün ‹z-
mir’de Efes Oteli’nde a¤ay› gördüm. Senden flikayetçi.
Bir 15 gün çizmeyiver, sonra tekrar çizersin!” derdi.

Bunlar›n hepsini gördüm. Hepsinin bir damar› var. So-
nuçta onlar da insan, bizim malzememiz de insan.

Günde kaç karikatür çiziyorsunuz?
Gazeteye haftada 6 karikatür çiziyorum. Bunun d›fl›nda
özel sergilerim, kitaplar›m ya da anlaflmal› oldu¤um fir-
malar, dergiler için karikatürler çiziyorum. Y›l baz›nda
de¤erlendirdi¤imizde yaklafl›k 400 karikatürü buluyor.
Çizmedi¤im gün yok. 60 y›ld›r çiziyorum ve hala günde
10-12 saat çal›fl›r›m. Ancak çal›flmayla bir noktaya va-
rabilirsiniz. Sanatta ayn› noktada kald›¤›n›zda bile geri-
lemifl say›l›rs›n›z. ‹leri gitmek için hep çal›flmak gerekir.

“Sorunsuz yerde karikatür olmaz”
“Karikatür hiçbir zaman iktidardan, güçlüden yana olmaz. E¤er iktidardan, güçlüden yana olursa;

karikatürün içindeki komik unsur, karikatürcünün kendisi olur.”



Karikatür nas›l bir sanat dal›?
Karikatür, çizgi ve mizah sanat›. Ama mesaj veren bir
sanat. Bence çok önemli bir sanat. Hatta bana, 21.
yüzy›l›n ve ondan sonraki dönemlerin bafl sanat› gibi
geliyor. Her fleyi karikatürle yapmaya bafllad›k. Çocuk-
lar›n çantalar›n›n üzeri, defter kapaklar›, afifller hep ka-
rikatür oldu. Gazete reklamlar›na mizah girdi. Bundan
birkaç y›l önce Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nin re-
sim bölümünün sergisine gittim. Resim bölümünün sa-
natç›lar›n›n eserlerinin yüzde 90’›nda espri vard›. Kari-
katür bu yönde ilerliyor. Yaln›zca gazete ve dergide
kalm›yor. Hayat›n her alan›na etki ediyor. Çünkü çok
önemli ve vurucu bir sanat. Alt›n› çizerek söylüyorum,
ayn› zamanda çok zor bir sanat.

50 y›l önce üniversitede grafik okumak ve bitirmek bir
vizyon meselesi mi tesadüf mü?
Grafik okumay› b›rak›n, “Akademiye gidece¤im” dedi-
¤im zaman bile annem, “O¤lum aç kalacak” diye bir
hafta a¤lad›. Neyse ki babam, “Kar›flma, e¤er istedi¤i
yere gidemezse, istedi¤i mesle¤i elde edemezse daha
çok a¤lars›n” dedi. Baba deste¤i vard›. Bir de ben çok
flansl› bir insan›m. Ailemin tüm fertleri karikatürle ilgile-
niyordu. Karikatür ç›kan gazeteler al›n›r, eve mizah der-
gileri girerdi. Hatta abilerimin ikisi de Galatasaray me-
zunuydu ve Fransa’daki iki mizah dergisine abone ol-
mufllard›. Her hafta onlar da gelirdi. Çocuklu¤umda ev-
de hep karikatür konuflulurdu. Böyle bir ortamda büyü-
yen bir çocu¤a “O¤lum sen ne olacaks›n” dendi¤inde
tabii ki “Karikatürcü olaca¤›m” der. Ama ailede benden
baflka eli çizgi tutan insan da yoktu. Cetvelle bile çizgi
çizemiyorlard›. Bu bak›mdan çok flansl›y›m. Bir yandan
yetenek, bir yandan da istek gerekiyor.

Bir karikatürcü nas›l yetiflir?
Karikatürcü dünyan›n her yerinde ayn›d›r. Dünyan›n ön-

de gelen tüm karikatürcülerini tan›d›m ve dostluk ettim.
Alman’›, ABD’lisi fark etmiyor hepsi ayn›. Karikatürcüye
yak›ndan bakarsan›z, herkes kendini çizer. Herkesin
çizgisi kendisidir. Bir karikatürcünün çizgisinin çok kuv-
vetli olmas› laz›m. Çünkü müzikte nota ne ise bizim için
de çizgi o. Çizginiz iyi de¤ilse meram›n›z› anlatamazs›-
n›z. Deseni, resim kurallar›n› çok iyi bilmeniz gerekir. Bir
pencereniz olmal› ve dünyaya oradan bakabilmelisiniz.
Mutlaka sanat tarihini bilmeniz gerekir. Hangi ülkede
çal›fl›yorsan›z, o ülkenin sosyal yaflant›s›n› çok iyi bile-
ceksiniz. Karikatürcü öyle kolay yetiflen bir insan de¤il.
Bakt›¤›n›z zaman her ülkeden ancak 3-4 tane karika-
türcü ç›kabiliyor.

Sizin çizginiz ne zaman oturdu?
Beyin öyle bir fley ki okuya okuya gelifltirebilirsiniz. Çiz-
gi de çize çize gelifltirilir. Bugünkü çizgimi ilk bafllad›-
¤›m gün çizemezdim. Y›llar içerisinde çizgimi gelifltire-
rek bugüne geldim. En zoru da o. Kendi çizgini geliflti-
rebilmek. Çizgimin oturmas› en az 10 y›l› buldu. Asl›n-
da bu, karikatür sanat› için çok k›sa bir süre.

Gazeteye her gün karikatür çizmek yarat›c›l›¤›n›z› en-
gellemiyor mu?
Gazetenin karikatür ifllerini üç gün içerisinde bitiriyo-
rum. Geriye kalan 4 günde araflt›rma yapar›m, notlar
ç›kar›r›m. Bana “Gel, gazetede otur, çiz” dediler, iste-
medim. Çünkü 40 y›l gazetede çal›flt›m. Çizmek için
oturursunuz, kahveci gelir “Abi fluraya bir kufl çiz” der,
sonra da kahveyi karikatürün üstüne koyar. Biri gelir,
“Abi ne çiziyorsun? Bence onu boflver, bunu çiz” der.
Üçüncü derecede bir konu önerir. Bunlar›n hepsini y›l-
larca yaflad›¤›m için gazeteye gidip çizmem. Art›k bu-
rama geldi¤i için evde çal›fl›yorum. En rahat çal›flt›¤›m
yer evim. Her pazartesi gider 6 karikatür teslim ederim.
Arada aktüel bir fley olursa hemen çizer götürürüm.

Gençli¤i yakalamak için neler yap›yorsunuz?
Ça¤dafl karikatür neyi öngörüyorsa onu yapmak iste-
rim. Hiçbir zaman eskiye dönmek istemem. Çünkü
dünya, Türkiye, insanlar de¤ifliyor. O bak›mdan bugü-
nün insan› neye gülüyor, neyi istiyorsa ve o günün ko-
nusu her ne ise ona göre çizmek gerek. Sonuçta biz
okurun emrindeki insanlar›z. Kafas›ndaki sorun ne ise
onun karikatürünü verebilmemiz laz›m. Kendi sorununu
görmesi laz›m. Ö¤renciyse ö¤rencinin sorununu, me-
mursa memurun sorununu vereceksiniz. Ama hiçbir
zaman karikatür iktidardan, güçlüden yana olmaz. E¤er
siz iktidardan, güçlüden yana olursan›z karikatürün
içindeki komik unsur, karikatürcünün kendisi olur.  

Sizin karikatürlerinizde argo yok ve siyaset daha s›k yer
al›yor. Ama genç karikatürcülerin ço¤u argoya dayal› ve
siyaset içermeyen karikatür yap›yorlar. Ayn› kitleyi ya-
kalayabilmeniz nas›l mümkün olabilir?
Onlar, kendi kuflaklar›n›n karikatürünü yap›yorlar. Onla-
r›n okuyucusu baflka, benim okuyucum baflka. Bu da
do¤al. Her dükkan›n müflterisinin ayr› olmas› gibi bir
fley. Karikatürcü, karikatürünü hangi tabakaya çekece-
¤ini çok iyi bilir. Hitap edilen kitlenin ortalamas›n› almak
laz›m. ‹lla ki bu tarafa çizece¤im diye bir fley yok. Genç
çizerlerin kendi kitleleri aras›nda da benim kitlelerim
aras›nda da okuyucular› var. Bunun bir ayr›m› yok. Sa-
nat›n yafl› olmaz. Bir gün O¤uz Aral bana “Gençler da-
ha iyi karikatür yap›yor” dedi. “Sanat›n yafl› yok. ‹nsan
kendini yetifltirir ve beynini beslerse yafllan›nca daha iyi
karikatür çizer” dedim. Düflündü ve “Hakl›s›n” dedi.

Yurtd›fl›na bakt›¤›m›zda, karikatürde ne gibi farkl›l›klar
görüyorsunuz?
Siyasi karikatüre bakt›¤›m›zda ‹ngiltere ve ABD’de siya-
si karikatür çok güçlü. Ama ‹talya’da ya da Fransa’da
çok güçlü de¤il. Norveç’te, Finlandiya’da karikatür iyi

de¤il. Çünkü sorunlar› yok. Sorun olmayan yerde kari-
katür olmaz. Dünya çap›nda öne ç›km›fl isimlere bakt›-
¤›m›zda bir ara Mordillo çok parlad›. Ama o tip karika-
türün sürekli parlamas› beklenemez. Bir ç›k›fl gösterir
ve ondan sonra düflüfle geçer. Mordillo flu an eskidi.
Bunun d›fl›nda karikatürün sanat oldu¤unu ispat eden
bir Adolph Born var. Karikatürün dehas› say›l›r. ‹ngiliz
Ralph Steadman da karikatür sanat›nda en be¤endi-
¤im isimlerden biri.

Türkiye’nin karikatüre bak›fl›n› konufltuk, karikatürcüye
bak›fl› nas›l? Eme¤inizin karfl›l›¤›n› ald›n›z m›?
Türkiye karikatürcüyü seviyor. Bafllad›¤›mdan bugüne
kadar baflka hiçbir ifl yapmad›m. Hep karikatürden ge-
çindim. Demek ki Türkiye, kendi ölçüleri içinde bunun
yan›t›n› veriyor. Geçen aylarda Eskiflehir’deydim. Ana-
dolu Üniversitesi, Karikatür Müzesi açt›. Orada sergim
vard›. Bu kadar yo¤un ilgiyi çok az sergide gördüm.
Eskiflehir karikatürü ve karikatürcüyü çok seviyor. “‹yi
ki karikatürcü olmuflum” dedim.  

Türkiye’yi karikatüre bak›fl aç›s›ndan bölgelere ay›rabi-
liyor musunuz?
Karadeniz’in espri potansiyeli çok zengin. ‹yi ki Temel
var. Temel olmasa ne yapard›k, diyorum. Ama bir flehir
var ki sanata ve sanatç›ya karfl› nedense uzak duruyor.
O da ‹zmir!

‹zmir, sanat konusunda her zaman Anadolu’nun bafl-
kenti olarak görülmüfltür ama...
‹zmir’de nedense bütün karikatür sergileri, di¤er illere
oranla gereken ilgiyi görmüyor. ‹zmir’de yaflasam yan›-
t›n› veririm. Ama flu an için nedenini bilmiyorum. Oysa
spor denince ‹zmir çok yatk›n bir flehir. Resme bak›n-
ca, Yaflar Grubu’nun haz›rlad›¤› Dyo Resim Yar›flmas›
da çok güzel ve de¤erli, fevkalade baflar›l› bir sanat ça-

l›flmas›. Müzik konusunda ‹zmir Fuar›’n›n etkisi zaten
biliniyor. Sanat›n her alan›nda ‹zmir ön planda. Ama
nedense karikatüre karfl› so¤uk ve ilgisiz. ‹zmir çok
ça¤daflt›r. ‹zmirli çok dostum var. Bu konuda ‹zmir’i
elefltirdi¤im karikatürü Eskiflehir’deki sergimde çizdim
ve gazetede de yay›nland›.

Gençlere neler öneriyorsunuz. Gereksiz taramadan ka-
ç›ns›nlar m›?
Evet, O¤uz Aral’›n nasihati bu. Gençleri çok seviyorum,
çok iyi çiziyorlar. Hepsi çok iyi yoldalar. Yeni yetiflenle-
re çok çal›flmalar›n› öneriyorum. Çünkü sanat›n hiçbir
dal› tembellikle baflar›ya ulaflmaz. Hele karikatürde hiç
ulafl›lmaz. Zaten yetenekleri de var. Baflar›l› olacaklar›-
na ve Türk karikatürünü daha ileriye götüreceklerine
inan›yorum.

09 08 söylefli: Semih Balc›o¤lu

“Karikatür, çizgi ve mizah sanat›. Ama mesaj veren bir sanat. Bence çok önemli bir sanat.
Hatta bana, 21. yüzy›l›n ve ondan sonraki dönemlerin bafl sanat› gibi geliyor.”
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röportaj: elif erdem 

Tasar›m, duygulara yöneliyor 
Gelip geçici olan ve çok paylafl›lan e¤ilimler trendleri meydana getiriyor. Özellikle 1950’lerden 
sonra tüm dünyay› saran minimalizm ak›m›, yerini fazlal›klara, lükse ve ekstra ayr›nt›lara m› 
b›rak›yor dersiniz? 
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Fazla bir fleye gerek yok. Her fley gere¤i kadar olsun anlay›fl›n› ve sadeli¤i te-
mel alan minimalizmin, uzun y›llar boyunca etkisini sürdürdü¤ünü söylemek
pek yanl›fl olmasa gerek. Minimalizmle birlikte, gereksiz detaylardan ve fazla-

l›klardan kaç›n›ld›. Fonksiyonellik ön planda tutuldu. Lüks tutum, daha do¤rusu faz-
lal›klara yer veren anlay›fl, bu dönem boyunca pek ortalarda görünmedi. 

Ancak içinde bulundu¤umuz dönemde, dekorasyonda farkl› k›p›rdanmalar›n etkisini
hissetmek mümkün. Hayal gücü ve yarat›c›l›¤›n etkisiyle ortaya ç›kan fazlal›klar, tü-
keticilere göz k›rpmaya bafll›yor. Dekorasyon ve tasar›m konusunun önemli isimle-
rinden biri, Koleksiyon Mobilya’n›n sahibi ve tasar›mc›s› Faruk Malhan dekorasyon
ve tasar›m dünyas›nda yaflanan geliflmeleri anlatt›. 

Biçim ve fonksiyona verilen önem azal›yor 
Koleksiyon Mobilya’da bu y›l sar› ve alt›n tonlar›na oldukça s›k rastlan›yor. Bunun ya-
n› s›ra gümüfl rengi, platin rengi, siyah ve beyaz da a¤›rl›¤›n› hissettiriyor. Biçimlerde
fonksiyonlara, ergonomi ve ortopediye verilen öncelik, biraz arka plana at›lm›fl du-
rumda. Faruk Malhan’›n deyifliyle, “Duygulara yönelen tasar›mlarla, insanlar iflin eti-
ne ve kemi¤ine dokunmaya bafll›yor.” Bunu flu flekilde aç›klamak da mümkün: Ta-
sar›mc›lar art›k insanlar›n, realist ve materyalist dönemden biraz s›k›lm›fl olduklar›n›n
fark›ndalar. Bu dönemin biçimleriyle ve tarz›yla yaflamaktan kaynaklanan bir yorgun-
luk oldu¤unu görüyorlar. Bundan dolay› insanlar›n hem bedensel hem de zihinsel
olarak rahatlayabilece¤i ve dinlenebilece¤i tasar›mlar ön plana ç›k›yor. Önümüzdeki
dönemde kullan›lan materyallerde keten, ipek, kaflmir ve has›r kullan›m› yo¤unluk
kazan›yor. ‹ç kullan›mda, do¤al malzemelere dönüfl dikkat çekiyor. Kufl tüyüne yö-
nelik bir e¤ilim var. Özellikle yataklarda, ayçiçe¤inden yap›lan süngerler daha fazla
kullan›l›yor. Bu da do¤al malzemeye yönelimin bir parças›. Pamuk, her zaman en
çok kullan›lan malzemelerden biri olarak yerini koruyor. Deriye olan ilgi, ayn› flekilde
devam ediyor. Ahflap kullan›m› giderek art›yor ve artmaya devam edece¤i söyleni-
yor. Ayr›ca bu y›lki tasar›mlarda paslanmaz çeli¤in ve cam›n a¤›rl›¤› hissediliyor. Bu
malzemelerin hepsi özgürlük temas› alt›nda birlefliyor. Kullan›lan malzemelerin tek
tek kendileri de¤il de onlar›n bir araya geliflleri daha büyük anlam tafl›yor. Duygulara
ulaflmak yine temel amaç. Malhan’a göre, bir ürün estetik oldu¤u andan itibaren
fonksiyoneldir. Estetik asl›nda ifllevsel sürecin bir parças›. Bir ürünün fonksiyonlar›
ortadan kald›r›ld›¤›nda estetik olmas› beklenemez. Ama estetik olan bir ürün, ayn›
zamanda fonksiyonel de olmal›d›r. 

Mobilya mekan› iflgal etmemeli
Küçük ya da büyük mekanlar›n nas›l döflenece¤i konusuna gelince... Burada dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta, mobilyalar›n mekan› iflgal etmemesi. Yani mobil-
ya, mekan›n, kullan›m›n ve yaflam›n önüne geçmemeli. Asl›nda bir mekandaki mo-
bilyalar›n varl›¤›ndan çok, onlar›n b›rakt›¤› etki ve boflluk önemli. Kullan›lan mobilya-
lar›n mimariye müdahale etmemesi, her birinin hem ba¤›ms›z hem bir arada var ola-
bilmesi, iflgal yaratmamas› ve esnek olmas› gerekiyor. Mobilyalar, kullan›c›yla bir et-
ki-tepki iliflkisine girerek, yerlerinden baflka yerlere konulabilmeli. Bu denge sa¤lan-
d›ktan sonra, mekan›n büyük ya da küçük olmas› bir fleyi de¤ifltirmiyor. 

Tasar›m› etkileyen ak›mlar
Tasar›m› etkileyen çeflitli ak›mlar var. Realist ve materyalist tutumlar, trendleri belir-
lemede önemli rol oynuyor. Bunlar tasar›m› amaçlar› do¤rultusunda kullanmaktan
çekinmiyorlar. Bir ürünü en iyi flekilde ve en ucuza mal etmeyi tasar›m olarak alg›l›-
yorlar. Fiyat endifleli tutumlar, giderek daha bask›n hale gelerek hem tasar›m› hem
de tüketiciyi belirlemeye bafll›yor. Bu tavr› sergileyenler, gördükleri ve be¤endikleri
tasar›mlar› kopya edip satmay› beceri olarak görüyor. Daha önce kullan›lm›fl ve ka-
bul edilmifl olan klasikleri yeniden düzenleyerek tüketiciye sunan bir tutum var. Ayr›-
ca buna ra¤bet gösteren bir tüketici kitlesi de var. Bu kitle genelde, ait oldu¤u s›n›-
fa tam oturmam›fl ve kendileriyle ilgili sorgulama yapmayan insanlardan olufluyor. 

Bir de süper lüks tutumlar var. Bunlar ise sadece belli bir kitleye hitap ediyor. Bun-
lar›n d›fl›nda kalan ve belli bir tutuma göre tasar›m yapmayan tasar›mc›lar, özgün ifl-
ler ortaya koyabiliyor. Baflka bir deyiflle, genel kabullere isyan eden ve baflkald›ran
tasar›mc›lar, yenili¤i ve yarat›c›l›¤› ön plana ç›kar›yorlar. Çünkü tasar›m bir fleyi icat
etmektir, yeni ve yararl› bir fley yapmakt›r. Art›k, insanlar›n maddi ihtiyaç ve alg›lar›-
n›n bir ad›m ötesine gidebilen tasar›mlar ön plana ç›k›yor.

Her ülkenin tasar›ma bak›fl› farkl›
Tasar›m hareketini genelde üç ülke yönlendiriyor. ‹talya, Fransa ve Almanya. Bu ül-
kelerdeki ortak e¤ilim, aristokrasi, özgürlük ve pasteller içerisindeki çeflitlilik üzerine
kurulu. Bir baflka önemli noktaysa, tak›mlardan ve setlerden kopmaya iflaret ediyor. 

Tasar›m konusu asl›nda her ülkede farkl› alg›lan›yor. Ancak yap›lan ifller belli bir nok-
tada kesifliyor. De¤iflimi yönlendiren tasar›mc›lar, ortak bir tutumla hareket ediyor.
Gerek kulland›klar› malzemelerle, gerekse kulland›klar› renkler ve biçimlendirme tarz-
lar›yla birbirine paralel ifller ortaya koyuyorlar. Buradaki as›l amaç, de¤iflimi daha h›z-
l› gerçeklefltirebilmek. Toplumlar h›zl› de¤iflenler ve yavafl de¤iflenler olmak üzere iki-
ye ayr›l›yor. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde de¤iflim çok yavafl gerçeklefliyor. Bu-
ralarda trendlerin oluflumu daha zor. 25-30 y›ll›k dönemleri kapsayan trendler var.
Bu da zaten bir nesil anlam›na geliyor. Bu ülkelerde malzeme kullan›m›ndaki de¤iflim
de yavafl oluyor. Uzun y›llar boyunca serami¤in d›fl›ndaki malzemelere çok s›cak
bakmayan kuzey ülkeleri, art›k alüminyumu, çeli¤i, keçeyi ve baflka malzemeleri kul-
lanmaya bafllad›. Önceki dönemlerde, çok sakin ve pastel renkleri tercih eden bu ül-
kelerin flimdi biraz daha canl› renkler kulland›klar› dikkat çekiyor. Ama yine de çok
parlak ve canl› renklere s›k rastlan›ld›¤› söylenemez. 

Oysa Güney Avrupa ülkelerinde ve s›cak iklimlerde durum tam tersi. Bu ülkelerde
de¤iflim çok daha h›zl› oluyor. De¤iflim konusunda özellikle ‹talya çok h›zl› davran›-
yor. Bu nedenle ‹talya’da özgün tasar›mlar daha fazla yer buluyor. Çünkü ‹talya ak›-
fl›n ters yönünde hareket etmeyi seviyor. ‹talyan tasar›mc›lar özellikle renkte, uyumun
de¤il uyumsuzlu¤un tad›n› ar›yorlar. Fransa ‹talya’dan farkl›. Fransa’da de¤iflim biraz
daha gösteriflli oluyor. Fazlal›klar ve aksesuarlar göze çarpan ilk ö¤eler aras›nda.
Lüks biraz daha devrede. Renkler uyum içerisinde ve coflkuyla kullan›l›yor. Seçenek-
ler de bir hayli fazla. Türkiye’ye gelince... Türkiye flu an itibariyle izleyici konumunda.
‹ç mekan düzenlemesinde çok yol al›nm›fl olsa da tasar›m alan›nda görülen eksiklik-
ler kendini hissettiriyor. Türk tüketicisinin be¤eni ve beklenti düzeyi gelifltikçe,
tasar›mc›lar›n daha özgün ifller ortaya koyabilece¤ini söylemek mümkün.

Mobilyalar, kullan›c›yla bir etki-tepki iliflkisine girerek, yerlerinden
baflka yerlere konulabilmeli. Bu denge sa¤land›ktan sonra, mekan›n

büyük ya da küçük olmas› bir fleyi de¤ifltirmiyor.

Foto¤raflardaki tasar›mlar Koleksiyon Mobilya’ya aittir. 
Çekimler Koleksiyon Mobilya showroomunda gerçeklefltirilmifltir.
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Mutlulu¤a giden sekiz yol
Time Dergisi’nin haberine göre, yap›lan yeni araflt›r-

malar uzun yaflaman›n bir tesadüf olmad›¤›n› ortaya
koyuyor. Araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre, sigara içme-
yenlerin, dengeli beslenenlerin, stresten uzak bir yafla-
m› tercih edenlerin, hayata iyimser bakanlar›n, günde 7
saat uyuyanlar›n, beyin faaliyetlerini canl› tutmak için
karmafl›k aktivitelerle u¤raflanlar›n ve günde en az yar›m
saat olmak üzere haftada en az üç kez spor yapanlar›n
daha uzun yaflad›¤›n› söylemek mümkün. Japonlar 81
olan yafl ortalamas›yla dünyan›n en uzun yaflayan ›rk›
olma özelli¤ine sahip. Zambial›lar ise 33 olan yafl orta-
lamas›yla en k›sa yaflayan ›rk olarak biliniyor. Evli insan-
lar bekarlara göre daha uzun yafl›yor. Yafl› ilerlemifl olan
kardefller, genç olanlara göre daha uzun bir ömre sahip
oluyor. Çocuk sahibi olan kad›nlar olmayanlara göre,
yüksek ö¤renim görmüfl Amerikal›lar, okulu yar›m b›ra-
kanlara göre daha fazla yafl›yor. Ayr›ca Oscar sahibi
olanlar›n hiç kazanmam›fl olanlara göre 4 y›l daha fazla
yaflad›¤› ortaya ç›k›yor. Geliflmifl toplumlarda ortalama
insan ömrünün 87 civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor.
Afla¤›daki sorulara verdi¤iniz cevaplar›n skorlar›n› 87 ile
toplayarak ya da 87’den ç›kararak ortalama kaç y›l ya-
flayaca¤›n›z› hesaplayabilirsiniz. 

Davran›fllar: ‹yimser misiniz? Hayata genellikle iyi göz-
lerle mi bakars›n›z? Stresle dolu fleylerden uzak dur-
may› baflarabiliyor musunuz? 
Cevab›n›z “hay›r” ise 5 y›l ç›kar›n. 
Genler: Son zamanlarda ailenizde 90 yafl›n üzerinde
yaflam›fl akraba ya da akrabalar›n›z var m›? Uzun yafla-
man›n aile ba¤lar› ve genlerle yak›ndan ilgili oldu¤u bü-
yük bir gerçek.
Cevab›n›z “evet” ise 10 y›l ekleyin.
Spor: Günde en az 30 dakika, haftada en az üç gün
spor yap›yor musunuz? Özellikle kaslar› kuvvetlendiren
egzersizlerin çok önemli oldu¤unu unutmay›n.
Cevab›n›z “hay›r” ise 5 y›l ç›kar›n.
‹lgi alanlar›: Beyninizi çal›flt›ran aktiviteleri düzenli bir
flekilde yap›yor musunuz? Yeni ve karmafl›k aktiviteleri
hayat›n›z›n içine almakta fayda var. 
Cevab›n›z “evet” ise 5 y›l ekleyin.
Beslenme: Sizi formda tutacak bir beslenme program›
izliyor musunuz? Fazla kilolar uzun yaflamaya olanak
tan›m›yor. 
Cevab›n›z “hay›r” ise 7 y›l ç›kar›n.
Sigaradan kurtulun: Sigara içiyor musunuz? 
Cevab›n›z “evet” ise 5 y›l ç›kar›n.

100 yafl›na kadar yaflaman›n s›rlar›Koleksiyoncular Çin 
sanat›na bay›l›yor

Beni ve köpe¤imi sev

Time Dergisi’nin, mutluluk formülleri arayan “mutlu-
luk bilimi”yle ilgili yapt›¤› habere göre, para, iyi e¤i-

tim, yüksek IQ ve gençlik gibi özellikler san›ld›¤› gibi
mutluluk getirmiyor. Time’›n dayana¤› ise bu konuda-
ki araflt›rmalar› derleyen ve böyle bir sonuca ulaflan
Pennsylvania Üniversitesi’nden Psikolog Martin Selig-
man. Ortaya ç›kan di¤er sonuçlar flöyle: Evli insanlar
bekarlara göre daha mutlu bir yaflam sürüyor. Günde
üç saatten fazla televizyon özellikle de dizi izleyenlerin
daha mutsuz oldu¤u görülüyor. 

Arkadafl ortam› ve sosyalleflme mutluluk getiriyor.
Günde bir iki kadeh alkol içenler, içmeyenlere göre
kendini daha iyi hissediyor. 30-50 yafl aras›ndaki in-
sanlar di¤er yafl gruplar›ndan daha mutsuz. Bunun
nedeni daha az özgürlük ve daha fazla sorumlulu¤a
sahip olmalar›. Ayr›ca ifllerinde belli bir özgürlü¤e sa-
hip olanlar›n ve özel hayatlar›na yeterince vakit ay›ra-
bilenlerin daha mutlu oldu¤u ortaya ç›k›yor. Peki bu
durumda ne yapabiliriz? Kaliforniya Üniversitesi’nden
psikolog Sonja Lyubomirsky de bu alanda yap›lan
araflt›rmalara dayanarak, sekiz maddelik bir reçete
veriyor. 

‹flte mutlulu¤un reçetesi:
1- fiükredin: Bafl›n›za gelen güzel fleyleri düflünün ve
bunlar› her hafta sonunda bir günlü¤e not edin. Her
hafta en az 3-5 maddeyi önemsizden daha önemliye
do¤ru s›ralay›n.
2- Baflkalar›na iyilik yap›n: Markette s›ran›z› acelesi
olan birine verin veya yafll› bir komflunuza haftada bir
yemek götürün. Baflkalar›na karfl› yard›msever olmak
hem kendinizi iyi hissetmenizi sa¤layacak, hem de sizi
baflkalar›n›n gözünde yüceltecektir.
3- Hayat›n tad›n› ç›kar›n: Anl›k zevkleri görmezden gel-
meyin. Psikologlar, beyninizde güzel anlar›n foto¤raf›n›
çekerek, üzgün oldu¤unuzda bunlar› yeniden hat›rla-
man›z› tavsiye ediyor.
4- Ak›l hocan›za teflekkür edin: Hayat›n›z›n dönüm nok-
talar›nda size yol gösterenlere müteflekkir oldu¤unuzu
söyleyin.
5- Affetmeyi ö¤renin: Affedici olmayanlar öfkelerinden
kurtulamay›p sürekli intikam peflinde koflarken, affeden-
ler geçmiflleriyle bar›flarak huzurlu bir yaflam sürerler.
6- Ailenize ve arkadafllar›n›za zaman ay›r›n: Ne kazan-
d›¤›n›z para, ne ifl, ne de sa¤l›k, mutlulu¤unuzda güçlü
iliflkiler kadar etkilidir.

7- Vücudunuza özen gösterin: Yeterince uyumak, eg-
zersiz yapmak, gülümsemek ve kahkaha atmak, k›sa
vadede ruh halinizi olumlu etkiler. 
8- Zorluk ve stresle bafl etmenin yollar›n› bulun: Dini
inançlar zorluklarla mücadele etmekte yard›mc›d›r. “Bu
da geçecek”, gibi telkinler, gerçekten inand›¤›n›z süre-
ce, ifle yarayacakt›r.

Ne kadar mutlusunuz?

Afla¤›daki cümlelerin size uygunlu¤unu ölçek üzerin-
den belirleyin: (1: Do¤ru de¤il, 4: K›smen do¤ru, 
7: Tamamen do¤ru)
1- Birçok yönden hayat›m ideallerime uygun.
2- Yaflam koflullar›m kusursuz.
3- Hayat›mdan memnunum.
4- fiu ana kadar hayattan beklediklerimi elde ettim.
5- Yeniden dünyaya gelsem hayat›mda neredeyse hiç-
bir fleyin de¤iflmesini istemezdim.

Toplam skorunuz:

31-35: Hayat›n›zdan çok memnunsunuz.
26-30: Çok memnunsunuz.
21-25: Az da olsa memnunsunuz.
20: Ne memnunsunuz, ne de¤il.
15-19: Biraz huzursuzsunuz.
10-14: Memnun de¤ilsiniz.
5-9: Hayat›n›zdan son derece memnuniyetsizsiniz.

Çin’de, yap›lan harcamalar›n özgürleflmesiyle birlik-
te, Çin sanat›na ait pazar büyümeye bafllad›. Al›c›-

lar 3 bin y›ll›k bronz kaplardan Çinli ressamlar›n ola¤a-
nüstü tablolar›na kadar her fleyi topluyor. Çin’in nadide
eflyalar›n›n ve eserlerinin sat›laca¤› müzayedede, ço-
¤unlu¤u Çin’den olmak üzere 50’den fazla kifli, bu eser-
lere fiyatlar›n›n çok üstünde de¤er biçerek sat›n ald›. 

1960 ve 1970’li y›llardaki kültür devrimi s›ras›nda, sa-
nat koleksiyonculu¤u bir burjuva ifli olarak görülüyor-
du. Art›k koleksiyonculuk sa¤l›kl› bir biçimde gelifliyor.
Uzmanlar, Çin’in varl›¤› ve gücü büyüdü¤ü sürece, Çin
sanat›na ait eserlerin fiyat›n›n daha da yükselece¤ini
öngörüyor. Araflt›rmalara göre, Çinliler kendi sanat
eserleriyle bat›l› sanat eserleri aras›nda neden bu kadar
büyük fiyat fark› oldu¤unu henüz anlam›fl de¤iller. 

Örne¤in geçen aylarda bir Picasso tablosu 104 milyon
dolara sat›ld›. Çin’in Picasso’su olarak görülen Zhang
Daqian’›n tablosu ise 1 milyon dolar›n üzerinde sat›l›-
yor. Çinli koleksiyoncular Zhang’›n tablolar›n›n yak›nda
Picasso’nun seviyesine yükselece¤ini tahmin ediyor.
Çin’in sanat eserlerine karfl› duyulan ilginin ve fiyatlar›n
artmas›nda, yeni zengin olmufl özellikle Çinli koleksi-
yoncular›n pay› çok büyük. Çin sanat›yla ilgilenenler
için bu bir bafllang›ç. Ancak bilinmesi gereken birkaç
fley var. 

Eserleri ad› bilinir ve güvenilir olan sat›c›lardan almak
gerekiyor. Çünkü eserlerin kopyas›n› ve sahtesini yap-
mak, Çin’de s›k rastlanan bir durum. Çin s›n›rlar› içinde
sat›n ald›¤›n›z sanat eserlerinin son döneme ait oldu-
¤undan emin olman›zda fayda var. Bunun nedeni,
1949’dan önce yap›lm›fl sanat eserlerini Çin d›fl›na ç›-
karman›n yasak olmas›. 

Gürol Sözen’in eserleri Türk
‹slam Eserleri Müzesi’nde

Yap›lan araflt›rmalar, insanlar ve sahibi olduklar›
hayvanlar aras›nda ne kadar büyük benzerlikler ol-

du¤unu ortaya koyuyor. Araflt›rmac›lar, sahibi oldu¤u
hayvanla birlikte kiflinin foto¤raf›n› çektikten sonra bu
sonuca vard›lar. Çünkü ortaya ç›kan sonuçlar›n ço¤u,
foto¤raf› çekilen kifli ve sahibi oldu¤u hayvan›n gerçek
bir çift gibi göründüklerini ortaya koyuyordu. Bu arafl-
t›rma 36 köpek ve sahibi üzerinde yap›ld›. Buna göre,
kat›l›mc›lar›n birço¤unun sahibi oldu¤u köpe¤e benze-
di¤i görüldü. Araflt›rmay› yapan kifliler, benzerli¤in, kö-
pek ve sahibinin uzun y›llar boyunca birlikte olmas›n-
dan ve bir anlamda birlikte büyümüfl olmalar›ndan kay-
naklanmad›¤›n› söylüyor. Bunun birlikte yaflamayla ve
birlikte geçirilen süreyle hiçbir ilgisi yok. Bir köpek sa-
t›n al›rken onun soyunun ne oldu¤undan çok, görünü-
flünün nas›l oldu¤uyla ilgilenilmesi, birbirine benzeme
konusundaki sonucu do¤ruluyor. ‹nsanlar›n köpek al›r-
ken kendilerine benzeyen tercihler yapmas›, tesadüfen
ortaya ç›kan bir olay olarak nitelendiriliyor. ‹nsanlar, ge-
netik bir ba¤lant›ya iflaret etti¤i için, kendilerine benze-
yenlere daha fazla güveniyor. E¤er köpekler erkeklerin
en iyi arkadafllar›ysa, güven duygusu bu arkadafll›ktaki
en önemli parçalardan biri. 

Ressam, heykelt›rafl ve yazar Gürol Sözen, on befl
y›ldan bu yana eski ahflaplar üzerine ya¤l›boya, al-

t›n, gümüfl ve bronz kullanarak gerçeklefltirdi¤i eserle-
rini, 22 Mart-18 Nisan 2005 tarihleri aras›nda Türk ‹s-
lam Eserleri Müzesi’nde sergiledi. “Uygarl›klar›n Kenti
‹stanbul’dan Hüzün ‹konalar›” bafll›¤›n› tafl›yan serginin
foto¤raflar›, Ali Konyal›’n›n yorumuyla sergide yer ald›.
Müzede ayr›ca, Sözen’in eserlerine esin kayna¤› olan
Bizans ve Osmanl› dönemine ait özgün koleksiyondan
örnekler sunuldu. 
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O
tac›, pek ço¤umuzun bo¤az pastiliyle özdefl-

lefltirdi¤i bir isim. K›fl günlerinde imdad›m›za

yetiflen Otac› bo¤az pastillerini üreten Kurt-

san’›n bafl›nda bugün ikinci nesilden bir temsilci var.

‹kinci nesil olmas›n›n yan› s›ra ayn› zamanda bir kad›n

o. Türkiye’de kad›n giriflimcili¤inin en baflar›l› örnekle-

rinden birini gözler önüne seriyor Meltem Kurtsan ba-

flar›lar›yla. ‹fl hayat›na aile flirketi olan Kurtsan ‹laç’ta

bafllad›. Annesi ve babas› gibi eczac›l›¤› meslek olarak

seçti. Okul y›llar›ndan itibaren flirketin büyümesi ve ba-

flar›l› olmas› için ailesine destek oldu. Babas›, flirketin

kurucusu Niyazi Kurtsan’› geçen y›l kaybedince, aile

flirketlerinin bafl›na geçti. 

Küçüklükten itibaren bitkilere ve do¤an›n iyilefltirici gü-

cüne hayran olan Niyazi Kurtsan, eczac›l›k fakültesini

bitirdikten sonra, Kocamustafapafla’da bir eczane aç›-

yor. Ve laboratuvar›nda dut flurubu, tendürdiyot vs.

üretmeye bafll›yor. Y›l 1955, yokluk zamanlar›. Eczane-

lerde satacak hiçbir fley yok. Kendi yapt›¤› ürünleri ilaç

depolar›na vererek bir anlamda barter yaparak, serma-

ye yoklu¤unu üretime döndürerek telafi etmeye çal›fl›-

yor. Üretim art›nca, imalat› Sirkeci’de bir han›n dördün-

cü kat›na tafl›yor ve Büyük Eczane’yi aç›yor. Bu arada

Meral Han›m’la evleniyor, Meltem ve Deniz isminde iki

k›z› oluyor. Daha sonra Meral Han›m da üniversiteye

bafll›yor ve eczac› oluyor. Niyazi Bey eczaneyi efline

devrederek üretime a¤›rl›k veriyor. fiirket büyüyor, 25

ülkeye ihracat yapar hale geliyor. As›l olarak bir ilaç flir-

keti olan Kurtsan, bitkisel pastiller, aneljezikler, derma-

tolojikler, diyet besinler, saç ve cilt bak›m ürünleri, koz-

metik, yara bantlar› ve t›bbi flasterler üretiyor. ‹flte böy-

le bir aileden yetiflme eczac› ve ifl kad›n› Meltem Kurt-

san. fiimdi bu baflar›lar›n›n di¤er kad›n giriflimcilere ör-

nek olmas› için çal›fl›yor, onlara çeflitli projelerde des-

tek veriyor. Meltem Kurtsan’la hem baflar›s›n›n s›rlar›n›,

hem yeni yat›r›m planlar›n› hem de kad›n giriflimcilere

önerilerini konufltuk. 

Kurtsan bir aile flirketi ama y›llard›r kurumsallaflma ça-

l›flmalar› yürütüyor. Siz ikinci kuflak yönetici olarak,

profesyonellere a¤›rl›k verdiniz. Bu çal›flmalar›n›z hak-

k›nda bilgi verir misiniz? 

Evet, biz aile flirketiyiz ama bugüne kadar birçok da-

n›flmanl›k hizmeti ve e¤itim ald›k. Harvard Business

School’da 3 y›ll›k bir programa devam ettim, President

Management Program. 1996-99 aras›nda devam etti-

¤im bu program›n en önemli bölümlerinden biri aile flir-

ketlerinin kurumsallaflmas› ve bu süreçte yöneticilerin

rolüydü. Kurumsallaflma befl dakikal›k bir olay de¤il,

belli bir süreci var. Biz bu süreçlerden geçtik. Ben e¤i-

timi bitirdikten sonra yurtd›fl›ndan uzmanlar, e¤itmenler

getirdik. Yönetim kurullar›na profesyonel üye ald›k. Bu

çal›flmalar›n çok yarar› oldu. Son 5 y›ld›r yönetim kurul-

lar›nda profesyonel üyelerimiz var. Yönetim olarak bir

karar daha ald›k, günlük ifllerden uzak kalmaya karar

verdik. Babam›z› geçen y›l kaybettik. Babam vefat›n-

dan 6 ay önce bayra¤› bana devretti. Bütün flirketlerin

yönetim kurulu baflkanl›¤›na seçildim. 

Nas›l bir patronsunuz?

Ben çok aç›k bir insan›m, içimden geçeni, düflüncele-

rimi duygular›m› paylafl›r›m. Dan›fl›r›m,  dan›flmaktan ve

“Kad›n giriflimciler korkmay›n!”
Bu ça¤r›, baflar›l› olmufl bir kad›n giriflimciye ait. Kurtsan fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›
Meltem Kurtsan’a... “Baflar› için gereken formül herkes için farkl› olabilir. Kad›nlar e¤er giriflimci olmak
isterlerse yapacaklar› çok fley var. Korkmas›nlar, içlerindeki yetene¤e yol versinler” diyor.
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fikir almaktan hiç çekinmem. Yan›mdakilere fikirlerini

sorar›m, dedi¤im dedik olmam. Çal›flanlar›m›n fikirlerini

kabul etmek zor gelmez. Güzel bir fikir varsa hemen

sahip ç›kar›m. Dinlerim, dan›fl›r›m. K›zd›¤›m zaman da

olur tabii. Ama kadroda flöyle bir inan›fl oldu¤unu duy-

dum; “Meltem Han›m k›z›yorsa vard›r bir sebebi” diyor-

larm›fl. Bu güzel bir fley tabii. 

Patron ve yönetici olarak; iki farkl› konumu nas›l denge-

liyorsunuz?

Bizim içimizden yetiflen bir genel müdürümüz var,

genç bir han›m. 10 y›ld›r bizimle birlikte çal›fl›yor. Ben

onunla ekip halindeyim. Günlük ifllere hiçbir zaman ka-

r›flm›yorum. Enerjimi KAG‹DER gibi farkl› alanlara da

yöneltti¤im için dengeleyebiliyorum. Benim flu anda

yürüttü¤üm fley yeni projeler. Sadece takip ediyorum,

kontrol ediyorum, raporu al›yorum, fikirlerimi söylüyo-

rum ama yönetim tümüyle profesyonel kadroda. Bana

düflen çok büyük görevler var. Bu da gelece¤in plan-

lanmas›. Yeni ürünler, projeler, ARGE çal›flmalar› var.

Onlarla ilgileniyorum daha çok.   

Ailenin üçüncü kufla¤› flirkette çal›fl›yor mu? Eczac›l›¤a

merakl›lar m›? 

Benim biri 22, di¤eri 18 yafl›nda iki o¤lum var. Karde-

flim Deniz’in de iki k›z› var. Çocuklar›n hiçbiri eczac›l›k

okumad›. Deniz’in küçük k›z› daha 16 yafl›nda, lise ö¤-

rencisi. Belki o okur diye düflünüyorum. Asl›nda isterim

de çünkü eczac›l›k güzel bir meslek. Ama çocuklarda

da bir b›kk›nl›k oldu galiba. Annem, babam, kardeflim,

ben hepimiz eczac›y›z. Çocuklar›n, yani üçüncü kufla-

¤›n hepsinin çok bilinçli ve bilgili olmas› laz›m. Onlar›n

sorumlulu¤u baflka bir sorumluluk art›k. Trendleri takip

etmek, do¤ru yat›r›m kararlar› almak onlar›n görevi. Bu-

rada yönetici olmalar› flart de¤il, flirketi iyi yönetecek

ekibi seçmek zorundalar. Onun için de çok bilgili, dün-

yan›n fark›nda olan insanlar olmalar› laz›m. ‹sterlerse

sanatç› olsunlar ama yatar›m karar› almak için buruya

gelsinler. fiirketin flartlar›n› kontrol edebilsinler, tablola-

r› okuyabilsinler, üretimi denetleyebilsinler. Hissedar

olarak do¤ru kararlar alabilsinler.  

KAG‹DER’in de baflkanl›¤›n› yürütüyor ve kad›n giriflim-

cilere destek oluyorsunuz. Türkiye’de giriflimcilik kad›n-

lar için daha m› zor?

Giriflimci olmak herkes için zor ama kad›n olman›n ay-

r›ca zorluklar› var. Toplum bask›s›, toplumun biçti¤i rol-

ler, annelik, o kadar çok fley var ki... En çok da insan›n

kendi kendine koydu¤u engeller var. Belki de bizim

yapt›¤›m›z en büyük katk› bu. “Bak›n biz bunu baflar-

d›k, herkes yapabilir” demek. Bizim bas›nda ç›k›p var

oldu¤umuzu göstermemiz bile insanlara cesaret veri-

yor. Kendi içlerindeki hazineyi veya cevheri ortaya ç›-

karmalar›na sebep oluyor. Bu bile çok önemli. KAG‹-

DER gerçekten çok güzel bir fley oldu. Elbirli¤iyle ya-

ratt›k. Kurucular da çok iyi, baflar›l› ifl kad›nlar›. Bundan

dolay› çok mutluyum, herkes büyük bir istekle çal›fl›yor.

En büyük mutlulu¤u da en çok Anadolu’ya gitti¤imiz

zaman, insanlar›n küçücük bir destekle neler yapt›¤›n›

gördü¤ümüz zaman yafl›yoruz. Bu hiçbir tatmine ben-

zemiyor. Ne iflinizden ald›¤›n›z haz, ne kazand›¤›n›z pa-

ra... Bu yard›mlaflma duygusu insan› çok mutlu eden,

kendini iyi hissettiren bir duygu. Toplumda belli bir

noktaya gelmifl herkesin toplumdan ald›¤›n› geri vere-

ce¤i bir mekanizma olmas› laz›m. ‹ster kad›n giriflimci-

lerle ister çocuklarla çal›fl›n, bu duyguyu yaflamak çok

çok güzel. Esas mutluluk ve tatmin bu noktada bafll›-

yor. Türkiye’deki kad›nlar›n pozisyonunu bir ad›m bile

olsa öne ç›karabilmek, Türk kad›n›n› Avrupa’da ve dün-

yada tan›tabiliyor olmak, Türkiye’nin imaj›na katk›da

bulunmak çok önemli. KAG‹DER’le bunlar› gerçeklefl-

tirme flans› buluyoruz. 

Kendi iflini kurmak isteyen kad›nlara neler önerirsiniz? 

Bunun bir formülü yok ya da herkes için formülü bafl-

ka diyebilirim. Herkesin çeflitli korkular› var ama kork-

mamak laz›m. Bunlar› yenebilmek laz›m. Evet giriflimci-

leri zor bir hayat bekleyebilir. Giriflimci olmak kolay de-

¤il, her dakika bir karar almak zorundas›n›z. Sermaye-

nizi ba¤l›yorsunuz, yar›n ifliniz iyi gitmeyebilir. Yine de

yan›n›zda çal›flan insan›n maafl›n› vereceksiniz, borçla-

r›n›z› ödeyeceksiniz, bankalardan ald›¤›n›z kredileri ka-

patacaks›n›z. Bunlar› denklefltirmek çok zor ama kork-

mas›nlar diyorum. ‹sterlerse yapacaklar› çok fleyler var,

içlerinden gelen yetene¤e yol versinler. 

fiu anda kaç kifliyi istihdam ediyorsunuz?

Band›rma ve ‹stanbul’da 2 fabrikam›z, Anadolu’da böl-

ge müdürlüklerimiz, sat›fl teflkilatlar›m›z var. Hep bera-

ber 320 kifli olduk.  

Band›rma’daki fabrikada ne üretiyorsunuz?

Hastane malzemesi, medikal flaster üretiyoruz. 5 bin

metrekare kapal› alanda üretim yapan fabrikam›z›

1989’da kurduk. 80 bin metrekare arazimiz var. Yani

çok rahat ve büyümeye müsait bir yer. Hedefimiz ‹s-

tanbul’daki ilaç üretimini de oraya tafl›mak. Zaten Ban-

d›rma’ya yerleflmifl durumday›z. Etraf› a¤açland›rd›k,

gidince kalaca¤›m›z bir evimiz de var. 

‹stanbul Merter’deki binan›z tam tekstil piyasas›n›n

içinde kald›. Burada faaliyetinize devam edecek misi-

niz?  

Biz buraya 1984 y›l›nda geldik. O zaman buras› bom-

bofltu. Ama flimdi tekstilcilerin aras›nda kald›k. Bu bi-

nay› al›flverifl merkezi yapmak isteyenler var. fiu anda

çok de¤erli bir mülk. Üretimi Band›rma’ya tafl›y›nca bu-

ray› sat›p kendimize daha uygun bir yer al›r›z san›yo-

rum. Ama flirketin merkezi yine ‹stanbul olacak. Biz za-

ten sürekli Band›rma’ya gidip geliyoruz. Feribotla sa-

bah iki saatte toplant›ya gidiyoruz, akflam dönüyoruz.

O kadar da uzak bir yer de¤il.    

Fabrikan›n tafl›nmas› sürecini nas›l planlad›n›z, ne ka-

darl›k bir süreye yay›lacak? 

Bu y›l tafl›nmaya kalk›flt›k ama bakt›k ki zor olacak, 4

y›ll›k bir süreye yaymaya karar verdik. Tafl›nma karar›-

m›z› aç›klay›nca çal›flanlar›m›zda bir tedirginlik oldu.

Hem bu aç›dan hem de finansal aç›dan daha iyi olaca-

¤›n› düflünerek tafl›nmay› erteledik. Uzun zamand›r

bizde çal›flan personelimiz gidip Band›rma’da ev al-

maya bafllad›. Onlar da haz›rlan›yor. Eleman al›rken

fabrikan›n tafl›naca¤›n› söylüyoruz, kabul eden kiflileri

aram›za almaya özen gösteriyoruz. Buradan ayr›l›rken,

bizimle gelemeyen arkadafllar›m›z›n ifl bulmalar›na yar-

d›mc› olmak için bir insan kaynaklar› flirketiyle anlafla-

ca¤›z. 

Yat›r›m karar› alman›z›n nedeni ekonominin iyi iflaretler

vermesi mi? 

Büyüme trendindeyiz, hem Türkiye’de hem de dünya-

da büyümemiz laz›m. Bizim hedefimiz Otac›’y› dünya

markas› yapmak. Türkiye’nin kaynaklar›na dayal› ürün-

leri, dünyada istenilir hale getirmek. Ekonominin düze

ç›kmas›yla, haz›rda bekleyen ürün projelerimizin üzeri-

ne gitmeye karar verdik. Bunlar ço¤unlukla diyet ürün-

leri. Yeni ürün gamlar› haz›rl›yoruz, var olan ürün gam-

lar›n› gelifltiriyoruz. 1980 y›l›nda piyasaya ç›kan Ota-

c›’n›n 25. y›l› için Gümüfl Serisi’ni haz›rlad›k. Bizim bir

ilaç grubumuz, bir de diyet ürünler grubumuz var. fiim-

di komple yeni bir line haz›rl›yoruz. Yine Anadolu’daki

do¤al bitkilerin kaynak olaca¤› bir ürün grubu olacak.

fiu anda bu proje üzerinde çal›fl›yoruz. 

Diyet ürünlerini gelifltirip çeflitlendirmeye devam ede-

cek misiniz? 

Diyet ürünler de sonuçta sa¤l›kl› beslenme trendinin bir

parças›. Bu ürünleri gelifltirmeye devam edece¤iz. Di-

yet ürünler, yaklafl›k 15 y›ld›r üzerinde çal›flt›¤›m›z bir

proje. ‹lk diyet ürünümüz life plus’la piyasaya ç›kt›k. Bu

ürün TÜB‹TAK’la yapt›¤›m›z analizlerin sonuçlar›yd›.

Maalesef Türkiye’de baz› fleyler çok kolay san›l›yor.

Kadir bilmezlik ya da her ifli kolay sanmak, ben de ya-

par›m, ne var bunda demek... Bunlar beni biraz sinir-

lendiriyor. Bilgi birikimi, araflt›rma, deneyim, piyasa

tecrübesi, pazar sat›fl teflkilat› becerisi vs. olmadan pi-

yasaya girerseniz, hem piyasaya hem de kendinize za-

rar verirsiniz. Bizim fark›m›z flu ki dünyada bizim gibi bir

flirket daha yok. Niye yok? Biz ilaç kökenli bir firmay›z,

bütün ortaklar› ve aile fertleri eczac›. Biz ilaç üreterek

bafllad›k ama flunu gördük y›llar önce; asl›nda sa¤l›¤›n

ve güzelli¤in de¤erini bozulmadan anlay›p, onu koruya-

cak tedbirlere önem vermek laz›m. Do¤ada her fleyin

çözümü var, biliniyor bunlar. Hastal›klar oldu¤u zaman

tedavi etmek çok önemli ama bunun öncesi de var. ‹n-

sanlar iyi beslensinler, güzelliklerini iyi korusunlar, ken-

dilerine iyi baks›nlar. O zaman zaten hasta olmalar› ge-

cikecek. Hemen antibiyotiklere, tedavilere, operasyon-

lara bafllamas›nlar. Do¤al ürünler kullanmak ve iyi bes-

lenmek çok önemli. Bizim sa¤l›kl› ürünler grubu bu dü-

flüncelerle olufltu. ‹nsanlar›n flehir hayat›nda, özellikle

beslenmesinde en eksik kalan unsur lif ihtiyac›. Çünkü

eskiden tencere yemekleri yap›l›rd›, fasulye, bulgur vs.

yenirdi. Bunlar art›k yap›lm›yor. Herkes ya ‹talyan res-

toran›na gidiyor ya da sufli yiyor. Halbuki lifli ürünler

çok önemli bir ihtiyaç. Sindirim sistemi, kolestrol, fleker

hastal›klar›, obezite hep bu lif eksikli¤ine ba¤l›. Bizim

çok özel bir üretim metodumuz var. Ürünlerimiz ya¤ ve

maya eklenmeden pifliriliyor. Bu çok önemli. Piyasada-

ki diyet ürünlerin hepsinde bunlar var. Yüzde 10 ya¤

olmadan bunlar› üretemezler, böyle bir teknolojileri

yok. Bizim ürünler tamamen do¤al ve kepekli, lif oran›

inan›lmaz derecede yüksek. 

fiirketin cirosu ve yeni yat›r›m maliyeti hakk›nda bilgi

verir misiniz?

fiirketin 2005 ciro hedefi 15 milyon dolar. 2004’te 12

milyon dolard›. ‹yi bir büyüme yakalad›¤›m›z› düflünü-

yorum. Band›rma’daki yat›r›m için yaklafl›k 4 milyon

dolarl›k bir maliyet ç›kard›k. Bu y›l yenileme yat›r›mlar›-

m›z›n tutar› da yaklafl›k 1 milyon dolar olacak.

Toplumda belli bir noktaya gelmifl herkesin toplumdan ald›¤›n› geri verece¤i bir mekanizma olmas› la-
z›m. ‹ster kad›n giriflimcilerle ister çocuklarla çal›fl›n, bu duyguyu yaflamak çok çok güzel.

Meltem Kurtsan kimdir?

‹stanbul’da do¤an Meltem Kurtsan, 1980’li y›llarda okulun yan› s›ra aile flirketi olan Kurtsan ‹laçlar› A.fi.’de

çal›flmaya bafllad›. ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, çal›flma hayat›n›n

yan› s›ra çeflitli e¤itimlerle kiflisel geliflimini sürdürdü. 1999 y›l›nda Harvard Business School OPM Prog-

ram›’n› bitirdi. 2001 y›l›nda Marka ve Patent Vekili oldu. Kurtsan ayn› zamanda, Kad›n Giriflimciler Derne¤i

(KAG‹DER) Baflkanl›¤› görevini yürütüyor.



Amerika’da flimdilik 277 hastane dijital sistemin kulla-

n›m›n› deniyor ve di¤er hastaneler taraf›ndan izleniyor.

Ve genelde sa¤l›k hizmetlerinin kalitesi sadece bu has-

tanede yüzde 6 artm›fl. Hackensack’te kullan›lan “an›n-

da röntgen”, doktora dijital ortamda hastan›n röntgen,

MRI ve SC taramalar›n› gösteriyor. “Elektronik tablo”

denilen ayg›t, hemflirelerin, hastan›n bütün verilerini de-

polad›¤› ve merkeze yazd›rd›¤› bir sistem. “Lifebook”

denilen cep bilgisayar› da doktorlar›n, istedikleri her ra-

poru görmelerini ve reçetelerini hastanenin eczanesine

göndermelerini sa¤l›yor. “Robotik Eczane”de Robbie

isimli bir robotun, ald›¤› komutlara uyarak, raflardan her

bir hasta için gereken dozda ilac› alarak, hastan›n ilaç

kab›na boflaltmas›n› sa¤l›yor.

Beyni yeniden kurgulamak

Sinir sistemi dedik ve gerçekten de bu defa insan›n si-

nir sistemi üzerinde inan›lmaz bir teknik olumlu sonuç-

lar veriyor. Dünya yak›nda, nab›z gibi atan bir m›knat›-

s›n arac›l›¤›yla, insanlar›n kiflilik de¤ifltirdi¤ini ö¤renece-

¤e benziyor. 

Colombia Üniversitesi’ndeki New York Devlet Psikiyat-

ri Enstitüsü’ne baflvuran bir depresyon hastas›, bu illet-

le 20 y›ld›r savaflt›¤›n› söylemifl. Y›llar boyunca gitmedi-

¤i psikolog, psikiyatr ve yutmad›¤› ilaç kalmam›fl. Her

bir metot hastay› bir süre iyilefltiriyormufl ama hasta

hep geri dönüfller yafl›yormufl. Sonunda Martha adl›

hasta bu yeni yöntemi duyunca, art›k kaybedecek hiç-

bir fleyi olmad›¤›n› düflünerek, doktora gitmifl ve muci-

ze aletle tan›flm›fl... 

Bu alet, gri bir hilal formunda insan›n bafl›n› tepesinden

k›skaç gibi kavrayan bir makine. Yapt›¤› ifl de beynin en

üst noktas›na bir dizi manyetik vurufllar göndermek. Bu

tedavi, Martha’ya alt› hafta boyunca, haftada befl defa,

bir saatlik seanslar olarak uygulanm›fl. Hasta, “Üçüncü

haftada de¤iflimi fark ettim” diyor, “Alt› haftadan sonra

20 y›ld›r ilk defa gün›fl›¤›ndan ve yemek yemekten zevk

almaya bafllad›m.” 

Peki, bu nas›l bir yöntem? Hastan›n bafl›n›n tepesine

yerlefltirilen alet, manyetik vurufllar göndererek, Martha

ve onun gibi milyonlarca depresyon hastas›n›n beynin-

deki nöral devreleri yeniden düzenliyor. Buna da TMS

(Transcranial Magnetic Stimulation), kraniyal ötesi

manyetik uyar› ad› veriliyor. Ve bu gerçekten flaka de-

¤il. Dünyan›n birçok yerinden baflar›l› sonuçlar gelince,

ABD’deki Ulusal Ak›l Sa¤l›¤› Enstitüsü, New York Dev-

let Psikiyatri Enstitüsü’nden, plasebo da kullanarak,

240 depresyon hastas›yla deney yapmas›n› istemifl.

Ayn› zamanda, bu manyetik yöntemin, sadece depres-

yon de¤il, kayg› bozukluklar›nda, flizofrenide, felçte ve

hatta epilepside de etkili olup olmayaca¤› araflt›r›l›yor. 

Araflt›rmac›lar henüz iflin bafl›ndalar, ama beynin de¤i-

flik k›s›mlar› aras›ndaki ba¤lant›lar›n nas›l oldu¤unu ve

yanl›fl bir sinyal al›nmas› durumunda nelerin yoldan ç›k-

t›¤›n› herhalde bulacaklar. fiu anda manyetik stimülas-

yonun, hastan›n ac›lar›na nas›l son verdi¤ini tam olarak

aç›klayam›yorlar. Beyni etkileyen fley, manyetik vurufl-

lar de¤il, o vurufllar›n harekete geçirdi¤i elektrik ak›m-

lar›. Bu ak›mlar da sinir hücrelerini etkiliyor. Fakat bü-

tün bunlar elektroflok tedavisini ça¤r›flt›rmas›n. Elektro-

flok tedavisi bütün beyni etkiliyor, ama m›knat›slar yü-

zeydeki baz› bölgeleri veya korteksi etkilemek üzere

yerlefltiriliyor. Elektroflok tedavisinin aksine, elektroflok

sonras›nda gereken kas gevfletici ilaçlara gerek olma-

d›¤› gibi, tedavi s›ras›nda narkoz verilmiyor ve geçici

haf›za kayb› da olmuyor. Araflt›rmac›lar TMS’nin nas›l

etkili oldu¤unu bilmediklerini itiraf ediyorlar ama tah-

minleri de yok de¤il. Beynin de¤iflik k›s›mlar›ndaki nö-

ronlar›n konser verir gibi uyum içinde olduklar› biliniyor.

Bizim hayat›m›z› planlamam›z› ve ak›l yürütmemizi sa¤-

layan korteks k›s›mlar›n›, daha derinlerde yer alan ve

duygular›m›z›n ifllemlendi¤i limbic sistemle birbirine

ba¤layan elektrik ak›mlar› üzerinde çal›fl›l›yor. Bir kura-

ma göre depresyon, iflte bu bölgelerdeki bir dengesiz-

li¤in sonucu. Kortekse belli aral›klarla elektrik ak›m› ve-

rilirse, bütün sinir sistemi, bilgisayar› yüklemek gibi, ye-

niden kurgulanabilir. 

Böyle bir ifllemin etkisinin ne kadar sürece¤ini kimse

bilmiyor. Ayn› zamanda, felç geçirerek konuflma yete-

ne¤ini kaybeden hastalarda da araflt›rma yap›l›yor.

Beynin konuflma bölgelerindeki hasar MRI ile saptan›-

yor ve o bölgelere manyetik stimülasyon uygulanarak,

beynin sinir a¤›n› yeniden dengelemek hedefleniyor.

‹nsan bedeni saat gibi yeniden kurulabilir mi? 

Epilepsiyi alt etmek için kullan›lan manyetik tedavi sa-

dece bir yöntem. Ama epilepsiyi tedavi etmek için ya-

p›lan araflt›rmalar gittikçe derine inerken, di¤er hasta-

l›klar da göz ard› edilmiyor. 

Reed S. Kohn, beynini bilime adam›fl bir epilepsi has-

tas›. Sekiz yafl›ndan beri saral› olan 34 yafl›ndaki bu

adam, deneysel ilaçlar› almaktan bir dizi ameliyata ka-

dar her yolu denemifl. Hasta liseyi bitirmifl ve bilgisayar

programc›l›¤› kursuna gitmifl. Hayat›nda hiç çal›flmam›fl

ve 1978’deki ilk epilepsi krizinden bugüne kadar geçir-

di¤i krizlerin say›s› 10 bini afl›yor. Sinir cerrahlar› hasta-

n›n a¤›r kas›lma krizlerini önlemek veya hafifletebilmek

için beyninin çeflitli k›s›mlar›ndan parçac›klar bile ç›kar-

m›fllar. Geçen y›l›n sonunda 12’nci ameliyat›n› olan

Kohn üzerinde yeni bir teknik denenmifl: Doktorlar ön-

ce, hastan›n beyninin dengesizlik anlar›ndaki görüntü-

sünü alm›fllar. Sonra beyninin alt k›s›mlar›nda yer alan

sekiz “s›cak nokta”ya elektrotlar ba¤lam›fllar, kafatas›-

n›n alt›na da NeuroPace yap›m› bir h›z düzenleyicisi

takm›fllar. Bu alet mikrokaset band› kadar ama biraz

daha a¤›r. Sara krizi gelmeden önceki beyin dalgalar›n›

alg›lamaya yar›yor. Dalgalarda bozulma meydana gelir-

ken o sekiz noktaya azar azar elektrik veriyor ve hasta

daha fark›na bile varmadan dalgalar›n ak›fl› düzene gi-

riyor. 14 Ekim 2004’teki ameliyattan bu yana, Kohn’un

ayda 50-70 aras›nda seyreden kriz say›s› 10-15 krize

düflmüfl durumda.

‹nsan bedeni ve elektrik aras›nda var olan ba¤lant› her

alandan doktorlar› flafl›rt›yor. The Human Genome Pro-

ject (HUGO) 1985-2005 aras›nda 3000 dolay›nda arafl-

t›rmac›n›n genler üzerinde yapt›¤› en büyük araflt›rma

program›. Genler tan›nd›kça hastal›klar›n biyokimyasal

yap›s› çözümleniyor. Yavafl yavafl da ilaçlar b›rak›larak,

ileri teknoloji ürünü olan mikro aletler insan bedenine

yerlefltiriliyor. Bu implantleri yapan firmalar günümüzün

en gözde firmalar›; öyle ki Johnson&Johnson, Guidant

Corp.’u 23.9 milyar dolara sat›n al›yor. Bu tür beden

implantlerini yapan di¤er gözde firmalar, Cyberonics,

Medtronic, Northstar Neuroscience, Transneuronics

ve Boston Scientific’s Advanced Bionics Unit. 

Bu mikro flok yaratan ve elektrik sinyalleri gönderen

mini mini implantlerin kullan›m alanlar› gittikçe geniflli-

yor. Depresyon ve epilepside, boyundaki vagus siniri

elektrik vurufllar›yla harekete geçiriliyor. Hastan›n gö¤-

süne yerlefltirilen bir alet bu elektrik sinyallerini gönde-

riyor. ‹drar torbas› düflüklü¤ünde, kar›n içine konan

implant sakral sinire sinyaller göndererek idrar kesesi-

nin s›k›flmas›n› sa¤l›yor. S›rt ve bacaklardaki kronik a¤-

r›larda, yine bir alet sacral sinire elektrik sinyallerini, bu

sinirin, omurgan›n afla¤› k›sm›ndaki do¤ufl noktas›na

göndererek gerçeklefltiriyor. Sa¤›rl›kta kokleaya yerlefl-

tirilen implant, elektrik sinyallerini iç kulaktan beyne

göndererek, d›fl kula¤›n arkas›na konan aletin bu sin-

yalleri ses olarak alg›lamas›n› sa¤l›yor. Migren a¤r›lar›n-

da, elektrik stimülasyonu, beynin oksipital k›sm›nda

gerçeklefliyor. Implant kafatas›n›n dibine konuyor. Felç

sonras› paralize olma durumunda, gö¤üse yerlefltirilen

implant, beyni kaplayan fiber dokuyu elektrik vererek

stimüle ediyor. Voltaj, boyundan ve kafatas›ndan geçe-

rek, felç taraf›ndan sakatlanan beyin bölgesine var›yor.

Parkinson’da, beynin derinindeki thalamus’a elektrik

veriliyor ve hastan›n titremeleri duruyor. Ve son olarak

kilo vermek için, cep saati büyüklü¤ündeki h›z ayarlay›-

c› cihazlar mideye elektrik sinyalleri göndererek hasta-

ya doygunluk hissi veriyor. 

Evet, insan bedeninin elektrik ak›mlar›yla stimüle edile-

rek çeflitli hastal›klara çare arama maceras› asl›nda çok

yeni. Cihazlar, parkinsonda titremeyi durduruyor ama

bu öldürücü hastal›¤› iyilefltiremiyor. Daha yirmi y›l ön-

ce ancak düfllenebilen konularda deneyler son h›zla

sürüyor. Felç hastalar›n›n ellerini ve kollar›n› yeniden

kullanabilmelerini sa¤l›yorlar. Bilim sonsuz, merak dip-

siz ve insan bedeni de t›bb›n daha yeni yeni ö¤rendi¤i

gibi, sadece elektrikten olufluyor...
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T
eknoloji, günlük hayat›m›z›n her alan›nda var.

Ama bizler daha çok bilgisayar, tv, cep telefo-

nu gibi bire bir kulland›¤›m›z cihazlarda görüyor

ve biliyoruz teknolojiyi. En az›ndan sokaktaki insan›n

teknoloji alg›lamas›, karfl›s›na ç›kan ve kulland›¤› araç-

larda gerçeklefliyor. Ancak teknoloji tabii ki bu k›s›tl›

alanda geliflmiyor. Hayat›n her alan›nda ifl, üretim, sa¤-

l›k gibi birçok alanda büyük geliflme gösteriyor. Bu sa-

yede hayat›m›z konfor kazan›yor, yaflam kalitemiz yük-

seliyor. ‹fl yükümüz hafifliyor, yaflam kolaylafl›yor. Bu

yaz›da sa¤l›k alan›ndaki son teknolojik geliflmelerin ne-

ler oldu¤unu ve insan hayat›n› nas›l etkiledi¤ini okuya-

caks›n›z. ABD’de bir hastaneye, günün birinde HIV’li

bir hasta geliyor. Doktor da bu hastaya hastane bilgi-

sayar›nda ve sadece iki y›ll›k bir geçmifli olan dijital ilaç

›smarlama merkezine de bilgi ulaflt›rarak, bir ilaç yaz›-

yor. Bilgisayar, birkaç saniye sonra doktora bir mesaj

göndererek, hastaya o HIV ilac›n› yazmamas›n› çünkü

o ilac›n, hastan›n halen ald›¤› antidepresanla birleflti-

¤inde kötü sonuçlar do¤urabilece¤ini bildiriyor...  

ABD’de birçok hastanede buna benzer olaylar yaflan›-

yor. Hackensack Üniversitesi’ndeki t›p merkezi de bil-

gi teknolojisine büyük yat›r›mlar yapan bir yer. Bu mer-

kezde doktorlar, hastane içerisindeki web sitesini kul-

lanarak, nerede olurlarsa olsunlar, kendi PC’lerinden

hastay› izleyebiliyorlar. Hastalar da odalar›ndaki bir

plazma TV’den internete ba¤lanarak, kendi hastal›klar›

ve durumlar› hakk›nda her türlü bilgiyi alabiliyorlar. Da-

ha müthifli, bu hastanede insan boyunda bir robot bu-

lunuyor ve beyaz bir gömlek giyiyor. Bu robotun ad›,

Mr. Rounder. Doktorlar, kendi evlerinde otururken, bu

dijital doktora komut vererek, onu hastan›n odas›na

yönlendiriyorlar. Laptop’lar›ndaki joystick’leri kullana-

rak, hem di¤er doktorlarla hem de hastalarla birlikte

konferans düzenliyorlar.  

Çok mu tuhaf geliyor? Asl›nda durum hiç de garip de-

¤il. Hackensack’›n müthifl dijital sistemi hem hastalar-

da ölüm oran›n› düflürmüfl hem de t›bbi servisin kalite-

sini art›rm›fl durumda. Yoksa bu, sa¤l›k sisteminin ge-

lecekte neye benzeyece¤inin ilk iflareti mi? T›p sektörü

y›llar boyunca, bilgi teknolojisindeki yeniliklerden, di¤er

sektörler kadar iyi yararlanamam›flt›. fiimdi bu durum

de¤iflmeye bafll›yor. 

Örnek olarak ABD’de t›bbi servis kalitesi 1990’lar bo-

yunca giderek düflmüfltü. Hem hükümet hem de özel

sektör, bu durumu görünce, sa¤l›k sektöründe dijital

kullan›ma daha çok yat›r›m yapmaya bafllad›. Eski ku-

flak sistemler art›k geride b›rak›l›yor ve hastaneler,

doktor ve hemflirelerin isteklerine kulak vererek, lap-

top’lar ve yaz›l›m programlar› sat›n almaya bafllad›lar.

Amerika’da hastanelerin bu teknolojiye yapt›klar› yat›-

r›m 2004’te 25.8 milyar dolarken, 2005’te 30.5 milyar

dolara ç›kacak. ‹statistikler sa¤l›k sisteminin verimlili¤i-

nin y›lda yüzde 2 art›fl gösterdi¤ini belirtiyor. Bir baflka

aç›dan bak›ld›¤›nda; Amerika’da y›ll›k sa¤l›k giderleri

1.7 trilyon dolarla genel ekonominin yüzde 15’ini olufl-

turuyor. Bu çaptaki say›larda yüzde 2’lik bir verim art›-

fl› da inan›lmaz bir sonuç do¤uruyor. Ama paradan da-

ha önemli olan, insan sa¤l›¤›. ABD’de her y›l 7 bin has-

ta eksik bilgi nedeniyle ölüyor. Oysa bu teknoloji kulla-

n›ld›¤›nda Hackensack’te görülen reçete hatalar› yüzde

88, ölüm oran› da yüzde 16 azalm›fl durumda. 
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Teknoloji ve sa¤l›k
Teknoloji insan›n hem hayat›n› hem de cebini koruyor. Sa¤l›k sektörünün gelece¤i teknolojide mi yat›yor?
Bu yaz›m›zda teknolojinin sa¤l›k sektöründe nas›l bir iyileflme sa¤lad›¤›n›n örneklerini okuyacaks›n›z...



K
orkmaz ‹lkorur, Tunçel Gülsoy, Neflet Topa-

lo¤lu ve Özer Yelçe. Her hafta NTV Radyo’da

gerçeklefltirdikleri programlar›ndan seslerine

aflina oldu¤umuz isimler. Pek çok radyoda müzik

program› yapan birçok programc› bulunuyor. Ama bu

isimleri di¤erlerinden ay›ran çok farkl› bir özellikleri var.

Hafta boyunca para piyasalar›, personel ifllemleri, bor-

sa dalgalanmalar›, bütçe görüflmeleri, yönetim kurulu

toplant›lar› derken flirketlerinden ç›k›p radyoya geliyor-

lar ve mikrofonun bafl›na geçip kimi zaman konuklar›y-

la, kimi zaman da tek bafllar›na caz, tango, klasik mü-

zik ve dünya müzi¤i üzerine ilgi alanlar›na göre prog-

ramlar gerçeklefltiriyorlar. Her yafltan ve her meslek-

ten dinleyicileri, hatta hayranlar› var. Programlar› bant-

tan, ama dinleyicileri onlara ulaflman›n yollar›n› bulu-

yor. “Bofllu¤a bir ç›¤l›k b›rak›yoruz ve hiç beklemedi¤i-

miz bir yerden yank›lan›yor” diyorlar. ‹lkorur, pek çok

flirketin yönetim kurulu üyeli¤ini yürütüyor ve birçok

flirkete dan›flmanl›k hizmeti veriyor, Radikal gazetesin-

de yaz›lar yaz›yor ve NTV Radyo’da “Dünya Müzi¤i”

adl› program› haz›rl›yor. Gülsoy, fiiflecam’da Pazarla-

ma Dan›flman› olarak görev al›yor, Jazz dergisi yazar-

l›¤› yap›yor ve NTV Radyo’da “Evde Çalamad›klar›m”

adl› caz program›n› haz›rl›yor. Topalo¤lu, fiiflecam

Cam Ambalaj Grubu ‹nsan Kaynaklar› Müdürü olarak

görev yap›yor ve NTV Radyo’da “Tangonun Büyüsü”

program›n› haz›rl›yor. Yelçe, Sabanc› Holding Kurum-

sal ‹letiflim Direktörlü¤ü görevini yürütüyor ve NTV

Radyo’da klasik müzik a¤›rl›kl› “Müzik Klasikleri” prog-

ram›n› haz›rl›yor. Ayn› radyoda olduklar› halde ifl yo-

¤unlu¤undan daha önce dördü hiç bir araya geleme-

mifl. Söyleflimizi gerçeklefltirdi¤imiz saatte Özer Bey

program›n›n kayd›n› gerçeklefltirdi¤inden, dördü yine

bir araya gelemedi. Ama program›n hemen ard›ndan

yapt›¤›m›z söylefliyle Özer Bey’i de üç konu¤umuzun

aras›na oturtmufl olduk.

Radyoculu¤a ilginiz nas›l bafllad›?

Neflet Topalo¤lu (N. T.): Çocuklu¤umdan itibaren mü-

zi¤e ilgi duyuyordum. Daha önceden çaça, rumba gibi

salon danslar›yla ilgilendim. Ama tangoya ilgim üç y›l

öncesine uzan›yor. Bir gün Bahçeflehir’de bir festival-

de tango hocas›n›n gösteri yapt›¤›n› gördüm ve ders

verece¤ini ö¤rendim. Hemen bal›klama atlad›m. Dersle

beraber tangoya merak›m geliflti ve sorular sormaya

bafllad›m. Böylece ucundan tangonun içine girmifl ol-

dum. Orkestralar›, tango tarihini araflt›rd›m. Bir gün

Tunçel Bey benim odama geldi, “Gel seni program›ma

konuk olarak ç›karay›m” dedi. Konuk oldum ve NTV

Radyo’da tango program› yapma fikri ortaya ç›kt›. Be-

ni biraz da Tunçel Bey keflfetmifl oldu.

Tunçel Gülsoy (T. G.): Türkiye’de insan›n kendi kendi-

ni keflfetmesi gerekiyor. Ama flunu söyleyeyim, beni de

annem keflfetti. Çocuklu¤umdan beri müzi¤e ilgim var-

d›. Piyano çalmaya çal›fl›yordum. Ama çok ilerleyeme-

dim. Özellikle Robert Kolej’de Korkmaz Bey ile birlikte

müzik zevkim acayip geliflti. Çünkü 1965-1970 aras›n-

da Türkiye’de plak bulmak çok zordu. Kolejde çok ge-

nifl bir arfliv vard›. O arflive dar› ambar›na düflmüfl fare

gibi sald›rd›k. Ondan sonra zaten iflah olmad›k. Caz

müzikle tan›nsam da asl›nda klasik müzikle bafllad›m.

Rock ve pop da vard› iflin içinde. Ama cazla iyice bu-

lufltuktan sonra herkesin hayatta bir seçiminin olmas›

gerekti¤ine karar verdim ve caz› seçtim. NTV Rad-

yo’dan Kenan Onuk bir gün Aç›k Radyo’daki program›-

m› arad›, “Sizinle tan›flmak istiyorum” dedi ve beraber

bir program yapt›k. Program›n ard›ndan onun arac›l›-

¤›yla NTV Radyo’ya program teklifi verdim ve bugün

yaklafl›k 200 program oldu.

Korkmaz ‹lkorur (K. ‹.): Çocukluk y›llar›mda yaln›zca

radyo vard›. Evimizde de Türk müzi¤ine yönelik bir ilgi

hakimdi. Ben de o ortamda ciddi bir Türk müzi¤i dinle-

yicisi olarak büyüdüm. Büyürken pop müzi¤e ilgi duy-

maya bafllad›m. Gençli¤e ad›m atarken Elvis Presley,

rock’n roll zaman›yd› ve onlara yöneldim. Üniversitede

ise Beatles ile yine pop müzi¤e dönmüfl oldum. Ama

ayn› zamanda Türk müzi¤ine de ilgi gösteriyordum. As-

kerli¤in ard›ndan klasik müzi¤e ilgi duymaya bafllad›m.

Seyahatler bafllay›nca ilgim dünya müzi¤ine do¤ru kay-

maya bafllad›. Dolay›s›yla iyi bir müzik dinleyicisi oldu-

¤umu tahmin ediyorum. Ama böyle bir programa bafl-

lamam›n hikayesi ilginç. Bütün hayat›m boyunca ban-

kac›l›k yapt›m. Ama bankac›l›k yaparken düflündü¤ü-

mü aktarabilmek ad›na amatör biçimde, Türkiye’de ne-

redeyse tüm gazetelere ücretsiz yaz›lar yazd›m. Para

almad›¤›n›z zaman ilk krizde kap›n›n önüne konuyorsu-

nuz. 1999’daki krizin ard›ndan gazeteden ayr›l›nca,

söylemek istediklerimi yazarak de¤il konuflarak ifade

etmeye karar verdim. Dünya müzi¤i ve dünya hali

program›na bafllam›fl oldum. Amaç, dünyada olup bi-

tenleri Türkiye aç›s›ndan dersler ç›kararak bir konukla

konuflmak ve tart›flmakt›. Ama giderek felsefe yapmak,

ekonomik ve siyasi konulardan konuflmaktansa yaln›z-

ca müzikle u¤raflmak daha cazip hale geldi. Program

konuksuz ve yaln›zca müzik çalarak devam ediyor.

Özer Yelçe (Ö. Y.): NTV radyo yaklafl›k 4 y›l önce bir

yenilenmeye gitti. Radyonun bafl›na Ayd›n Engin getiril-

di. Bir gün beni aray›p bir klasik müzik program› yap-

mak istediklerini söyledi. Daha önce radyo programc›-

l›¤› yapmam›flt›m. Yaklafl›k 25 y›l boyunca Milliyet’in d›fl

haberler müdürlü¤ünü yürüttüm. Ama klasik müzi¤e li-

se ça¤›ndan itibaren merak›m vard›. Radyo program›-

n›n format›n› da bana b›rakt›lar. Müzik klasikleri progra-

m›m›z böylece bafllam›fl oldu. fiu an beflinci y›l›na gir-

di. Köklü bir radyoculuk geçmiflim yok. Gazetecilikten

gelip halkla iliflkiler yapan bir insan›m. Program›m

2003’te Sedat Simavi Ödülü’nü ald›. Daha önce gaze-

teci olarak pek çok ödül ald›m. Ama mesle¤imin d›fl›n-

da hobi say›labilecek bir iflten ödül almam çok hofluma

gitti. Ödül alman›n yan› s›ra Türkiye’de ilk defa bir kla-

sik müzik program›n›n ödüllendirilmifl olmas› da çok

önemli benim için.

Banttan yay›n› tercih etmenizin nedeni daha kolay

olmas› m›?

K. ‹.: Elbette kolay olmas›n›n bir etkisi var. Baflka akti-

viteler içerisinde de oldu¤umuzdan canl› yay›n stresi ve

canl› yay›n saatine uyma stresini aflma aç›s›ndan

önemli bir tercih. Onun için flahsen s›k s›k banttan ya-

p›yorum. Bir de biz bu ifli hobi olarak yap›yoruz. Ama

hobinin ötesinde kendimize itiraf etmedi¤imiz baz› fay-

dalar da var. Bizi genç tutuyor, aktif tutuyor, sürekli

olarak bir araflt›rman›n içinde oluyoruz, adrenalini yük-

seltiyor. Dolay›s›yla temelinde bir hobi oldu¤u için ken-

dimizi çok büyük bir strese sokman›n da bir alemi yok

diye düflünüyorum.

23 22 ifl dünyas›: hobi
röportaj: umut bavl› foto¤raflar: uluç özcü

‹fl dünyas›ndan radyo günleri
“Bir enstrüman çalabilseydik bunu yapmayabilirdik. Biraz da enstrüman çalamaman›n h›nc›n›
ç›kar›yoruz. CD çal›yoruz.” Bu sözler, NTV Radyo’daki programlar›n›n yan› s›ra ifl dünyas›nda da
tan›nan 4 müzik tutkununa ait.

‹fl dünyas›ndan radyo günleri
“Bir enstrüman çalabilseydik bunu yapmayabilirdik. Biraz da enstrüman çalamaman›n h›nc›n›
ç›kar›yoruz. CD çal›yoruz.” Bu sözler, NTV Radyo’daki programlar›n›n yan› s›ra ifl dünyas›nda da
tan›nan 4 müzik tutkununa ait.
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T. G.: Canl› yay›n yapmay› tercih ederdim. Zaten

NTV’deki program›m›n asl› Aç›k Radyo’da daha önce

yay›nlanan “Cazname” program›ma dayan›yor. O za-

manlar konuklu bir programd›. Eski bir tiyatrocuyum ve

sahneye ç›kman›n verdi¤i bir adrenalin var. Heyecan-

dan ölürsünüz. Canl› yay›n da öyle. Yay›n bafllayana

kadar adrenalin çok yüksek olur, sonra yavafl yavafl

gevfleyip havaya girersiniz. Onun zevki bambaflka.

Ama banttan yay›n›n avantaj› da var. Üç, dört program

stok yapabiliyorum ve hava kötü oldu¤unda, progra-

m›m olmayacak gibi bir s›k›nt› yaflam›yorum.

Ö. Y.: ‹nsanlar›n yo¤un ifl hayat›nda baflka bir fleyle de

u¤raflmalar› gerekir. Geçmifl y›llarda bir telefon etmek

bile insan›n uzun zaman›n› al›yordu. En yak›n yer için

bile yazd›r›p s›raya giriyorduk. Zaman tüketen bir hal-

deydik ve o zaman bile müzikle ilgileniyordum. ‹nsanlar

ilgilenmek istedikten sonra müzikle her flartta ilgilene-

bilirler. Program›mda daha önce klasik müzi¤i dinleme-

mifl olan insanlar›n tesadüfen dinlemelerini ve sevenle-

re de an›lar yaflatmay› amaçl›yorum. ‹flin biraz daha

light taraf›n› anlatarak bir fleyler aktarmaya çal›fl›yorum.

Örne¤in Rossini parças› çalarken Rossini’den bir anek-

tod anlat›yorum. Rossini bir konser salonuna giriyor ve

yan›na bir han›m yaklafl›yor. “Senyor, bu akflam ilk de-

fa sizin aryalar›n›z› söyleyece¤im ve çok korkuyorum”

diyor. Rossini, “Ben de çok korkuyorum” diyor. Bunu

anlat›nca insanlar Rossini’yi merak edip dinlemeye

bafll›yorlar. Brahms’›n ne kadar asabi biri oldu¤unu an-

lat›nca insanlar bu kadar romantik bilinen bir adam›n

nas›l böyle sinirli olabilece¤ini merak edip ilgileniyorlar. 

N. T.: Programda belirli tango sanatç›lar›n› tan›t›p on-

lardan örnekler çald›¤›m için müzik a¤›rl›kl› oldu¤undan

canl› olup olmamas› çok fark etmiyor. Ama zaman za-

man program›mda konuklar da oluyor ve konuklu

programlar›n canl› olmas›n›n bence çok büyük bir etki-

si ve faydas› var. Dinleyici aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, din-

leyiciler program›n canl› olmas›n› tercih ediyorlar. Can-

l› yay›n›n verdi¤i heyecan ve adrenalin de çok önemli.

Ortak nokta adrenalin gibi görünüyor. ‹fl dünyas› ye-

terince adrenalin vermiyor mu?

K. ‹.: Adrenalin önemli, ama belki ondan daha önem-

lisi meslek yaflam›nda belirli bir zamandan sonra ufku

açabilmek. Asl›nda ifl dünyas› insan›n yaflam›n›, görü-

flünü k›s›tlayan bir alan. Buna yan unsurlar katmad›¤›-

n›z müddetçe hep onun içinde gidersiniz. Sonuçta ha-

yat›n›z belli. Sabah 8’de ifle gidersiniz, akflam 8’de ç›-

kars›n›z. Her fley bu kadar. Yan unsurlar katarak bunu

gelifltirmek laz›m.

T. G.: Türkiye’de insanlar ço¤u enerjilerini ve vakitlerini

tamamen ifllerine harc›yorlar. Onun d›fl›ndaki konularla

ilgilenmenin ifl hayatlar›n› sekteye u¤rataca¤›n› düflü-

nüyorlar. Oysa tam tersini düflünüyorum. Hobiler insa-

n›n bak›fl aç›s›n› gelifltirir. Burada insanlar› konuk eder-

ken her birinin dünyas›na girmifl oluyorum. Korkmaz

Bey’e de Neflet Bey’e de hem misafir oldum, hem de

onlar› misafir ettim. Çok zengin ruhlar› olan insanlar.

Her hafta çok zengin ruhu olan insanlarla bir fleyler

paylafl›p ö¤reniyorum. Bir de programlar›m›z canl› ol-

mad›¤› için programlar› canl› gibi yap›yoruz. Yani ger-

çek zamanda bitiriyoruz. Çok büyük bir aksakl›k olma-

d›¤› sürece, mikrofon çarpt›, kap› g›c›rdad› diye kayd›

kesmiyoruz. Bu da programa canl› havas› veriyor ve in-

sanlara daha s›cak geliyor.

N. T.: ‹fl hayat›ndaki stres çok daha farkl›. ‹nsan ile u¤-

rafl›yorsunuz ve stresiniz inan›lmaz yükseliyor. Ama bu

program› yapmak, müzikle u¤raflmak, onu araflt›rmak

stresinizi tamamen ortadan kald›r›yor. Tangonun bir

avantaj› da dans›n› yapabiliyor olman›z. Akflam gidiyor-

sunuz ve birikmifl tüm stresiniz, ritm ve hareketlerle

ak›p gidiyor. Eve gitti¤inizde bedeniniz yorulmufl olsa

da ruhunuz ve beyniniz dinlenmifl oluyor. Ertesi sabah

ifle çok güzel bafllayabiliyorsunuz. 

Bir program ne kadar zaman›n›z› al›yor?

K. ‹.: Kimi zaman ön haz›rl›¤› için 7 saat harcad›¤›m

oluyor. ‹nternetten bakt›¤›m sayfan›n haddi hesab› yok.

Örne¤in Bob Marley ve Jamaika ile program haz›rlar-

ken Pan Afrika dayan›flmas› üzerine ve o zamanki ad›y-

la Habeflistan olarak bilinen Etiyopya’n›n geçmifli üze-

rine pek çok bilgi edindim. Marley’in bir flark›s›n› çala-

ca¤›m diye yola ç›k›yorsunuz ve ifl ansiklopedik bir

araflt›rmaya dönüflüyor. Ucundan k›y›s›ndan bildikleri-

mizi derinlemesine ö¤renmifl oluyoruz. 45 dakikal›k bir

program için 8 saatimi verdi¤imi rahatl›kla söyleyebili-

rim. Buna da de¤iyor. Bana müthifl bir haz veriyor. Mü-

zi¤i, baflka fleyleri araflt›rmak ve ö¤renmek ad›na bir

arac› olarak görüyorum.

T. G.: Program›na göre de¤ifliyor. Ama yine 8 saat ci-

var›nda oldu¤unu söyleyebilirim. ABD baflkonsolosu ile

bir program yapt›m. Onun yan›na gitmek, görüflmek,

evde müzikleri seçmek, burada program yapmak saat-

lerimi ald›. Burada öne ç›kan unsur hayatta hiçbir fleyin

bedelsiz olmad›¤›. ‹nsanlar zannediyor ki ne güzel rad-

yo program› yap›yoruz. Oysa bu kiflisel bir taahhüt de-

mek. O taahhüt de radyoya ve dinleyiciye karfl› verdi¤i-

niz bir söz. Her hafta farkl› bir kifliyle farkl› bir dünyada

yolculuk yapacaks›n›z. Bu zaman›n›z› al›yor. Dolay›s›yla

bunun bir bedeli var. Diledi¤im kadar sinemaya, tiyat-

roya gidemiyorum. Bunu her hafta arka arkaya yapmak

göründü¤ünden daha zor. Ama “De¤er mi?” diye bak-

t›¤›m›zda sonuna kadar de¤er. Acayip bir biçimde ru-

hum ve ufkum genifllemifl oluyor.

N. T.: Haz›rl›k süreci üç afla¤› befl yukar› ayn› seviyeye

denk geliyor. Burada bir tango sanatç›s›n› tan›t›p, on-

dan belli bir parçay› seçerken, birçok tangosunu dinli-

yorum. Onlar›n içinden kendi zevkimi de yans›tan ve

dinleyicinin de hofluna gidecek parçalar seçmeye çal›-

fl›yorum. Bazen o parçay› üç, dört kere dinliyorum. Ku-

la¤a nas›l geldi¤ine bak›yorum. Hayatlar›n› araflt›r›yo-

rum. Sayfalarca ç›k›fl al›p okuyorum. Okuduklar›m ara-

s›nda tangonun d›fl›nda bir fley dikkatimi çekiyor, onu

merak edip araflt›r›yorum ve de¤iflik dünyalara girip

farkl› bilgilere de sahip olabiliyorum. Her program için 8

saat kadar al›yor.

Ö. Y.: Program›m›n süresi 45 dakika ve yaklafl›k bu ka-

dar bir süre yeterli oluyor. Programda teknik ayr›nt›dan

söz etmedi¤im için ön haz›rl›¤› da çok uzun sürmüyor.

‹nsanlar›n hayat›ndan anekdotlar aktar›yorum. Evde

çok genifl bir kitap ve cd arflivim var. Hafta sonu arfli-

vimden program›n tüm içeri¤ini haz›rl›yorum. 

Radyo programc›l›¤›n›z›n ifl dünyas›na yans›mas› ne

flekilde oluyor?

N. T.: ‹fl hayat›nda de¤iflik sorunlar›m›z ve de¤iflik tec-

rübelerimiz var. Ama buras› bambaflka bir dünya. Be-

nim çocuklu¤umdan beri en büyük hayalim bir radyo

programc›s› olmakt›. Bizler 68 kufla¤›ndan say›ld›¤›m›z

için o döneme yönelik Elvis Presley, Beatless gibi sa-

natç›lara, topluluklara yönelik program yapmak istiyor-

dum. K›smet tango oldu. Programda kendimi ifl haya-

t›ndan soyutlay›p tangonun dünyas›nda hissediyorum.

Burada bir çeflit terapi yafl›yoruz.

T. G.: Ben, cazca yafl›yorum. Hayat zaten bafltan afla-

¤› do¤açlama. Cazdan bu anlamda ö¤renilecek çok

fley var. Ne ö¤rendi¤ime bakt›¤›mda, öncelikle en

önemli unsur cazda mutlak liderlik diye bir kavram yok.

Liderlik, flartlara, projelere göre de¤iflen ve sürekli rol

de¤ifltirmenizi gerektiren, hem takip edilen hem takip

edici olmay› gerektiren, bunu da s›k s›k flartlara göre

yeniden yorumlaman›z› zorunlu k›lan bir konu. Bu caz-

da da olan bir fley. Bunun faydas›n› ifl hayat›nda çok

gördüm. Bir de flu an yapt›¤›m iflte uzun soluklu bir

araflt›rma gerçeklefltiriyorum. Araflt›rma yetene¤ime ve

sezgime, cazdan ve radyo programlar›ndan ö¤rendik-

lerim olumlu etki ediyor.

K. ‹.: ‹fl yaflam›nda disiplinli olmay›, organize olmay›,

plan yapmay›, bütçe gibi bir hedef koymay› gerçeklefl-

tiriyorsunuz. Elbette ki radyo program›n›za bunu da

yans›tmaya çal›fl›yorsunuz. Etkileflim aç›s›ndan bakar-

sak programdan ziyade müzi¤in ifl yaflam›na etkisi

üzerinde durmak isterim. Bunu belki de yaln›zca mü-

zikle s›n›rlamak da mümkün de¤il. Bütün e¤lence, sa-

nat ve kültür sektörü boyutuna geniflletmek laz›m.

Gençlerin hobileriyle mesleklerini birlefltirebildikleri ak-

tiviteleri var. Oysa bizim zaman›m›zda “Ne olacaks›n?”

dendi¤inde memur olunurdu. Memur olmayacaksan

avukat, mühendis ya da doktor olman gerekiyordu.

Yoksa adamdan say›lm›yordun. fiimdi bak›yorum

gençlerin önünde müthifl genifl bir yelpaze var. Ne ya-

z›k ki e¤itim sistemimiz gençlerin yeteneklerine göre

meslek seçimine yard›mc› olmuyor, ama bizim jeneras-

yonumuza k›yasla bu jenerasyon çok daha flansl›.

Ö. Y.: ‹fl stresinden kurtulmam› sa¤l›yor. Befl y›ld›r

program›n haz›rlanaca¤› gün radyoya gidece¤im diye

büyük heyecan duyuyorum. Hafta sonu program›n tüm

içeri¤ini evde haz›rl›yorum ve bu bir disiplini de berabe-

rinde getiriyor. Tüm programlar›m›n bir kopyas›n› al›-

r›m. Yaklafl›k 300 saatlik yay›n yapt›m. Programda yan-

l›fl yapmamak gerekiyor. Çünkü karfl›n›zdaki insanlar›n

ço¤unlu¤u bilgiyi o s›rada sizden al›yor. Bir sanatç›n›n

do¤umunu, ölümünü söylerken bunun muhakkak do¤-

ru olmas› gerekiyor. Bir parçan›n ilk çal›n›fl› için yanl›fl

bir tarih veremezsiniz. Bu yüzden ciddi biçimde ders

çal›flmak gerekiyor. Sabanc› Holding’de çal›flmaya

bafllad›¤›mda bütün müzik sistemini de¤ifltirdim. Tele-

fonda beklemelerde ve binan›n içinde art›k klasik mü-

zik çal›yor.

‹fl dünyas›nda müzikteki ahenk var m›?

N. T.: Hay›r, ama ifl dünyas›ndaki çeliflkiler tangoda da

var. Tangonun dans›n› yaparken oradaki çeliflkiler ifl

dünyas›ndakilere benziyor. Dans ederken pistin ahen-

“Biz bu ifli hobi olarak yap›yoruz. Ama hobinin ötesinde kendimize itiraf etmedi¤imiz baz›
faydalar da var. Bizi genç tutuyor, aktif tutuyor, sürekli olarak bir araflt›rman›n içinde

oluyoruz, adrenalini yükseltiyor.”



fesyonel bir radyocu olmak isterdim. Bir de televizyon-

da özellikle müzi¤in tan›t›m›nda çok ilginç bir program

yapabilirdim. Bu çok önemli. Çünkü insanlar›n hayat›n-

da müzik olursa birbirleriyle aralar›nda iletiflim kolayla-

fl›yor ve iletiflim olunca önyarg› dedi¤imiz, dünyan›n en

büyük sorunlar›ndan biri ortadan kalk›yor. “Almanlar

cimri, ‹ngilizler so¤uk” gibi kavramlar yok oluyor. Bütün

insanlar›n ayn› özelliklere sahip oldu¤unu, her ülkede

her çeflit insan›n oldu¤unu görüyorsunuz. Bu insan› dar

bir milliyetçi anlay›fltan ve ›rkç› bir anlay›fltan genifl bir

platforma tafl›yor. Bu amaçla bir televizyon program›

yapmak isterdim. Ayr›ca hepimizin birlikte yapaca¤› bir

televizyon program› da çok güzel olurdu.

Ö. Y.: Klasik müzi¤in televizyona tafl›nmas› oldukça

yüksek maliyet gerektiriyor. Bir de TRT bile konser

programlar›n› gecenin bir yar›s›nda ya da prime time di-

liminin d›fl›nda yay›nl›yor. NTV Radyo’da 15 hafta süren

“Çalg›lar›n Öyküsü” adl› bir program da yapm›flt›m. Her

programda 45 dakika bir çalg› anlat›l›yordu. Televizyon

için uygun bir konsept. Mesle¤im radyoculuk de¤il,

ama ortaokul y›llar›nda konservatuvara gitmeyi çok is-

tedim. Müzi¤in ayn› zamanda mesle¤im olmas›n› ister-

dim. Ama babam müzi¤e karfl› oldu¤undan de¤il, ger-

çekçi oldu¤undan, “Yetene¤in olsayd› flimdiye kadar

ç›kard›” dedi. Haks›z da say›lmaz. Konservatuvara girip

de beceremeyince baflka bir alana yönelme flans› çok

az. O y›llarda k›zm›flt›m, ama flimdi hakl› buluyorum.

‹çimde enstrüman çalmaya yönelik yetenek olsayd›,

zaten dizginleyemezdim. Demek ki yaln›zca dinlemeye

ve teorisine dayal› bir merak›m varm›fl.

Bir arada herhangi bir projeniz oldu mu?

T. G.: Bir arada olmuyor ama s›k s›k di¤er programc›

arkadafllar›mla beraber program yapmay› seviyorum.

Radyo programc›lar› da biraz içlerine dönük oluyorlar.

Baflka biriyle program yapmak çok büyük bir cesaret

istiyor. Hem kendinize hem karfl›n›zdakine güvenecek-

siniz ve ortaya bir art› birden daha büyük bir fley ç›ka-

cak. Bunu yapabilmek için önemli bir ruhsal dinginlik

gerekiyor. fiu ana kadar bana konuk olan arkadafllar›m

ve dostlar›mla çok ilginç fleyler yapt›k. Bu arada birçok

insan da kendi içlerinde olmayan fleyleri keflfetti. Bizim

flirketimizde mali idari ifllerde çal›flan bir arkadafl›m›z

var. Onunla yapt›¤›m›z bir Vivaldi program› oldu. ‹flye-

rinde birçok arkadafl›m›z onu tan›yor, ama Vivaldi

program›n›n ard›ndan pek çok arkadafl›m›z flafl›rd›. On-

lar için yeni bir yönünü keflfettiler. 

Hobisi olan insan say›s›n›n ülkemizde çok az olmas›-

n› neye ba¤l›yorsunuz?

N. T.: Yeni neslin farkl› konularla çok fazla ilgilenmeme-

sinden kaynaklan›yor. Bunu 1980 sonras› geliflmelere

de ba¤layabiliriz. Çok fazla okuma ve gelifltirme mera-

k› olmad›¤› için hobi ilgisi de do¤muyor. Hobinin mad-

diyatla çok kesin bir iliflkisi yok. Maddi aç›dan çok bü-

yük yük getirmeyecek hobiler de var. ‹nsan kaynakla-

r›nda görev ald›¤›m için pek çok insanla görüflüyorum

ve gerçekten farkl› alanlarda kendini gelifltirmifl insan

say›s› ne yaz›k ki çok az. Mesleki aç›dan belki üst dü-

zeyde oluyorlar, ama onun d›fl›nda ekstra bir fley yok.

Oysa hobiler insanlara de¤iflik olaylara de¤iflik aç›dan

bakabilme yetene¤i kazand›r›r. 

1980 öncesindeki yetiflkinlerde de hobiye ilgi çok

yüksek de¤il.

K. ‹.: ‹ki nedene ba¤l›yorum. Birinci ve en önemli neden

e¤itim sistemimizdeki sakatl›k. Ezberci bir e¤itim. ‹n-

sanlar›n yarat›c›l›¤›n› ve içlerindeki hobiyi aç›¤a ç›kar-

may› teflvik etmiyor. ‹kincisi ise 1970’lerin ikinci yar›s›n-

dan itibaren yaflanan enflasyon, Türkiye insan›n› k›sa

vadeci hale getirdi. Uzun vadeyi düflünmeyi b›rakt› in-

sanlar. Böyle bir kafa yap›s› içerisinde hobiye yer yok.

Bu yüzden enflasyon çok tehlikeli bir fley. ‹nsanlar›n ka-

fa yap›s›n› de¤ifltirdi¤i, insanlar› k›sa vadeci yapt›¤› için.

Hobi ise uzun vadelidir. Çözüm, e¤itim sistemini de¤ifl-

tirmekten geçiyor. E¤itim sistemi de¤iflmeden Türk in-

san›na kültür, sanat afl›lamak mümkün de¤il.

Ö. Y.: Nedeni özetleyecek bir an›m› anlatay›m. Baflka

bir radyoda canl› yay›na kat›lm›flt›m. Oradaki arkadafl›-

m›z da benim gibi Maarif Koleji mezunuymufl, haberi-

miz yok. “Klasik müzik merak› nereden geliyor?” dedi.

“Okulda Hikmet Han›m ad›nda bir müzik hocam›z var-

d›. Do, re, mi yerine Bach’› ve Beethoven’i anlatt›” de-

dim. “Hikmet Han›m’› ben de tan›yorum” dedi ve Hik-

met Han›m hakk›nda sohbete bafllad›k. Ertesi gün Hik-

met Han›m evden beni arad›. 40 y›l sonra hocam›n se-

sini duyunca elim aya¤›m titredi. Bulufltuk ve 40 y›l›n

ard›ndan görüflmeye bafllad›k. Bir ö¤retmenin bir insan

hayat›n› nas›l etkileyebildi¤ine dair çok güzel bir örnek

bu. Belki yaln›zca solfej ve nota ö¤retseydi müzikle ilgi-

lenmeyecektim. Günümüz koflullar›nda çocuklara bir

hobi edindirmek çok zor. Zamanlar›n›n büyük bölümü-

nü bilgisayar ya da televizyon karfl›s›nda geçiriyorlar.

Günümüz çocuklar›na hobilerini sordu¤umda “web ta-

sar›m›” diyorlar. Sporu hobi olarak görenler var. Spor

benim için hobi de¤il, bir disiplindir. “Vakit varsa yapa-

y›m” denmez. Yap›lmas› gereken bir u¤rafl. Hobi edin-

dirmek anne, babalar›n d›fl›nda en çok e¤itmenlerin ifli.

“E¤itim flart” sözü burada da geçerli.

Geçmiflten ya da günümüzden kimi konuk etmek is-

terdiniz?

N. T.: Konu¤um olmas›n› hayal etti¤im çok isim var.

Ama bir isim vermek gerekirse, Fehmi Akgün’ü konuk

etmek isterdim. Ayr›ca Carlos Gardel ile de konuflmay›

çok isterdim.

T. G.: Mehmet Altan ile bir program yapm›flt›m ve Çe-

tin Altan ile de bir program yapmak isterim. San›r›m ya-

k›nda gerçekleflecek. Ayr›ca Leonardo da Vinci ile ko-

nuflmak isterdim. Bazen en çok hangi program›m› sev-

di¤imi soruyorlar. “Henüz yapmam›fl oldu¤um progra-

m› seviyorum” diyorum. Öyle olmazsa içinizdeki yarat›-

c›l›k yok olur. Her zaman daha iyisini, ilgincini istemek

zorundas›n›z.

K. ‹.: Bugüne kadar çok farkl› alanlardan yüz yirmiyi afl-

k›n konuk a¤›rlad›m. Kiminle konuflmak istedi¤imi dü-

flününce bir ç›rp›da akl›ma gelmiyor. Ancak Bob Mar-

ley gibi efsane bir isimle yapmak isterdim. Asl›nda

program yapt›kça yaln›zca müzisyenlere de¤il yarat›c›

insanlara hayranl›¤›m art›yor. Bu bir ressam da olabilir,

heykelt›rafl da. Yarat›c›l›klar›n›n s›rr›n› konuflmak istedi-

¤im pek çok insan› konuk etmeyi çok isterdim.

Ö. Y.: Itzhak Perlman ile konuflmak isterdim. Perlman

küçükken çocuk felci geçirmifl ve keman› oturarak ça-

l›yor. Bu kadar mükemmel bir tarz› nas›l oluflturdu¤u-

nu, iradeyi, azmi, gücü nereden buldu¤unu konuflmak

isterdim. Leonard Bernstein ile konuflmak isterdim.

Cemal Reflit Rey’le tan›flt›k, ama oturup sohbet ede-

medik. Onunla konuflmak isterdim. Ayr›ca müzik soh-

betinin en güzel taraf› bir fleyleri tart›flm›yor olmak. Fi-

kir al›flverifli oluyor. O yüzden müzik, gayet hofl, zarif ve

keyifli bir sohbet imkan› sunuyor.

gini sa¤lamak zorundas›n›z. Pistin ak›fl›na ayk›r› bir ha-

reket yapamazs›n›z. Onu önceden planlamal›s›n›z.

Partnerinize hangi figürü yapt›raca¤›n›z› önceden dü-

flüneceksiniz. Ama pistin gidiflat›nda bazen önünüzde-

ki aniden durdu¤unda bir anda baflka bir figüre geç-

mek zorundas›n›z. Dolay›s›yla ifl hayat›yla bu yönden

benzerlikleri var. Çünkü ifl hayat›nda da her fley planla-

d›¤›n›z gibi gitmiyor. Belli planlar› yap›yorsunuz, ama

umulmad›k fleyler karfl›n›za ç›kabiliyor ve bir sürü de¤i-

flik manevralar yapmak ve an›nda çözümler bulmak zo-

runda kalabiliyorsunuz. Müzikteki gibi yarat›c›l›¤›n›z›

kullan›yorsunuz. Ama müzi¤in en büyük fark› bir dinlen-

me arac› olmas›.

Müzikte kariyer düflünüyor musunuz? Televizyonda

bir program olabilir mi?

K. ‹.: Yaklafl›k 2 y›l önce NTV radyo için haz›rlad›¤›m

“Dünya hali ve dünya müzi¤i” program›n› televizyona

tafl›mam› teklif etti. O zaman kiflisel bir nedenden ötü-

rü kabul etmedim. Hem vaktim çok azd›, hem de tele-

vizyonda pratik bir zorluk var. Dünya müzi¤ini televiz-

yonda yapabilmek için klipler çalmak gerekiyor. Oysa

iki y›l önce bile dünya müzi¤inde bu kadar çok klip yok-

tu. Ama bugün klip sektörü çok geliflti ve belki önü-

müzdeki y›llarda yapabilirim. Bu konuda Türkiye’nin

önünde büyük f›rsatlar oldu¤unu düflünüyorum. Dan›fl-

manl›k ve yönetim kurulu üyeli¤i yapt›¤›m flirketlere e¤-

lence ve kültür, sanat sektörüne girmelerini tavsiye edi-

yorum. ‹fl Sanat ve Babylon tipinde mekanlar›n artaca-

¤›na inan›yorum. O tür ekonomik bir aktivitenin içinde

dan›flman olarak yer almay› isterim.

N. T.: ‹flimi çok severek yap›yorum ve müzik benim için

bir hobi. Kendi ad›ma müzikal bir kariyer düflünmüyo-

rum. Ama televizyonda bir tango program› yapmak ca-

zip olabilir. Çünkü tangonun bir de görsel taraf›, dans

var. Televizyonda bir tango program›n›n çok güzel ola-

ca¤›n›, hatta yoklu¤unun Türkiye için bir eksiklik oldu-

¤unu düflünüyorum. “Hayat›ma en bafl›ndan radyocu

olarak bafllam›fl olsa m›yd›m?” diye düflündü¤ümde,

asl›nda olabilirdi. Ama hayat böyle gitti. Hayat insan›

kendisi sürüklüyor.

T. G.: Televizyonu düflünüyorum ve tekliflere flu an aç›-

¤›m. Ayr›ca radyo programlar›n›n Türkiye’de çok ilgi

görmedi¤ine inan›yorum. Radyo programlar›yla ilgili

hiçbir reyting araflt›rmas› yok. Tüm televizyon prog-

ramlar› aç›s›ndan bir reyting ölçümü var. En az›ndan

sat›fl aç›s›ndan bir feedback al›nabiliyor. Radyo prog-

ramlar›nda bunu bilmiyoruz. “Kaç kifli dinliyor, nerelere

ulafl›yor?” Hiçbir radyo ölçmüyor, ölçmeye de¤er bul-

muyor. Halbuki burada çok önemli bir nifl market ve

özel olarak ulafl›labilecek kitleler oldu¤una inan›yorum.

Ama henüz bunu reklam dünyas› keflfetmifl de¤il. Yap-

t›¤›m ifli seviyorum. ‹fl gelifltirme, pazarlama, baflka ül-

kelere gitme çok ilginç bir fley. Ama imkan olsayd› pro-
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“Müzik sohbetinin en güzel taraf› bir fleyleri tart›flm›yor olmak. Fikir al›flverifli oluyor. 
O yüzden müzik, gayet hofl, zarif ve keyifli bir sohbet imkan› sunuyor.”
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S
ahrap Soysal, ODTÜ Kimya Bölümü’nden me-

zun olduktan sonra, pek çok flirkette yöneticilik

yapt›. Ard›ndan 2001’de televizyon için haz›rla-

d›¤› yemek program›yla bir anda tüm Türkiye’nin tan›-

d›¤› bir isim haline geldi. Yemek kültürü üzerine yaz›lar

yazan, araflt›rmalar yapan ve kitaplar haz›rlayan Soy-

sal’›n “Bir Yemek Masal›” geçti¤imiz aylarda uluslarara-

s› bir ödülle de taçland›r›ld›. Yaln›zca tarif içeren yemek

kitaplar›n›n devrinin son buldu¤unu belirten Soysal,

tüm dünyada belirli bir konsepte dayal› ve yeme¤i öy-

küsüyle tarif eden kitaplar›n tercih edildi¤ini söylüyor.

Soysal, haz›rl›¤›n› sürdürdü¤ü yeni kitab›nda da yine

farkl› bir konsepti ele alarak, yeni evlenen gençlerin

mutfa¤›n› anlatacak. Soysal, mutfa¤› bir masal dünyas›

gibi anlat›yor ve s›cakl›¤›, birlikteli¤i, paylaflmay› mut-

fakta buldu¤unu söylüyor.

Mutfak sizin için neyi ifade ediyor?

Samimiyet, s›cakl›k, sevdiklerinizin bir araya gelmesi

demek. Benim için en büyük özelli¤i bu. Arkadafllar›ma

ara s›ra, “Tarhana çorbas› kokusu duyuyorum” derim.

Böyle söyledi¤imde eskiden beri çok gülerler. Bu söz

bir birliktelik istedi¤imi, dostlar›mla, arkadafllar›mla, ai-

lemle bir araya gelmek istedi¤imi, sar›lma iste¤ini ifade

eder. Mutfa¤a s›¤›nma iste¤imi ifade eder. Mutfak be-

nim için, dostluk, samimiyet, arkadafll›k, birliktelik, pay-

lafl›m, huzur buldu¤um yer demek.

Peki yemek?

Yemek ifli gülerek, iyiyi paylaflarak, tat alarak ve hisse-

derek yap›lmal›. Yemekte çatal b›çak seslerini, piflme

sesini kula¤›n›zda hissedersiniz. Gözünüz yeme¤in su-

numunu hisseder. Tat alma duyunuz tad›n› hisseder.

Burnunuzla kokusunu hissedersiniz. Yani befl duyunu-

za hitap eden dünyadaki tek olgu yemek. Yemek, pay-

laflmak ve gülümsemek demek benim için.

Son dönemlerde yemek kültürüne yo¤un ilgi gösterili-

yor. Sizce bu geçici bir trend mi?

Mutfak, magazinsel bir fley de¤il. ‹nsano¤lunun var ol-

du¤u günden beri yeme ve içme; hava, su gibi vazge-

çilmez bir unsur. Havay›, suyu fark etmedik ve kirlettik.

Mutfa¤›m›z› da çok geç fark ettik. Ama mutfak insanl›k-

la yafl›t oldu¤u için hiçbir zaman tükenmeyecek bir ko-

nu. fiu anki yo¤un ilgiyi olumlu buluyorum. Zaman içe-

risinde yemek üzerine daha çok kitab›n ç›kmas› ve da-

ha genifl kapsaml› araflt›rmalar›n yay›nlanmas›yla birlik-

te mutfak, hak etti¤i yere geç de olsa kavuflacak. Bu

geç keflfin en büyük nedenlerinden biri, Türkiye’nin ge-

liflmekte olan bir ülke olmas›. Mutfak kültürünü keflfet-

memizde yaz›lan kitaplar›n ve makalelerin büyük bir et-

kisi oldu. Bir de tencere yemeklerinin ve Türk mutfa¤›-

n›n kaybolan bir de¤er oldu¤unu fark ettik. Art›k anne-

lerimiz çok yaflland›, eskiden oldu¤u gibi mant›, börek

yiyemeyece¤imizi anlad›k. O lezzetli yemekleri bulama-

yaca¤›m›z gibi bir telafla kap›lmam›z bizi daha çok mo-

tive etti. Bu de¤erlere sahip ç›kabilme aray›fl› sonucun-

da tencere yemekleri yapan restoranlar aç›lmaya bafl-

land›. Ayr›ca Türkiye’de mutfak kültürünü motive eden

olgu bence erkekler. Çünkü erkekler mutfa¤a, kad›n-

lardan daha merakl›. Kad›n bir görev düflüncesiyle

mutfa¤a giriyor. “‹ki çeflit ç›karay›m, çoluk çocuk doy-

sun” mant›¤› hakim. Erkekler ise damak tad›n› ar›yor.

Mutfa¤a ilgili olmak gerekti¤ini kad›na empoze eden 

tip erkek.

Zaman içerisinde Türk insan›n›n damak tad›nda neler

de¤iflti?

Mutfa¤›m›z dünyan›n en ünlü üç mutfa¤›ndan biri. Her

fleyden öte çok geliflkin bir kültürel altyap›s› var. ‹mpara-

torluk yaflam›fl bir mutfak. 700 y›ll›k Osmanl› gelene¤i

var. Ondan önce Orta Asya’dan getirdi¤imiz bir Asya ye-

mek kültürü var. Anadolu’ya geldi¤imiz andan itibaren

yüzy›llar içerisinde kaynaflt›¤›m›z Ermeni, Yahudi, Kürt,

Arap, Bizans gibi az›nl›k kültürleri var. Bunlar›n hepsinin

harmanland›¤› Türk mutfa¤›, do¤al olarak farkl› tatlar›n

kar›fl›m›ndan oluflan güçlü bir damak tad› sunuyor. Gü-

nümüzde de teknolojinin sundu¤u kolayl›klar sonucunda

iletiflimin geliflmesi ve seyahat etmenin kolaylaflmas› ne-

deniyle, tüm dünyayla etkileflim halindeyiz. Bu da damak

tad›m›z› de¤ifltiriyor. De¤iflen damak tad›na göre de biz

yemekçilerin yeni yemekler üretmesi, yeni reçeteler yaz-

mas› gerekiyor. Yeni evliler için ç›karaca¤›m yemek kita-

b›nda de¤iflen damak tad›na uygun, gençlerin yemek ta-

rifleri yer alacak. Biraz Meksika, biraz Çin, biraz Yunan

ve a¤›rl›kl› Türk mutfa¤› gibi.

Kimya e¤itimi ald›n›z ve y›llarca bu alanda çal›flt›n›z.

Mutfa¤a geçifliniz nas›l gerçekleflti?

Kimya alan›nda 25 y›l çal›flt›m. Normal çal›flma sürecini

bitirip emekli oldum. Büyük bir tesadüf eseri televiz-

yonda bir mutfak program›na bafllad›m. O da sponsor

firman›n manken ya da bir tiyatro sanatç›s› yerine k›rk

yafllar›n› aflm›fl, çoluk çocuk sahibi bir kad›n aramas›

sonucunda gerçekleflti. Sonra o mutfak program› iki y›l

boyunca Türkiye’nin en yüksek reyting yapan program›

oldu. Böylece hobim, bir anlamda mesle¤im haline gel-

di. Zaten mutfak ve kimya aras›nda ciddi bir ba¤ var.

Üniversitede kimya laboratuvar›nda y›llarca her türlü

malzemeyi birbirine kar›flt›rd›m. Bu aç›dan bak›nca as-

l›nda mutfak da kocaman bir kimya laboratuvar›. Mal-

zemeleri kar›flt›rmak, do¤ru sonucu elde etmek, do¤ru

tada ulaflmak çok önemli. Bütün bunlarda kimya geç-

miflimin çok büyük bir etkisi var. Gramdan çok iyi anl›-

yorum. Neyle neyi kar›flt›r›nca sonucun ne olaca¤›n› ko-

layl›kla tahmin edebiliyorum. Asit baz dengesinden tu-

tun da yeme¤in içinde nelerin, hangi ölçülerde olmas›

gerekti¤ine kadar her noktay›, neredeyse bir bak›flta

anlayabilecek kadar faydas› oldu.

Sizin mutfa¤›n›zda neler eksik olmaz?

Mutfa¤›m son derece basit, düz ve yal›n bir mutfak.

Davetlerimde bile her zaman için Türk yemeklerini yap-

may› tercih ederim. Biraz daha farkl›laflt›rarak yeni fle-

killer oluflturmaya çal›fl›r›m. Mutfa¤›mdan bakliyat asla

eksik olmaz. Haftan›n en az üç, dört günü mutlaka k›r-

m›z› ya da yeflil mercimek çorbas› yap›l›r. Çocuklar›ma

mutlaka sebzeli bir bakliyat çorbas› içiririm. Bildi¤imiz

pilavlar, her çeflit soslu makarnalar, paz› dolmas›, as-

ma yapra¤› dolmas›, mant› gibi annelerimizin mutfa¤›n-

daki tencere yemeklerinin hepsini pifliririm. Yabanc›

mutfak kültürlerinden ö¤rendiklerimi Türk mutfak kültü-

rüyle birlefltirerek sentez yemekleri de yapar›m. Ancak

a¤›rl›kl› olarak Türk mutfa¤› olmas›na özen gösteririm.

Yeme¤e lezzet veren püf noktalar› neler?

Lezzetin püf noktas› diyebilece¤im etkenlerin bafl›nda,

malzemenin gerçekten taze olmas› gelir. Ayr›ca do¤ru

oranda kar›flt›rmak gerekir. Her yemek için temel bir pi-

flirme tekni¤i var. Buna mutlaka uymak laz›m. Acele et-

meden, düflünerek, do¤ru bir piflirme tekni¤iyle yeme-

¤i piflirmek; taze malzemeler kullanmak, baharat›n› öl-

çüsünde ve dozunda katmak, lezzetli bir yemek piflir-

menin püf noktas›.

Yemek yemenin ve yapman›n ötesinde siz yemek kül-

türünü araflt›rmay› tercih ediyorsunuz.

Evet, besinleri merak etmek, g›dalar› araflt›rmak bana

büyük keyif veriyor. Onlarla kendimi bir hayal dünyas›-

na sürükler, serüvenlere ç›kar›m. De¤iflik yemek isimle-

ri bulmay› çok severim. Yeme¤e kimlik katmak laz›m.

Öyle yedik içtik gittikle olmaz. En basitinden bir doma-

tes salatas› bile yapsan›z, ona bir kimlik vermek, keyif-

le yemek, keyifle sunmak, keyifle anlatmak hayat›n›za

bir anlam kazand›r›r. Yemek yapma dünyas›, biraz da

hayal dünyas›d›r. Bunlar›n hepsini kotarabilirseniz, iyi

bir yemekçi olur ve iflin tad›na var›rs›n›z. Hayat›mda en

çok keyif ald›¤›m ifli yap›yorum. 25 y›l çal›flt›m, yöneti-

cilik yapt›m. Ama mutfak bambaflka bir dünya. Çok

mutluyum bu dünyada olmaktan.

Siz ayn› zamanda geçti¤imiz günlerde uluslararas› bir

ödül de ald›n›z. Ödül hikayesi nas›l geliflti?

AB Taksim Bürosu’ndan bir proje için beni aram›fllar.

AB projeleri kapsam›nda yap›lacak bir kültür sitesinden

söz ettiler. “Bir Yemek Masal›”n› uluslararas› bir yar›fl-

maya iletmemi söylediler. Kitab› yollad›m ve aradan ay-

lar geçti, hiçbir haber ç›kmad›. Bir gün bir haber geldi,

dünya finaline kald›¤›m› ve ülke kategorisinde üç birin-

cilik kazand›¤›m› söylediler. O an dilim tutuldu. ‹ki gün

evde nas›l dolaflt›¤›m› bilmiyorum. Dünya birincisi oldu-

¤umu söylediler ve ‹sveç’te ödül törenine davet ettiler.

Hayat›m›n en unutulmaz ve en gurur duydu¤um an›yd›.

“Yeme¤in kimli¤i olmal›”
“Mutfak, kocaman bir kimya laboratuvar›. Laboratuvarda oldu¤u gibi mutfakta da malzemeleri

do¤ru oranda kar›flt›rmak ve do¤ru sonucu elde etmek çok önemli.”
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Yeni Lale Film Stüdyosu, y›llard›r Yeflilçam’›n
unutulmazlar› aras›na giren pek çok filmin
montaj›n›n gerçeklefltirildi¤i bir stüdyo. Kap›-

dan girenleri Yeflilçam’›n unutulmaz filmlerinin afiflleri
karfl›l›yor. Afifllerin, yeni-eski film gösterim makineleri-
nin, kameralar›n, metrelerce sinema filminin yan› s›ra
bu stüdyo kültür hazineleriyle de dolu. Sararm›fl foto¤-
raflar, tafl plaklar, orijinal tablolar, sahaflarda bile bulu-
namayacak kitaplar, dergiler, belgeler, hat eserleri ve
birbirinden de¤erli rengarenk tesbihler...

Tüm bunlar›n ard›nda 55 y›l›n› sinemaya adayan bir
isim var. Necip Sar›c›. Sar›c›, iyi bir sinemac› olabilmek
için iyi bir belgeselci ve araflt›rmac› olmak gerekti¤ine
inananlardan. Tesbihe olan merak› ve ilgisi de araflt›r-
mac› yönünden kaynaklan›yor. Çocuklu¤undan itibaren
kitaplara olan düflkünlü¤ü, film stüdyosunun stresli ça-
l›flma günlerinde Sar›c›’y› sahaflara tafl›m›fl. Dinlenmek
için gitti¤i sahaflarda rastlad›¤› tesbihler onu büyüle-
mifl. Tesbihleri sihirli boncuklar gibi gördü¤ünü söylü-
yor. Sat›n ald›¤› tesbihler bir, iki derken muazzam bir
koleksiyona dönüflmüfl. Tesbih üzerine araflt›rmalar›n›
yo¤unlaflt›ran Sar›c›’n›n koleksiyonu Ca¤alo¤lu’nda
Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen Tesbih günün-
den, geçti¤imiz y›llarda Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde-
ki tesbih sergisine kadar pek çok mekanda sergilen-
mifl. En nihayetinde “Dua Taneleri” ad›yla tesbihin dün-
den bugüne öyküsünün anlat›ld›¤› ve koleksiyondan
eflsiz tesbihlerin foto¤raflar›yla bezenmifl bir kitaba dö-
nüflmüfl. Sar›c› ile haz›rl›¤›n› tamamlad›¤› kitab› ve tes-
bihin öyküsü üzerine bir sohbet gerçeklefltirdik.

Genelde tespih olarak biliniyor. Ancak kitab›n›zda tes-
bih olarak kullan›yorsunuz. Do¤rusu nedir?
Do¤ru söylenifli ve yaz›l›fl› tesbih. ‹slam dininde tesbih,
say› saymak için kulland›¤›m›z nesnenin ad› olmay›p,

“Sübhanallah sözünü söylemek” anlam›na gelir. Söz-
cü¤ün Aramice kökenine bakt›¤›m›zda, “tap›nmada
bulunma” yani ibadet etme oldu¤unu görüyoruz. Bu
anlam çok daha sonra Arapça’da “sabbaha” deyimini
oluflturmufl. Zaten sabah vaktine de ibadet etme anla-
m›nda “subh” denilmifl. Bu da Arapça’ya ‹branice’deki
“flebah”tan geçmifl. “Ar›nd›rma, kutsama, ululama” de-
mek olan Sübhanallah sözünü söylemek, yani Allah’›
güzel vas›flarla tesbih etmek, tesibihin de ad› olmufl.

Tesbihin tarihçesine bakt›¤›m›zda neler görürüz?
Tesbihin mazisinde 20. yüzy›l›n öncesine dair elde so-
mut bir fley yok. Çünkü saray tesbihçisi ya da zenaat
tak›m›nda esnaf› yoktu. ‹briflim ad› verilen ipek ipli¤e di-
zilen tesbihler zaman içerisinde ipin afl›nmas› sonucu
da¤›ld›¤›ndan, o y›llardan günümüze ulaflan tesbih yok
denecek kadar az. Zaten bu nedenle Topkap› Sara-
y›’n›n en fakir bölümü tesbih koleksiyonudur. Tesbihin
ustalar›na bakt›¤›m›zda ise Cumhuriyet döneminde üç,
befl usta vard›. Malzemeyi buldukça bir fleyler üretir ve
merakl›s›na telefonla ulafl›rlard›. Bir sanat›n zirvesinden
söz ederken “kutup” deriz. Osman Hamdi Bey resimde
bir kutuptur. Tesbihin de bir kutbu var. Bu kutup Deli
Yusuf nam›yla bilinen Elaz›¤l› Yusuf Usta’yd›. Yusuf Us-
ta Osmanl› tesbihi üslubunu getirmiflti. Klasik anlay›flta
çal›fl›rd›. Tesbih yap›m› tehlikeli bir çal›flmad›r. Y›lan
a¤ac› gibi zehirli malzemeler de kullan›l›r. Yak›n temas-
ta çal›flmak gerekir. 

Tesbih denince akla kehribar geliyor. Tesbih yap›m›nda
kullan›lan di¤er malzemeler neler?
Tesbihin en gizemli malzemesi kehribar. Kehribar›n ya-
fl› 160 milyon y›l› bulabiliyor. Kehribar denilen fosil
madde, çam reçinesi, topra¤›n alt›nda müthifl bir ya-
flam sürüyor. Devrinin en güzel tatlar›n› al›yor. Yer sar-
s›nt›lar›n›, yanarda¤ patlamalar›n› yafl›yor. Reçine top-
rakla hafl›r neflir olarak zaman içerisinde fosillefliyor ve
bir kütle haline geliyor. Bazen içinde bir tak›m hayvan-
lar›n da fosilleri yer ediyor. Ama ülkemizde ne yaz›k ki
kehribar yok. Ülkemizde siyah kehribar denen oltu tafl›
bulunuyor. O da tesbih yap›m› için makbul bir malze-
me. Yine lüle tafl› da bir tesbih malzemesi. Ama en gi-
zemlisi kehribar. Kehribardan yaln›zca tesbih yapmak-
la kal›nmam›fl. Rusya’da St. Petersburg’da kehribar
oda bulunuyor. Osmanl›, kehribardan marpuçlar ve bir-
çok süs eflyas› yapm›fl. Kehribar›n insan üzerinde bü-
yük bir etkisi var. O kadar y›l›n rayihas›n› tafl›yor. Elinizi
sürdü¤ünüzde çam kokusunu hissediyorsunuz. Bir
kalp ve beden jimnasti¤i sa¤l›yor. Onun d›fl›nda ma-
muttan yap›l›yor. Mamutun da yafl› milyonlarca y›l ön-
ceye dayan›yor. Son mamutun en son 12 bin y›l önce
görüldü¤ü söyleniyor. Buzulun içinden kal›p gibi ç›k›-
yor. Sibirya ve kutuplar bölgesinde mamut fosili çok
bulunuyor. Sovyetler’in da¤›lmas›n›n ard›ndan alt›n de-
¤erinde olan bu kehribar ve mamut difli, Türkiye’ye bol
miktarda girdi. Tesbih ustalar›na gün do¤du. Yine Rus-
ya’dan mors difli de geldi. Erkek morsun difli de muh-
teflem bir tesbih malzemesi. Osmanl› döneminde çok
kullan›lm›fl. Özellikle k›l›ç kabzalar› yapm›fllar. Tesbihçi-
ler de tesbih malzemelerinin kullan›ld›¤› marpuç, kabza
gibi aletleri ellerine geçirdikçe bu parçalar› ifllemden
geçirerek tesbih yapm›fllar. Çünkü bu bir tutku. ‹lla ki
tesbih olacak. Bir de fil difli, balina difli, s›k kullan›lan
malzemeler. Ancak bunlar daha kolay bulunabilen mal-
zemeler.

Kemiklerin d›fl›nda bir de çok önemli bir malzeme daha
var. Bizde “en de¤erlisi, en pahal›s› olsun” gibi bir an-
lay›fl hakim oldu¤undan a¤aç çok ihmal edildi. Oysa
tesbihin en önemli malzemelerinden biri a¤aç. Özellik-
le Afrika a¤açlar›. Y›lan a¤ac›, kan a¤ac›, atefl a¤ac›, öd
a¤ac› ve sandal a¤ac› gibi. Ayr›ca tesbihin kehribardan
sonra en gizemli malzemesi ba¤a denilen kaplumba¤a
kabu¤u ve gergedan boynuzudur. Bunlar tesbih alemi
için rüyad›r.

Tesbihin ruha nas›l bir etkisi var?
Büyük bir stresten sonra tesbihlerle oynaman›n verdi¤i
keyfi hiçbir fley vermez. Ç›kan ses insan› dinlendirir.

Dua taneleri
“Büyük bir stresten sonra tesbihlerle oynaman›n verdi¤i keyfi hiçbir fley vermez.

Ç›kan ses insan› dinlendirir. Boncuklar, bilyelerle dolu bir çocuk dünyas›na götürür.”



Boncuklar, bilyelerle dolu bir çocuk dünyas›na götürür.
Tesbih taneleri çok mutlu ve güzel tanelerdir. Üzerine
dua sinmifltir. Tesbih hapishanede de önemli bir kültür.
Tesbih olmazsa hapishanede mutlaka çok kavga olur
ve kan dökülür. Yaln›z kalan insan›n en iyi dostudur.
Zaten Naz›m Hikmet Semiha’ya “Bana tütün ve tesbih
yolla” diyor. Semiha da yolluyor.  “Buna benim duala-
r›m sindi. Ellerimdeydi” diyor. Atatürk’ün de tesbihle
çok yak›n iliflkisi var ve çok seviyor. En sevdi¤i insan-
lardan biri olan Fikriye Han›m’a tesbihini hediye ediyor.
Fikriye Han›m intihar ederken o tesbih boynundayd›.
Çünkü onun için kutsal bir anlam tafl›yor. Çünkü tesbi-
he Gazi’nin parmaklar› de¤mifl.

Tesbih kullan›m›n›n adab› nas›ld›r?
Tesbih öyle elden çekilip “hadi biraz da biz sallayal›m”
denerek al›nmaz. Tesbih elden al›nd›¤› zaman sayg›yla
verilir ve alan gerekirse öper. “Biraz ben de gezineyim”
der. Gezinmek denir. “Kim çekti?” diye sorulur. Çünkü
tesbihçilikte “yap›ld›” denmez “çekti” denir. Bütün bun-
lar Osmanl›’n›n kültüründe var. ‹kramda, takdimde,
vermede, almada dervifl adap ve erkan› mutlaka vard›r.
Bunlar kalkt›. Bir fleyleri parçalar gibi almak, birilerin-
den kapmak, birilerinden yürütme adab› benimsendi.
Bu kaybolan bir kültürdür. Tesbih kesinlikle yobazl›¤›
simgeleyen bir araç de¤il. Tesbih yap›m›nda kullan›lan
hayvanlar bence tesbihte yafl›yor. Allah’la kul aras›nda-
ki araçta bir meta oluyor. Onun da ruhu flad oluyor, çe-
ken de bir hizmet yapm›fl oluyor.

Tesbih tanelerinin say›lar› neyi ifade ediyor?
99’luklar daha ziyade ibadetlerde kullan›l›r. 33’lük ise
gündelik cep tesbihi. Herkesin cebinde bulunur. Güzel
bir hediyedir. Ülkemize geldi¤inde Clinton’a da tesbih
hediye edilmiflti. Brad Pitt de tesbihini elinden b›rak-
mad›¤›n› ve çok sevdi¤ini söylüyor. Tesbih sevilen bir

obje oluyor. Ama H›ristiyan aleminde de tesbihin çok
büyük bir kutsall›¤› var. Ama tesbihin esas kökeni Hin-
distan’a, Budizm’e dayan›r. Budist tesbihi 103 adettir.
Süs arac› olarak da kullan›l›r. Indra Gandi’nin boynun-
da görmüflsünüzdür. Ayr›ca tap›naklarda da tesbih çe-
kerler. Tesbih, bütün bu dini unsurlar›n d›fl›nda ayn› za-
manda bir say› sayma arac›. Belirli say›da okunmas›
gereken dualar tesbih çekilerek takip edilir. Bir de
500’lük ve 1000’lik zikir tesbihleri bulunur. 

Sizin koleksiyonunuzda özel neler var?
Koleksiyonumda neredeyse her çeflit tesbih var. Ayr›-
ca kendim için tasarlad›¤›m tesbihler de var. Mevlevi
mizaçl›y›m. Tesbihlerim benden sonra gelecek as›rlara
kalacaksa “Necib’in tesbihi” diyebilmeleri için 30 y›l ön-
ce bir simge koymaya bafllad›m. Tesbihlerime 8 ara ta-
neden sonra mevlevi sikkesi koydurdum. fiu anda tes-
bihlerimin yüzde 70’i sikkelidir. Sikke, tesbihe çok fark-
l› bir estetik ve renk kat›yor. 

Bir tesbihin ortalama maliyeti ne kadar?
‹ri taneli bir kehribar tesbih yaklafl›k 10 bin dolar ediyor.
Çünkü bir tesbihte ustan›n eme¤i çok büyük oluyor ve
çok malzeme tüketiliyor. Tesbih 100 gram geliyorsa, 2
kilogram kehribar kullan›l›yor. Aradaki fark›n nedeni
kehribar›n çok k›r›lgan bir malzeme olmas›. 2 kilo keh-
ribar›n de¤eri zaten 3 bin dolar. Artan malzemelerden
de küçük bir 33’lük tesbih ç›kabilir.

33 32 kültür: tesbih

“Tesbih öyle elden çekilip ‘hadi biraz da biz sallayal›m’ denerek al›nmaz. 
Tesbih elden al›nd›¤› zaman sayg›yla verilir ve alan gerekirse öper.”



35 34 sanat: Beral Madra
röportaj: esra melek yi¤itsözlü 

“Hala hayallerim var”
Ülkemizin ilk küratörlerinden biri o... 1980 y›l›ndan beri bu ifli yap›yor. Sanata çok emek vermifl ve daha
da vermek istiyor. En büyük hedefi Türkiye’nin her yerinde ça¤dafl sanat merkezleri aç›lmas›n› sa¤lamak.
Beral Madra hayallerini ve görmek istedi¤i Türkiye’yi anlatt›...

B
eral Madra, küratör ve sanat elefltirmeni... Tür-

kiye’deki sanat›n hem ülkemizde, hem de ulus-

lararas› sanat dünyas›nda tan›t›m› için çal›flm›fl

bugüne kadar. Bu çabas› halen sürüyor ve devam da

edecek. 1980 y›l›ndan bu yana baflar›l› ifllere imza atan

Madra, kendi deyimiyle radikal bir insan. BM Ça¤dafl

Sanat Merkezi’nin sahibi olan Madra, “Utanarak söyle-

yece¤im ama hala hayallerim var. Türkiye’nin her ken-

tine ça¤dafl sanat merkezleri aç›lmas›n› ve yurtd›fl›nda

farkl› ülkelerde kararl› ve sürekli olarak sergiler yap›lma-

s›n› isterim” diyor. Madra’yla sanatla örtülü dünyas›n›,

yapt›klar›n› ve yapmak istediklerini konufltuk. 

Küratörlük nedir, nereden geliyor?

Latince’den gelen küratörlük, koruyup saklamak anla-

m›na geliyor. Daha çok müzecilikte; koleksiyonlar›n uz-

manlar taraf›ndan korunmas›, saklanmas› ve sergilen-

mesi anlam›nda kullan›l›yor. Bu terim, uluslararas› sa-

nat ortam›nda 1980’li y›llar›n bafl›ndan itibaren günde-

me geldi. Daha çok grup sergilerinde, bir kiflinin o ser-

giye kat›lacak sanatç›lar› davet edip onlar›n ifllerini bir

arada göstermesi anlam›n› tafl›yordu. Bunun arkas›nda

kuflkusuz sanat yap›tlar›n›n çeflitlenmesi, sanatç›lar›n

farkl› mesleklerden olabilmeleri, disiplinler aras› geçifl-

lerin olmas› söz konusu. K›sacas› küratörlük böyle bir

ifl. Farkl› teknikler, malzemeler ve kavramlarla üretilmifl

yap›tlar›n belirli bir konu çerçevesinde ya da belirli bir

ideoloji içinde yan yana bir bütün olarak gösterilmesi.

Bugün Avrupa ve Amerika’da büyük ça¤dafl sanat

merkezlerinde küratörler, düzenledikleri sergilerde ge-

nifl kitlelere ulafl›yor ve bir e¤itmen görevi görüyor. 

Ne konuda bir e¤itmenlik görevi görüyor? 

Küratörler, sanat yap›tlar›nda ileri sürülen düflünceleri

kitlelerle paylaflarak onlar› e¤itiyor. Bu düflünceler ço-

¤u zaman derin elefltiri, siyaset, ekonomi, toplum so-

runlar› gibi konular› içeriyor. Kuflkusuz tüm bu iflleri

üstlenen küratörler, günümüzde üretilen sanat yap›tla-

r›n›n içerdi¤i metinleri ve mesajlar› da okuyup izleyicile-

re aktar›yor. Küratör ya kendisi bir metin oluflturuyor ya

da bu yap›tlar konusunda yaz›lm›fl metinleri bir araya

topluyor. Yani sanatç› ve kitle aras›nda tam ortada du-

ran bir kifli. Küratör ayn› zamanda sanatç›lar›n yap›tla-

r›n›n, ulusal ya da uluslararas› piyasada de¤er bulmas›

ve bunlar›n sat›lmas› görevini de üstleniyor. Etik olarak

küratörün sanat piyasas› içinde do¤rudan rolü olma-

mas›na karfl›n, piyasa aktörleri olan koleksiyoncular ve

sanat ticareti yapanlar küratörlere dan›flmak zorunda

kal›yorlar. Bu etik bir flekilde deliniyor. 

Sanatta zay›f›z, anlam›yoruz. ‹yi de küratör gibi tepe-

den inme bir kavram ve anlay›flla bunu yapmak nas›l

mümkün?

Türkiye’de yo¤un sanat etkinlikleri ‹stanbul’da gerçek-

lefltiriliyor. Bu nedenle ancak ‹stanbul izleyicisi sanat

konusunda bir ölçüde bilinçli. Bunda, 1980’li y›llardan

bu yana galerilerde düzenlenen etkinlikler etkili oldu.

Kültür sanayisinin bir parças› olarak büyük flirketlerin

binalar›nda kültür sanat konusunda durmadan etkinlik-

ler yap›l›yor. Bu nedenle ‹stanbul’da küratörlük yapmak

mümkün ve oldukça zevkli. Hem olanaklar iyi, hem de

iyi bir seyirci kitlesi var. Ancak bunu Anadolu için söy-

leyemeyece¤im. Çünkü kültür sanayisinin gereklerini

yerine getirip müzeler, ça¤dafl sanat merkezleri aça-

mad›k. Uluslararas› sanat ortam›yla yaln›z bienal arac›-

l›¤›yla iliflkimiz var. Sanat fuarlar›m›z ise yerel boyutta

kald›. Böylece kültür sanayisinde farkl› ifllevler tafl›yan

kesimler aras›nda iletiflim kuran küratörlerin ifli, ancak

bunlar›n hepsi tamamlan›nca kolaylaflacak. Günümüz-

de artan kültürel etkinlikler sayesinde yavafl yavafl kü-

ratörlerin say›s›n›n da artt›¤›n› söylemeliyim. Bu da bi-

zim aç›m›zdan oldukça sevindirici.

Arkeoloji mezunusunuz, ama 1980 y›l›ndan bu yana

sanat elefltirmenli¤i ve küratörlük yap›yorsunuz. Bu

ifli yapmaya nas›l karar verdiniz?

1967 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji bölümünden mezun olduktan sonra çal›flmam

gerekiyordu. Ülkemizde arkeoloji alan›ndaki çal›flmalar

k›s›tl› oldu¤u için, eflimin de foto¤raf sanatç›s› olmas›

dolay›s›yla sanat ortam›nda çal›flmak istiyordum. ‹fl

ararken önemli mimarlar›m›zdan merhum Utarit ‹zgi ile

görüfltüm. ‹zgi, Maçka’daki bürosunun alt kat›nda bu-

lunan mekan› galeri yapmay› düflündü¤ünü söyleyerek,

benden oray› yönetmemi istedi. Teklifi seve seve kabul

edip ilk iflime bafllad›m. Yapt›¤›m›z baflar›l› çal›flmalar-

dan sonra, 1984’te kendi galerimi kurdum. 1989’a ka-

dar ticari bir galeri çal›flt›rd›m. O dönemde Turgut

Özal’›n liberal ekonomi politikas›yla kültüre ve sanata

yat›r›m gündeme geldi. Ben de 1980’li y›llar›n sonunda

kendi yolumu çizmek istedim. Ülkemizde ça¤dafl sana-

t›n geliflmesinde büyük rol üstlenen ‹stanbul Biena-

li’nin, ilk ikisinin koordinatörlü¤ünü ve bienal sergileri-

nin küratörlü¤ünü yapt›m. Böylece bienallerle birlikte

küratörlük kavram› da Türkiye’ye girmifl oldu. Sanat or-

tam›m›z›n olmazsa olmaz bir biçimde uluslararas› sanat

dünyas›na tafl›nmas›n› düflündü¤üm için, bu ifli sürdür-

meye karar verdim. O dönemde Avrupa’daki sanat

odaklar›n›n Türkiye’ye ilgisi de bafllad›. Özellikle Alman-

ya, ülkemizdeki ça¤dafl sanat› bugüne kadar süren bir

tan›tma yat›r›m›na giriflti. Bunlar›n bir k›sm›n› yapma

olana¤›n› buldu¤um için büyük mutluluk duydum. Elim-

den geldi¤ince Türkiye’deki sanatç›lar›n ifllerini yurtd›-

fl›nda tan›tmak, yabanc› sergilere girmelerini sa¤lamak

için çaba gösterdim. Örne¤in, sanat dünyas›nda çok

büyük bir platform olan Venedik Bienalleri’ne 1990’dan

sonra sergilerimizi götürmek bana nasip oldu. Bu ne-

denle, do¤ru bir meslek seçti¤imi düflünüyorum. 

Baflkalar›n›n üretti¤i nesneleri bir araya getirerek ye-

niden düzenlemeler yap›p sergiler düzenleyen küra-

törler, bir tür “sanat koçlu¤u” görevini üstleniyor.

Bunu hangi birikim ve paradigmalarla yap›yorsunuz?

Arkeoloji mezunu oldu¤um için, kendimi otodidakt ola-

rak nitelendiriyorum. Bir metodoloji olan arkeolojide de

nesnelerle u¤rafl›yorsunuz. O nesnelerin içeriklerini, si-

yasal ve ekonomik ortamlar›n› gündeme getirip sergile-

mek durumundas›n›z. Orada bir sanatç› yok, ama nes-

nenin kendisi var. Böyle bir metodolojiyi bildi¤im için,

bunu sanat ortam›nda uygulamam zor olmad›. Sanat

yaz›lar› yazan biri olarak, belirli bir birikime sahip oldu-

¤um için bu ifli kolayl›kla gerçeklefltiriyorum. Küratörlü-

¤ün önemli bir görevi olan bas›n ve halkla iliflkiler boyu-

tunu da üstlendi¤im için bas›n bültenleri haz›rlay›p tan›-

t›m da yap›yorum. Bu da ayr› bir zevk benim için. Ayr›-

ca mekan ve yap›t aras›ndaki iliflkiyi kavramak da ge-

rekiyor. Yani sanatç›lar›n çok farkl› yap›tlar›n›n bir me-

kana nas›l yerlefltirilece¤i konusunda baflar›l› olmak la-



z›m. Bunun için sanatç›larla iyi diyalog kurup onlarla

baz› ideolojik konulara giriyorum. Çünkü siyasal olarak,

sanatç›lar›n dünyaya bak›fl aç›s›n›n benim için büyük

önemi var. Bir de tabii uluslararas› sanat ortam›n›n söy-

lemlerini ve ideolojilerini sürekli takip ediyorum.  

Peki küratörlük, sanatç›l›k m›d›r?

Ben hiçbir zaman böyle bir tan›mlama duymad›m, ama

küratörleri sanatç›y› anlayan kifli olarak gördüm. Çünkü

sanatç›l›k baflka bir yaflam biçimini gerektiriyor. Onlar›n

farkl› bir duyarl›l›klar› ve araflt›rma konusunda herkesin-

kine benzemeyen yöntemleri bulunuyor. Toplumun de-

rinliklerine inip en ince ayr›nt›lardan makro düzeydeki

olaylar› ç›karmak gibi bir becerileri olan sanatç›lar›n,

kuflkusuz sanat›n tüm tekniklerini de bilmeleri gereki-

yor. Bunun yan›nda baflka insanlarda bulunmayan

güçlü bir inançlar› da var. Ben bütün bunlar› bir sanat-

ç›da gördükten sonra kendime dönüp sanatç› olabilirim

gibi bir yalan›n peflinden gidemem. Sanatç›lardan top-

lad›¤›m bilgi ve verilerden sentez ç›kar›rken bir yarat›c›-

l›k olufluyor. Ancak bunu sanatç› yarat›c›l›¤› ile kar›flt›r-

mamak gerekir. Bu, bilgi ve deneyime dayal› bir yarat›-

c›l›k. Ama orada sanatç›y› kald›r›nca bu yarat›c›l›k da

kalmaz. Ben sanatç›dan ald›¤›m ›fl›nlarla ancak o yara-

t›c›l›¤› gerçeklefltirebilirim. Dolay›s›yla, küratörler yarat›-

c› kiflilerdir ama sanatç› de¤illerdir. 

Bu ifl için hep küratör kelimesi mi kullan›l›yor, bunun

Türkçe karfl›l›¤› nedir?

Dilimize yabanc› dillerden giren ve kulland›¤›m›z kelime-

lerden biri de küratörlük. Türkçe karfl›l›¤› olarak, sergi ya-

p›mc›s› ya da sanat yönetmeni demek gerekiyor. Ancak

ülkemizde daha çok küratörlük kelimesi kullan›l›yor.  

Küratör nas›l olunur, bu iflin e¤itimi var m›? 

Bugün befl üniversitemizde sanat yönetimi, küratörlük

araflt›rmalar›, kültürel araflt›rmalar bölümleri var. Bu bö-

lümden mezun olanlar kendilerine sanat yönetmeni,

sergi yap›mc›s› ve sanat dan›flman› diyebilirler. Ancak,

ald›klar› e¤itimin kalitesinden pek emin de¤ilim. Örne-

¤in, Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasar›m

Bölümü kurulurken sanat yönetimi bölümünün progra-

m›n› ben haz›rlad›m. Fakat ne yaz›k ki dört y›l sonra

kurdu¤um program› ben de tan›yamad›m. Çünkü müf-

redat› müzecili¤e çevirip asistan kadrolar›na da gere-

ken donan›mda kifliler almad›lar. Yeditepe Üniversitesi,

Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde ise yük-

sek lisanslar aç›ld›. Ülkemizde bu konuda e¤itim gören

kifliler sayesinde küratör say›m›z artacakt›r. Zaten flu

an aç›lan pek çok müzeye genç kuflaktan e¤itim alm›fl

kifliler yerlefltiriliyor. Tüm bu geliflmeler Türkiye’de kü-

ratörlük mesle¤ini bir sektör haline getirecektir. Bence

befl y›l sonra kültür sanayisinin bütün ifllerli¤i tam ola-

rak gerçekleflmifl olacak. Bu amaçla iki y›l önce Ulusla-

raras› Sanat Elefltirmenleri Derne¤i’nin Türkiye flubesi-

ni kurarak, derne¤e küratörleri de ald›m. E¤er üniversi-

teler bu meslek örgütleriyle birlikte iflbirli¤i yaparlarsa,

küratörler aç›s›ndan gerçekten iyi bir ortam do¤ar. 

Bunun ne yarar› olacak?

O zaman sadece ‹stanbul’da de¤il, Türkiye’de ça¤dafl

sanat diye konuflabilece¤iz. Çünkü istedi¤imiz sanat ve

kültür a¤› kurulmufl olacak. Bu konuda e¤itim alm›fl ki-

fliler sadece ‹stanbul’da de¤il, Türkiye’nin pek çok ye-

rindeki sanat kurumlar›nda çal›flacak. Biliyorsunuz Kül-

tür ve Turizm Bakanl›¤› da böyle bir yap›lanma bafllat-

m›flt›. E¤er bu devam ederse Anadolu’daki güzel sa-

natlar galerilerinde ve bakanl›¤›n kurumlar›nda bu kifli-

ler çal›flmaya bafllar. Böylece ülkemizde, yurtd›fl› ile bir

iletiflim alan› da olur. 

Türkiye’de kaç küratör var, kimler?

Üç-dört y›l öncesine kadar Ali Akar, Vas›f Kortun, Le-

vent Çal›ko¤lu ve Beral Madra olarak dört kifliydik. An-

cak flu an say›m›z›n artt›¤›n› görüyoruz. Art›k 10 kifli sa-

yabiliyorum. 

Sizin iflinize ve sanata bak›fl›n›z nedir? 

Zaman içinde flunu anlad›m ki, çal›flmak istedi¤im sa-

natç›larla siyasal aç›dan diyalog kurmal›y›m. O zaman

ifllerimde siyasal elefltiri görmek benim için bir ilgi oda-

¤› oluyor. Dekoratif sanatla ilgilenmiyorum. ‹fllerimde

mutlaka siyasal bir boyut olmas› gerekiyor. Ayr›ca, sa-

nat yap›tlar›n›n topluma bir mesaj içermesi flart. Çünkü

sanatç›lar›n hala böyle bir ifllevi oldu¤unu düflünüyo-

rum. Bir de yap›tlarda güçlü bir estetik unsurunu da

görmek istiyorum. Bu beni gerçekten ba¤lay›c› bir fley.

Siyasal içeri¤in biçimi ve esteti¤i de günümüzdeki biri-

kimi karfl›layacak güçte olmal›. 

Farkl› sanatç›lar›n yap›tlar›n› bir araya getirdi¤iniz

sergilerde, ortak ruhu nas›l yakal›yorsunuz?

Ortak ruh kendili¤inden olufluyor. Hiçbir zorlama yok.

Sergiler bir gereklilik üzerine kuruldu¤u için, belirli kri-

terlere göre seçti¤iniz yap›tlar zaten kendili¤inden o ru-

hun bir parças› oluyor. 

Sergilerinizi düzenlerken, kiflisel istekleriniz ve pro-

fesyonellik dengesini nas›l sa¤l›yorsunuz? ‹stekleri-

nize göre hareket etme lüksünüz var m›?

Bana zaman içinde sanatç›lar projelerini getiriyorlar.

Sergi projelerime uygun olanlar› seçiyorum. Kuflkusuz

bir eleme de söz konusu oluyor. Her proje benim aç›m-

dan geçerli de¤ildir. Zamana ve ruha uymayabilir, ye-

terli olgunlu¤a eriflmemifl olabilir. Tabii bunu sanatç›la-

ra aç›klamak oldukça zor. Onlar› k›rmamak gerekiyor.

Kiflisel isteklerim ve profesyonellik aras›nda böyle bir

diplomasi söz konusu. Benim için geçerli olmayan sa-

nat türlerinin yak›n›ndan geçmeyerek bu ifli halletmeye

çal›fl›yorum. Özgürlü¤üm k›s›tlan›rsa, baflar›l› olmam

mümkün de¤il. Küratörlerin böyle bir lükslerinin olmas›

gerekiyor. 

Sanatç› ve küratör aras›nda nas›l bir iliflki var?

Tabii ki profesyonel bir iliflki var. Ben küratör olarak

sergilerin paras›n› ve yap›lacak yeri buluyorum, katalo-

¤unu haz›rlay›p tan›t›m›n› yap›yorum. Birçok sanatç›y›

birlefltirdi¤im sergilerde benim profesyonel bir konu-

mum var. Neticede ortada bir para dönüyor. Bugün en

basit sergi 10 bin Euro’dan bafll›yor. Ayn› zamanda bu

paran›n yönetimini de yapan küratörler; sanatç›lar›, ya-

p›tlar› seçip onlar›n ücretlerini de ayarl›yor. Bu, ciddi bir

sorumluluk. 

Sergilerinizdeki yap›tlar› hangi kriterlere göre seçi-

yorsunuz?

Bu de¤iflik bir konu. Kesin s›n›rlar› çizilmifl bir durum

de¤il. Her sergiye göre de¤ifliyor. Sergilerin konusu,

mekan›, kat›lacak sanatç› say›s› tercihlerimi etkiliyor.

Öncelikle sergi için önüme gelen yap›tlar› inceliyor,

baflka yap›tlarla olan iliflkisini ve söyleflisini bulmaya

çal›fl›yorum. Bunlar› de¤erlendirip seçim yap›yorum.

Maddi kayg›lar iflinizi nas›l etkiliyor? Bu ifl doyuruyor

mu?

Aç›k söylemek gerekirse çok zaman iflsiz kal›yorum.

Serbest çal›flt›¤›m için düzenli bir gelirim yok. Zaman

zaman kurumlarla çal›flt›m. Örne¤in Borusan’la tam

iliflki içinde üç y›l sergiler düzenledik. Ancak zaman

içinde flunu anlad›m ki, benim bir kurumla uzun süreli

çal›flmam hem benim, hem de kurum için tehlikeli olu-

yor. Çünkü kurumlar›n kendi kimliklerini düflünerek ha-

reket etmeniz gerekti¤i için, küratör olarak kendinizi

geriye çekmeniz gerekiyor. ‹flte bunun dengesini kur-

mak çok zor. Benim düflüncelerim ve kurumun düflün-

celeri aras›nda her zaman uyum olmas› mümkün de¤il.

Çünkü ben radikal bir insan›m. Hemen elefltiri pozisyo-

nuna geçti¤im için kurumun kimli¤ini zedeleyebilirim.

Bu nedenle kurumlarla daha çok sanat dan›flman› ola-

rak çal›fl›yorum. Küratör olarak tamamen özgür olmak-

tan yanay›m. Bu da tabii kazanc›m› do¤rudan etkiliyor,

ama benim iflim sanat oldu¤u için maddi kayg›lar›m› ön

planda tutmam yanl›fl olur. 

Yurtd›fl›nda bu denge nas›l?

Yurtd›fl›nda küratörler; devlet, yerel yönetim ve özel

sektörün birlikte oluflturdu¤u kurumlarda çal›fl›yor.

Orada, küratörler yapt›klar› ifllere göre de¤erlendiriliyor.

Küratörlerin kimli¤i kabul edilip kurumlar onlara teslim

ediliyor. Ama Türkiye’de ayn› durum söz konusu de¤il. 

Türkiye’de sizce gerçek bir sanat ortam› var m›? Et-

kinliklere daha çok kimler kat›l›yor, gerçek sanatse-

ver kimdir?

Tam anlam›yla gerçek bir sanat ortam› var diyemeye-

ce¤im. Aç›l›fllar daha çok sosyal karfl›laflma alan› ola-

rak kullan›l›yor. Bu nedenle sanat ikinci planda kal›yor.

Aç›l›fl d›fl›ndaki sergilere ve sanatsal faaliyetlere daha

çok gençler, bofl zaman› olanlar, gerçekten entelektü-

el olup sanat yap›tlar›nda dünyay› yorumlamak isteyen-

ler kat›l›yor. Ama bu say› oldukça düflük. Gerçek sa-

natsever; sanattan heyecan duyan, entelektüel, sanat

yap›tlar›nda dünyay› yorumlamak isteyen kiflidir. 

“Türkiye, sanat ve kültür alan›nda yoksul. Oysa sanat

ve kültür bilinçlenmeyi sa¤l›yor” diyorsunuz. Bu alan-

da zenginleflmenin yolu nedir? 

Sanatta bilinçlenmeye gençlerden bafllamak gerekiyor.

Ça¤dafl sanat merkezlerinin aç›lmas› bunu tetikleyecek

en önemli unsurdur. Bu çal›flmalar Anadolu’ya da yan-

s›t›l›rsa sanat ve kültür alan›ndaki yoksullu¤umuzdan

kurtulur, bilinçli bir toplum haline geliriz.  

Anadolu Kültür A.fi.’nin Diyarbak›r’da ve Kars’ta aç-

t›¤› sanat merkezleri sanat› sevdirmek ve bilinçlen-

meyi sa¤lamak için yeterli mi?

Bu çal›flmalar bence büyük bir devrimdir. Elefltirel ve

özgür düflünceyi yerlefltirmek için çok önemli. Oralarda

kendili¤inden bir sanat ortam› olufluyor. Ancak tabii

birden ciddi bir ortam›n ve izleyicinin oluflmas› mümkün

de¤il. Bu sadece bir ad›m. Bundan sonra, baflka etkin-

liklerle bu bilinçlenmeyi beslemek gerekiyor.  

Sanat, yaflam ve insan iliflkisine bakt›¤›m›zda, ya-

flamda kalitenin yakalanmas›nda sanat›n rolü nedir?

Türkiye’de insanlar tüketim ve medyan›n yans›tt›¤› bir

dünya görüflüne kilitlenmifl durumda. Böyle bir kapal›-

l›¤a hiçbir terapi fayda etmez. ‹ster yoga yap›n, ister

spor yap›n. Bunun yan›nda insan›n düflüncesinin bilen-

mesi laz›m. Aksi halde bugünkü dünyay› yorumlaya-

mazs›n›z. Çünkü bilgi üstünde çok fazla denetim var.

E¤er gerçe¤e ulaflam›yorsan›z, insanl›¤›n›z budanm›fl

demektir. Zihinsel aç›dan zenginleflmeyi sanat sa¤l›yor.

Sanat, k›sa yoldan gerçe¤e ulaflman›zda ve yaflamda

kaliteyi yakalaman›zda baflrol görevini üstleniyor. 

Yeni jenerasyonun sanata bak›fl›n› nas›l?

Türkiye’de sanatsal etkinliklere kat›lmak ekonomik ola-

naklara ba¤l›. Sanatla karfl›laflan ve sanattan gereken

doyumu ve gücü alan kesimin ekonomik durumunun iyi

oldu¤unu görüyoruz. ‹stanbul gibi bir flehirde en az 10

tane ça¤dafl sanat merkezi olmas› gerekiyor. Böyle bir

sanat ortam› olmad›¤› için gençlerin sanata ulaflmas›

zor. Türkiye’de sokakta yaflayan 20 bin çocuk var. Oy-

sa onlar›n tam bu dönemde kültür ve sanatla karfl›lafl-

ma ihtiyac› var. Dolay›s›yla gelecek için de kötü bir re-

sim ç›k›yor ortaya. E¤itim sistemimizdeki sanat dersle-

ri de çok k›s›r. Hal böyle olunca gençlerin sanata ilgisi

zay›f kal›yor. 

Türkiye’de ça¤dafl sanat›n gelifliminde bir dönüm

noktas› olan ‹stanbul Bienali’nin yap›lanmas›nda et-

kin bir rol oynayarak, ilk iki bienalin koordinatörlü¤ü-

nü ve sergi küratörlü¤ünü üstlendiniz. Çeflitli ülkeler-

den sanatç›lar›n ve uzmanlar›n bir araya geldi¤i bi-

enallerin ifllevi ve yararlar› nelerdir?

‹stanbul Bienali uluslararas› sanat ortam›n›n dikkatini

‹stanbul’a çekmifl, çok önemli bir sanat etkinli¤idir.

1987’den beri kesintisiz olarak sürüyor. ‹stanbul Biena-

li’ni ça¤dafl sanat ortam›n›n ivme kazanmas›nda en

önemli etkinlik olarak görüyorum. Ama tabii iki y›lda bir

düzenlendi¤i için arada boflluk oluyor. Bu bofllu¤u dol-

duran etkinlikler gerçeklefltirilirse daha olumlu sonuçlar

al›nacakt›r. 

Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi ‹stanbul Mo-

dern, nas›l bir bofllu¤u doldurdu?

‹stanbul Modern Türkiye için çok önemli bir de¤iflim.

Bir olanaks›zl›k ve bir ütopyan›n gerçekleflmemesi söz

konusuydu. Bu s›k›nt› ‹stanbul Modern’le ortadan kalk-

t›. Mimarisi ve flehirdeki konumu aç›s›ndan fevkalade

bir bina. Bence çok samimi bir yat›r›m. Orada çocukla-

r›n e¤itimine önem verilmesi de çok sevindirici. Küçük

kuflak sanatla büyüyece¤i için 10-15 y›l sonra sanattan

anlayan bir kuflak yarat›lm›fl olacak.   

Hayallerinizi merak ediyorum. Her türlü imkan müm-

kün olsayd›, ‹stanbul’da ve yurtd›fl›nda neler yapar-

d›n›z?

Utanarak söyleyece¤im ama hala hayallerim var. Be-

nim hayalim, konuflmamda da s›k s›k söyledi¤im gibi

Türkiye’nin her kentine ça¤dafl sanat merkezleri aç›l-

mas›n› sa¤lamak. Dolay›s›yla Türkiye’de bir ça¤dafl sa-

nat merkezi a¤› kurmak. Böyle bir çal›flma yapmak is-

teyenlere seve seve dan›flmanl›k yapabilirim. Yurtd›fl›n-

da ise farkl› ülkelerde kararl› ve sürekli olarak sergiler

yap›lmas›na yard›mc› olmak isterim. 
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“Zaman içinde flunu anlad›m ki, çal›flmak istedi¤im sanatç›larla si-
yasal aç›dan diyalog kurmal›y›m. O zaman ifllerimde siyasal elefltiri

görmek benim için bir ilgi oda¤› oluyor.”
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Denizi piflirdik
2001’den bu yana, deniz dahil, Bodrum’un dört bir yan› göz al›c› güzellikte seramiklerle renkleniyor.
Seramik sanatç›lar› ‹nci ‹yibafl, Alp Ça¤par, Tekin Özkurt ve Sibel Düzel’in öncülü¤ünde, deniz alt›nda
gerçeklefltirilen sergi dünyada bir ilk...

Denizi Piflirdik, 2001 y›l›nda dört seramik sanatç›s› ve organizasyona destek
veren arkadafllar›yla yola ç›kt›. ‹lk olarak Bodrum Karada Marina Sanat Ga-
lerisi’nde sergilenen eserlerin büyük be¤eni toplamas›, sergiyi su alt›nda ger-

çeklefltirmek konusunda sanatç›lar› cesaretlendirdi. Sergi, Kafl’ta su alt›na indi ve bu
teknikle “Denizi Piflirdik” etkinli¤i dünyada bir ilk oldu. Denizin 5 ile 10 metre derinli-

¤ine yerlefltirilen eserler, tüplü dal›fl›n yan› s›ra, su üstünden maske ve flnorkelle iz-
leyicilerle bulufltu. Performans her geçen y›l biraz daha geliflti ve daha fazla kat›l›m-
c›ya ulaflt›. Bu y›l seramik ve Halikarnas sözcüklerinin birlefliminden oluflan “Ceracar-
nassos” ismiyle yoluna devam ediyor. Sergi fikrinin öncülerinden Alp Ça¤par ile se-
ramik ve denizin buluflmas› üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik.



Seramikleri deniz alt›nda sergileme fikri nas›l ortaya
ç›kt›?
Farkl› flehir ve atölyelerde farkl› tekniklerle çal›flan dört
seramik sanatç›s› olarak, ortak sergi açmay› düflünü-
yorduk. Farkl› sanatç›lar›n ayr› teknik ve bak›fl aç›lar›yla
oluflturaca¤› sergide ortak bir konu oluflturman›n yarar-
l› olaca¤›na kadar verdik. “Hepimiz do¤ay› seviyoruz,
ama denizin hayat›m›zdaki yeri ayr›” dedik ve “deniz”
temas› üzerinde birlefltik ve “Denizi Piflirdik” ismi de
böylece ortay› ç›kt›. Bu isim zaman zaman olumsuz
elefltiri ald›. ‹flte bu yüzden ismi biraz açmakta fayda
var. ‹sim klifleleflmifl seramik sergisi isimlerinden de¤il.
‹sim, deniz vurgusuyla konuyu belirliyor. Piflmek fiili ise
serami¤in do¤as›ndan geliyor. Çünkü flekillendirilen
toprak piflme iflleminden geçerek serami¤e dönüflü-
yor. Piflirilmezse seramik de¤il yaln›zca bir toprakt›r.
Denizi Piflirdik 2001 y›l›nda galeri sergisi olarak tasar-
land›. Bodrum Karada Marina Sanat Galerisi’nde sekiz
günlük sergilemede çok güzel tepkiler ald›. “Eserler de-
niz ve sualt› canl›lar› oldu¤una göre neden sualt›nda
sergileme devam etmesin” diye düflündük ve Kafl ile
ba¤lant› kurduk. Dal›fl okullar›n›n da gönülden deste-
¤iyle deniz ve sualt› konulu seramiklerin ilk sualt› sergi-
lemesi gerçekleflti. Böylelikle sanat mekan de¤ifltirdi,
sporla kol kola verdi, yaz s›ca¤›nda beyaz duvarl› gale-
rilerde sergi gezmek yerine, derin maviliklerde görsel
bir flölene dönüfltü. Dünyada da bir ilke imza att›.

Niçin Bodrum seçildi?
Organizasyon art›k Bodrum’a yerleflti. Bodrum’da ye-
rel yönetim bizlere çok destek verdi. Bunun da ötesin-
de Bodrum 12 ay yaflayan bir belde. Önemli bir konu
da böyle organizasyonlar medya deste¤iyle büyürler.
Bunu Bodrum’da pek çok beldeye göre daha kolay
çözümledik. Halikarnassos bütün dünyan›n göz bebe-
¤i. Bundan böyle sanat etkinlikleriyle de dünyada ad›n-

dan söz ettirecek. Üzerimize düfleni yapaca¤›z. Bu y›l
sergileme alanlar›m›z tamamen Bodrum yar›madas›na
yay›lm›fl durumda. Sergi alanlar› seçiminde özellikle
halk›n ortak kullan›m alanlar›n› seçmeye özen göster-
dik. Müzeler, de¤irmenler, sarn›çlar, bir adet flapel,
marinalar, eski bir sokak sergileme alanlar›m›z dahilin-
de. Burada amac›m›z sanatsal etkinlikleri galerilerin
dört duvar› aras›ndan kurtar›p, insanlar›n kolayl›kla ula-
flabilece¤i, gezerken yörenin özgün yap›lar›yla tan›fla-
bilece¤i mekanlara tafl›mak ve bu sergi sayesinde in-
sanlar›n ilgilerini Bodrum’un bu özel noktalar›na da çe-
kebilmek. 2004 etkinli¤ine 44 sanatç› kat›lm›flt›, Cera-
carnassos 2005 etkinli¤i için ise yüzden fazla sanatç›
baflvuruda bulundu. Bu y›lki etkinli¤in çok daha büyük
bir kat›l›mla gerçekleflece¤ini umuyoruz.

Sergiye kat›lan sanatç›lar neye göre seçildi?
Asl›nda sanatç› seçmek kula¤a hofl gelmeyen bir söy-
lem. Bunu geçmifl y›llarda yapmad›k. Biz olabildi¤ince
duyurduk. Duyurular›m›zda imkanlar›m›zdan söz ettik
ve bu flartlar dahilinde dileyen bütün seramik sanatç›-
lar›na kap›m›z› açt›k. Sanatç›y› seçemeyiz ki... Her sa-
natç›n›n tekni¤i ve anlat›m› farkl›d›r ve her sanatç› renk-
tir. Yaln›zca konu verdik, “Deniz” ve “buyurun yorumla-
y›n” dedik. 2004’te inan›lmaz güzel yorumlar ç›kt›. Ola-
naks›zl›¤›m›za ra¤men ikisi yurtd›fl›ndan 44 seramik sa-
natç›s› Bodrum’da bir araya geldi. Bu çok gurur verici.
Belki de ülkemizde ilk kez bu say›da seramik sanatç›-

s›n›n kat›ld›¤› bir karma sergi oldu. Ancak 2005 y›l›nda
daha kapsaml› fleyler yapmay› düfllüyoruz. Çünkü sü-
rekli ileri bak›yoruz, “yapabilir miyiz” diye korkmuyoruz
ve ç›tay› sürekli yükseltiyoruz. Bunun getirisi olarak da
kat›lmak isteyen sanatç›lar›m›z›n da kendilerini zorla-
malar› gerekecek. Dünyaya seramik sanat›m›z› göster-
mek istiyorsak buna mecburuz. Gerek eser gerekse
organizasyon olarak her y›l daha iyisini üretmek zorun-
day›z.

Bu y›lki yeni uygulamalar neler?
2005’te yepyeni kararlar ald›k. Bunlardan ilki; çok da-
ha genifl kat›l›mla ülke içi ve ülke d›fl›ndaki seramik sa-
natç›lar›n› bir araya getiren bir flölene dönüflmesi ama-
c›yla, Bodrum’un antik ismi Halicarnassos’a öyküne-
rek, etkinli¤imizin ad›n› “Ceracarnassos” olarak de¤ifl-
tirdik. Böylece ülke içi ve ülke d›fl›nda daha kolay anla-
fl›labilen, konuyu ve mekan› iflaret eden bir isim olufltu.
Bu ve bundan sonraki y›llarda bu isimle yolumuza de-
vam edece¤iz. Organize eden “Denizi Piflirdik” olacak.
Ceracarnassos, bundan sonraki y›llarda da felsefesini
koruyarak sanatç›lar› organize sergileme alanlar›na ba-
¤›ml› kalmaktan kurtar›p alternatif sergi alanlar›nda yo-
luna devam edecek. Ceracarnassos 2005’in bir di¤er
yenili¤i ise art›k sanatç›lar›n, eserlerini bir tema etraf›n-
da üretecek olmalar›. Geçmifl y›llardaki “Deniz” konusu
bir tema de¤ildi. Bu y›l›n temas› hem Bodrum’u hem
Halikarnas Bal›kç›s›’n› hat›rlatacak ve art›k unutulmaya
yüz tutmufl bir denizcilik terimi olan “Aganta burina bu-
rinata”. Denizcilikte “Demir al, gidelim” anlam›na gelen
bu terim etraf›nda üretilecek eserlerine sanatç›lar, fel-
sefi aç›l›mlar›n› yazarak da destek verecekler. Binlerce
y›l›n birikiminden beslenen Bodrum yar›madas›n›n ve
Halikarnas Bal›kç›s›’n›n perspektifinden yola ç›karak,
üretilecek eserlerin felsefi boyutunu da sanatseverlerin
önüne sermek istedik. Böylece ortak bir tema etraf›n-

da toplanarak, bireysel yarat›c›l›k ve bak›fl aç›s›n›n öz-
günlü¤ünü ortaya ç›karmay› amaçl›yoruz. Bunun sonu-
cunda sergilenen eserler ve felsefi aç›l›mlar›ndan olu-
flan bir katalog yaratmay› hedefliyoruz.

Di¤er sanat dallar› da bu etkinli¤e kat›lacak m›?
Hedeflerimiz aras›nda bu da var. Sanat›n di¤er dallar›-
n› da organizasyona dahil etmek istiyoruz. Ancak bunu
sonraki y›llara sakl›yoruz. Ülkemiz seramik hariç pek
çok sanat dal›nda dünyada ad›ndan söz ettiriyor. Onun
için “Ve toprak piflti” diyoruz. 9 bin y›l önce burada, bu
yeryüzü parças›nda toprak piflti. Yaz›ya daha binlerce
y›l vard›. Yaslar, heyecanlar resmedildi flekillendi ve pi-
flirildi. Ancak yaz› ile bafllayan uygarl›k tarihi bugün tüm
dünyada “bite”lar›n egemenli¤inde. Her gün yeni ileti-
flim ve anlat›m olanaklar› sunuluyor. Öte yandan s›f›r ve
birlerden oluflan günümüzün teknolojisi kitleleri yak›n-
laflt›raca¤›na birbirinden uzaklaflt›r›yor. Siber uzayda
uçuflan sözcükler mesafeleri k›salt›yor, insanlar› uzak-
laflt›r›yor, yaln›zlaflt›r›yor. Tutkular, heyecanlar, duygu-
lar, ne rakamlarda ne de sözcüklerde. Tümünü sera-
mikler anlatacak. Bu topraklarda 9000 y›l›n birikimi var.
Ceracarnassos, so¤uk galeri duvarlar›n›n aras›ndan
de¤il, ayn› binlerce y›l önceki gibi Bodrum’un tüm ortak
yaflam alanlar›nda izleyenleriyle kayg›s›z saf ve net bu-
luflacak. Susuz bir kümbet, eski bir sünger deposu,
belki de yaln›z ve terk edilmifl bir yel de¤irmeni ev sa-
hipli¤i yapacak eserlere. 
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“9 bin y›l önce burada, bu yeryüzü parças›nda toprak piflti. Bu sergide tutkular, heyecanlar,
duygular, ne rakamlarda ne de sözcüklerde. Tümünü seramikler anlat›yor.”
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M
ustafa Kemal Atatürk’ün 1928’de “Toplum-

sal kalk›nma kad›n erkek birlikte gerçekleflti-

rilebilir. Kad›nlar›n› geri b›rakan toplumlar ge-

ri kalmaya mahkumdur. Kad›nlar›n kamusal yaflamda

da yer almalar› çok önemlidir” sözleri, 18 Aral›k 1979

tarihli BM Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlen-

mesi Sözleflmesi’nde yer alan “...Bir ülkenin tam ve ek-

siksiz kalk›nmas›n›n, dünyada refah›n ve bar›fl›n elde

edilmesinin, kad›nlar›n erkeklerle eflit koflullarda her

alanda azami katk›lar›n› gerektirdi¤ine...” fleklinde de-

vam eden sözlerle büyük bir paralellik tafl›yor.

Kad›n haklar› alan›ndaki çal›flmalar›yla tan›nan, e¤itim

ve kad›n haklar› alan›nda birçok kuruluflta aktif üye

olan avukat Nazan Moro¤lu, Türkiye’de kad›n haklar›y-

la ilgili sorular›m›z› yan›tlad›. “Kad›n haklar› davas›, dün-

yay› de¤ifltirmek isteyenlerin davas›d›r” diyen Moro¤lu,

Medeni Kanun de¤iflikliklerinde ve yeni Medeni Ka-

nun’un tan›t›m›nda da etkin göreve sahip.

Türkiye’de kad›n haklar› bilincini sa¤lamak için neler

yap›yorsunuz?

Ailede demokrasi, toplumda demokrasiyi getirir. Çün-

kü aile toplumun temelini oluflturur. Kar›-koca aras›nda

ve çocuklarla iliflkilerde eflit haklar varsa, bu geniflleye-

rek topluma da yans›r. Yaklafl›k olarak 18 y›ld›r kad›n

hukuku üzerine çal›fl›yorum. Özellikle Medeni Ka-

nun’un de¤ifltirilmesinde ve de¤ifltikten sonra anlat›l-

mas›nda etkin görevler ald›m. Yeni getirilen haklar›n

nas›l kullan›laca¤›n›n anlat›lmas› için bütün illerde dola-

flarak, ‹stanbul Barolar Birli¤i ad›na bu hizmeti sürdür-

düm. Kad›n›n hakk›n› bilmesi çok önemli. Özellikle Türk

toplumunda kad›n ikinci konumda. E¤itimden de

önemli ölçüde yoksun. Çal›flma yaflam›na bakt›¤›m›z

zaman, e¤itimle do¤rudan desteklenen çal›flma yafla-

m›nda da çok az say›da kad›n var. ‹flsizli¤in oldu¤u bir

ülkede kad›nlar›n ifl bulmas› zaten zor. ‹fl bulabilenler

de ancak belirli yerlerde kalabiliyorlar, daha yüksek ka-

demelere geçemiyorlar. Kad›nlara haklar›n›n neler ol-

du¤unu anlatabilmek için duyarl›l›k da kazand›rmak ge-

rekiyor. Bunun için yapt›¤›m›z çal›flmalardan biri de; ‹s-

tanbul Barosu’nun ve Yaflar Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun verdi¤i destekle ka-

d›nlar›n anayasas› dedi¤imiz, “Kad›nlara Karfl› Her Tür-

lü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi”ni 8 Mart’ta,

hem dergi ekleri olarak hem de büyük bir gazetenin eki

olarak 700 bin adet da¤›tmak oldu. Tabii bu, ticaret ya-

flam›ndakilerin sosyal sorumlulu¤unun da önemini

gösteriyor. Medyan›n destek vermesini ne kadar isti-

yorsak, ifl hayat›ndakilerin verece¤i destek de gerçek-

ten çok önemli. Yaflar Holding’in yapt›¤› destek, 8

Mart’ta çok ilgi çekti. Sözleflme çok say›da eve girdi.

‹nsanlar içini okumasa bile bafll›¤›n› okudular. “Kad›n

haklar› insan haklar›d›r” cümlesini gördüler. Bu da ka-

d›nlara bir 8 Mart arma¤an›yd›.  

Türkiye’de kad›n haklar› hangi seviyede?

Türkiye’de hukuk ve kad›n dedi¤iniz zaman, Cumhuri-

yet’in kurulufluyla ve Atatürk’ün önderli¤inde yap›lan

devrimlerle, kad›nlara bat› standartlar›nda haklar veril-

mifl. Cumhuriyet gerçekten bir toplumsal dönüflüm ve

çok da iyi iflletilen bir proje olarak ad›m ad›m sürdürül-

müfl. Önce ailede eflitlik, ard›ndan çal›flma hayat›nda

ve sonras›nda siyasi eflitlik getirilmifl. Bugün kad›nlar›n

siyasette kota talebi daha o y›llarda uygulanm›fl. Liste-

ye belirli bir oranda kad›nlar›n adlar› yaz›lm›fl ve seçil-

mifl. Bugün Birleflmifl Milletler’de ve AB içindeki kuru-

lufllarda hep bu sistemin yerlefltirilmesi öngörülüyor.

Türkiye asl›nda böyle bir gelenekten gelmifl. Günümüz-

de AB sürecinin de etkisiyle Türk kad›n› için önemli bir

yol aç›ld›. Her ne kadar medya, toplumu e¤itici, yüksel-

tici ifllerini yapm›yorsa da öyle ya da böyle dizilerin içi-

ne monte edilen üç befl cümle kad›n haklar› konusun-

daki de¤iflikli¤i yans›tmaya bafllad›. Bir dizinin içinde

bir kad›n dayak yiyorsa, “Yeni bir kanun ç›km›fl. Ben

buradaki hakk›m› kullanaca¤›m” diyor. Bizde kad›n

haklar› konusunda bilinçlenme, bilgilenme ve bunu kul-

lanma süreci flu anda çok etkin bir biçimde yürüyor. 

Kad›n haklar› konusunda yapt›¤›n›z çal›flmalardan ka-

d›nlar ne kadar haberdar?

Kad›n haklar› alan›ndaki çal›flmalar artt›kça; kad›n hak-

lar›, kad›n›n ezilmiflli¤i ve u¤rad›¤› fliddet gibi konular

daha çok gündeme gelmeye ve konuflulur olmaya bafl-

lad›. Kad›n kurulufllar›n›n büyümesi ve genifllemesi

mümkün oldu. Hatta uluslararas› toplant›larda da kad›n

haklar›yla ilgili olarak “Önce konuflulmaya baflland›,

flimdi duyulur oldu, de¤iflim çok yak›n” diyoruz. Kad›n-

lar ne kadar fark›nda diye bakt›¤›m›zda, asl›nda fark›n-

da olduklar›n› görüyoruz. Kad›n› fliddetten koruyan çok

önemli bir kanun var. Hatta gecekondu bölgelerinde

yapt›¤›m›z çal›flmalarda “4320 say›s›n› ezberleyin” di-

yoruz. Kanunun numaras› bu. Dayak atan kocay› ev-

den uzaklaflt›ran ve o süre içinde nafakay› ödemek zo-

runda b›rakan çok önemli yapt›r›m› olan bir kanun. Çok

say›da baro arac›l›¤›yla da uyguluyoruz. Fakat kanunun

fark›nda olan bir kad›n bile hemen bundan yararlana-

m›yor. Fark›nda olman›n ötesinde bir de cesaretini top-

lamas› gerekiyor. Aile içinde fliddete maruz kalan bir

kad›n baroya geldi¤inde, kanun hakk›nda bilgi veriliyor.

Ancak, ekonomik ba¤›ms›zl›¤› yoksa kullanmaya cesa-

ret edemedi¤i durumlar olabiliyor. Yaln›zca kanundaki

hakk›n› ö¤renip rahatl›yor. Bu gibi sorunlar›n üstesin-

den gelebilmek için kad›n›n e¤itilmesi ve ifl yaflam›na

kat›lmas› gerekiyor.

Kanunun pratikte uygulanmas› nas›l gerçeklefliyor?

Kanun, boflanmayla beraber yapt›r›m› olan bir kanun

de¤il. Bir kad›n evliyse ve fliddete maruz kalm›flsa ba-

roya baflvuruyor ve flikayette bulunuyor. Adli yard›m

talep ediyorsa ve ödeme güçlü¤ü varsa her fleyi baro

üstleniyor ve sürekli takip ediyor. Dava sonucunda flid-

det uygulayan efl, karara ba¤l› olarak bir süre evden

uzaklaflt›r›l›yor. Belli bir mesafeye kadar evin yak›n›na

gelmesi dahi yasaklan›yor.

Cezas› bitince koca döndü¤ünde neler oluyor?

‹lk uygulamalarda, uzaklaflt›rma bittikten sonra eve dö-

nüldü¤ünde ne olaca¤›n› biz de büyük bir heyecanla

bekledik. Ancak bu kanun binlerce defa uyguland› ve

kocalar eve döndü¤ünde pek çok ailede iyiye do¤ru bir

de¤iflim oldu. Kocalar, “Demek ki böyle bir hakk› var.

Periflan oluyorum” diye düflünmeye bafllad›. Ayr›ca ka-

nun, kad›n ve erkek diye ay›rm›yor. Eflleri kaps›yor. Ai-

le içi fliddete u¤rayan erkekler de bu haktan yararlana-

biliyor. Ama tabii ki ülkemizde aile içi fliddete u¤rayan-

lar›n yüzde 99’u kad›n oldu¤u için çok az erkek bafl-

vuruda bulundu.

“Kad›n haklar›, insan haklar›d›r”
Kad›n haklar› alan›nda çal›flmalar yapan avukat Nazan Moro¤lu, “Kad›n› fliddetten koruyan, dayak atan
kocay› evden uzaklaflt›ran ve o süre içinde nafakay› ödemek zorunda b›rakan, çok önemli yapt›r›mlar›
olan bir kanun var. Çok say›da baro arac›l›¤›yla da uyguluyoruz” diyor.



45 44 stil: Bahar Korçan
röportaj: umut bavl› foto¤raflar: onur uzbaflaran

“Etraf›m›z hofl kölelerle sar›l›”
“Kime ‘merhaba’ desem, tak› tasar›m› yap›yor. Bir dönem herkesin film yönetmeni, artist olarak ortaya

ç›kmas› gibi bir fley. Türkiye karmafl›k bir ülke. Çünkü e¤itim eksikli¤i var.” Bu sözlerin sahibi ünlü 
modac› Bahar Korçan. 
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Bahar Korçan, yapt›¤› tasar›mlarla gerek yurtiçin-
de ve gerekse yurtd›fl›nda ad›ndan söz ettiriyor.
Pek çok ünlü ismi giydiriyor ve ödüller kazan›-

yor. Ancak bu baflar› bir tesadüf de¤il. Korçan, moda
tasar›mc›s› olmay› henüz ortaokul y›llar›nda kafas›na
koymufl. Bir dünya markas› olma hedefini ise liseyi bi-
tirir bitirmez ilk ifl baflvurusunda belirlemifl. Ayn› za-
manda okul olarak gördü¤ü Vakko’nun kap›s›ndan içe-
ri ad›m›n› att›¤› ilk günden itibaren, hedefinin belli oldu-
¤unu ve sürekli gelece¤i hissederek yeni ad›mlar›n›
planlad›¤›n› söylüyor. Felsefeyle de yak›ndan ilgili olan
Korçan’›n, kreasyonlar›na verdi¤i isimler de bu ilgiyi or-
taya koyuyor. Köksüzlük, Su, S›r, Varolufl Denklemi...
Korçan, kendi kimli¤inden bir fley katmadan, gittikçe
birbirine benzeyen kad›nlar için “hofl köleler” benzet-
mesini yap›yor. Hofl köle olmamak için de çözüm ba-
sit; her seçimde kimli¤in ortaya konmas› gerekiyor.

Tasar›m ve stil kavramlar› sizin için ne ifade ediyor?
Tasar›m hayat›n ve evrenin ta kendisi. Bence Tanr› en
büyük tasar›mc› ve bunun fark›nda olarak yaflam›ma
devam etmeye çal›fl›yorum. Yapt›¤›m yaln›zca küçük
k›r›nt›lar belki. Tasar›m her fley demek ve asl›nda her
fley de bir tasar›m zaten. Stil ise insan›n kendi kimli¤ini
keflfetmesiyle ortaya ç›kan bir yol. Ancak bunu çok
fazla kifli baflarm›fl de¤il. Çünkü ço¤u insan kendi kim-
li¤inin fark›nda de¤il. “Kimim, neyim? Bu bedende ne
yap›yorum?” sorusu birçok fleyin cevab›n› veriyor. Ama
biz bunu çok fazla sormuyoruz. Onun için de moda an-
lam›nda bakt›¤›m›zda etrafta prototip bir sürü kad›n
var. Çevremizde etraf›m›z› saran hofl köleler görüyoruz. 

Peki sizin için k›r›lma noktas› ne oldu
Tabii ki bir tak›m unsurlar sonradan ekleniyor. Zaman
içerisinde bilinç düzeyi farkl›lafl›yor. Ama bence k›r›lma

noktas›ndan ziyade, öyle do¤uluyor. Hep kendim gibi
oldum. Sahici olmakla çok do¤ru orant›l› ve iliflkili bir
durum. “Neyim ve gerçekten ne istiyorum? Nedir beni
mutlu eden?” sorular›n› do¤ru biçimde cevaplay›nca,
zaten sahicilik yakalan›yor. Stil de sahicilikten geçiyor.
Farkl› biriymifl gibi davrand›¤›n›zda, yap›flt›rma bir fley-
leri üzerinize alm›fl oluyorsunuz. O zaman da s›r›t›yor
zaten. Ama seçimlerinizi gerçekten sahici bir flekilde
yapt›¤›n›zda, kimsenin sizi elefltirmeye hakk› da yok.
Çünkü o sizsiniz ve size ait bir fleyi seçiyorsunuz. Tabii
daha da ileri giderek kendime böyle bir ifl seçtim. Bu ifl,
cidden temelinde biraz ukalal›k, biraz insanlar› belirli
yönlere çekme gibi rahats›zl›klar yatan bir meslek. Ta-
sar›m da öyle. Tasar›m bence rahats›zl›ktan da ç›kar.
Bir fleylerden rahats›z oldu¤unuz için onu kendinizce
düzeltme yoluna gidersiniz. Belki kendi yolumda sahi-
cili¤i buldum ve insanlara da bunu anlatmak istiyorum.
Tasar›mc› kimli¤imde ve profesyonel kimli¤imde de bu
flekilde harmanlad›m.

Estetik, ifllevsellik, trendler, imza... Tasar›mlar›n›zda
hangi unsurlar öncelikli?
Hepsini çok sakin bir biçimde dengelemeye çal›fl›yo-
rum. Galiba baflar› da bu sakinlikten geçiyor. Tüm bun-
lar› harmanlay›p bir dengeye oturttu¤unuzda, ortaya iyi
bir fley ç›k›yor. Böylece giyen, tasarlayan, gören herkes
memnun oluyor. ‹flin s›rr› dengede. Hiçbir zaman hiç

kimseye, “Ben Bahar Korçan’›m ve bunu böyle giye-
ceksiniz” demedim. Çünkü müflterilerimin sözünü etti-
¤im hofl kölelerden olmalar›n› istemedim. Kendi kimlik-
lerine göre bir fley seçmelerini tercih ediyorum. Seçtik-
leri pazardan al›nm›fl bir tiflört de olabilir, bir baflka
marka ya da benim tasar›m›m da olabilir. Sonuçta gi-
yen insana ait bir fley olmas› gerekiyor. 

Bir tasar›m› Bahar Korçan’a ait yapan imza nedir? 
Onlar›n sesleri vard›r, konuflurlar. Hep öyle gördüm.
Teknik detaylar›n d›fl›nda iyi bir doku takipçisiyim. Ku-
mafl ve doku beni cezbeder. Ayr›ca tasar›mlar›m›n ru-
hu vard›r. Baflkas›ndan al›nt› ya da baflka bir tasar›m-
c›n›n yeniden yorumlanmas› asla olmaz. Kendine özgü
bir anlat›s› bulunur ve zamans›z olurlar. Bahar Korçan
markas›n›n ortaya ç›kmad›¤› dönemlerde, yapt›¤›m ta-
sar›mlar bile müflterilerimin gardrobunda yer al›r. Bu bi-
çimde zamans›zl›¤› yakalayabilmek çok önemli.

Türkiye’de tasar›mc› olmakla yurtd›fl›nda tasar›mc› ol-
mak aras›nda ne tür farkl›l›klar var?
Bu topraklarda, inan›lmaz bir kültür zenginli¤inin, bü-
yük bir hazinenin ortas›nda do¤mak önemli bir avantaj.
Özellikle Anadolu’ya gitti¤im zaman inan›lmaz bir heye-
can ve motivasyonla dönüyorum. O kadar çok fley, öy-
le çok hikaye ve öyle heyecanl› detaylar var ki; hepsini
kullanmaya ömrüm yetmez. Dezavantajlara bak›nca,
sanat Türkiye’de çok yavafl ilerliyor. Tekstil sektörünün
de çok k›sa bir geçmifli var. Ancak k›sac›k bir zaman
dilimi içerisinde inan›lmaz de¤iflimler yafland›. Yaklafl›k
10 y›l önce, ilk tasar›m stüdyomu açt›¤›mda, toplant›la-
r›m›n yar›m saati insanlara ne ifl yapt›¤›m› anlatmakla
geçiyordu. Tasar›mc› sözcü¤ü yoktu, modac› vard›.
T›pk› Türkiye Cumhuriyeti gibi çok genciz ve gün geç-
tikçe büyüyoruz. Daha ö¤renece¤imiz çok fley var.

10 y›l önce denmiyordu, ama bugün pek çok kifliye ta-
sar›mc› deniyor. Bunu nas›l yorumluyorsunuz?
Moda tasar›mc›l›¤›yla uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan
kifliler tan›yorum. Bir bak›yorum ki bir yer açm›fllar ve
“moda tasar›mc›s›y›z” diyorlar. Gülüp geçiyorum. Yani
ben bu ifle bir hayat veriyorum ve bir han›m ans›z›n ç›-
k›p “Ben de zevkliyim, ben de yapabilirim” diyebiliyor.
Kime “merhaba” desem, tak› tasar›m› yap›yor. Bir dö-
nem herkesin film yönetmeni, artist olarak ortaya ç›k-
mas› gibi bir fley. Türkiye karmafl›k bir ülke. Çünkü e¤i-
tim eksikli¤i var. “Moda tasar›mc›s› nedir? Marka yarat-
mak nedir?” diye sordu¤unuzda, herkes bir fley söyler.
Ama e¤itim olmad›¤›ndan derinine inemez. Bugün ya-
flananlar›n bir sürecin parças› oldu¤una inan›yorum.
Tekstil ilk önce sektör olarak büyüdü, sonra tasar›mc›-
lar›n varl›¤› keflfedildi ve ilgi oda¤› oldu¤u için herkes
heves etti. Bu bir süzgeç. Zaman içerisinde gerçekten
bu ifli yapanlar kalacak, kategorileflme yaflanacak ve
bilinç düzeyine göre e¤itim farkl›laflacak. Tabii bütün
bunlar ellifler y›ll›k dilimler halinde gerçekleflecek. fiu
an için Türkiye’den tekstil alan›nda bir marka ç›kabile-
ce¤ine inanm›yorum. Mental olarak haz›r de¤iliz.

Kal›c› olmak için neler yap›yorsunuz?
Hayat›m boyunca tesadüf sonucu iyi giden ve baflar›
kazand›¤›m bir fley olmad›. Y›llar önce ilk defa Vak-
ko’nun kap›s›ndan girdi¤im günden itibaren kafamda

bütün bu kurgu vard›. Beni farkl› yapan gelece¤i hisse-
debilmem ve görebilmem. Bu vizyon sahibi olmakla il-
gili. Her insan›n, illaki mesle¤i için de¤il, yaflam için de
gelece¤i görmesi, koklamas› ve hissetmesi gerekiyor.
Fiziksel bir ortam içinde belirlenen karelerin içine s›k›-
fl›p, planlar ve programlar yap›yoruz. Benim iflim kare-
lerin içiyle ilgili de¤il. Bildi¤imiz ya da bildi¤imizi sand›-
¤›m›z, hatta hiç bilmedi¤imiz di¤er k›s›mla ilgileniyo-
rum. Gelece¤i kokluyorum ve ad›m›m› buna göre at›yo-
rum. fiu anki geliflmeler bir ad›m sonray› gösterir. Bi-
lim ve teknikteki geliflmeler çok önemli. Ayr›ca ruhani
geliflmeler ve maneviyat da benim için çok de¤erli. 

Mistik bir yan›n›z da var. Uzakdo¤u felsefeleri ve Ana-
dolu kültürü tasar›mlar›n›za nas›l etki ediyor?
Mistik bir yan›m var ve bu beni çok besliyor. Tanr› ile
aram›z iyi. ‹yi sohbet ediyoruz. Bütün her fley oradan
geliyor. Analizler yaparak bir sentez oluflturuyorum.
Belirli bir kültür ya da anlay›fltan öte daha evrensel ba-
k›yorum. Her sabah duam› edip ç›kar›m ama onun ha-
ricinde evrensel geliflme anlam›nda ne kitap ç›k›yorsa
ve elime ne geçiyorsa okuyorum. ‹ncili de Mevlana’y›
da okuyorum. Hepsi içimizde flifrelenmifl bir halde sak-
l›. O yüzden içsel yolculu¤a çok önem veririm ve benim
için çok de¤erli. Hepsini okuyorum ve analiz sonucun-
da kendi içimden ç›kan cümleler benim için önemli olu-
yor. Çünkü benim sahici taraf›m bu.

Dünya çap›ndaki markalar son dönemde halka da hitap
eden tasar›mlar yap›yor. Tasar›mlar›n flekillenmesinde
ekonominin rolü nedir?
1998’den itibaren radikal bir de¤iflikli¤in olaca¤› hisse-
diliyordu. Moda sektörü büyük bir de¤iflime u¤rad› ve
de¤iflim henüz tamamlanmad›. Bu insanlar›n kendileri-
ni keflfetmeleriyle, bilgisayarla hafl›r neflir olup odala-

r›ndan tüm dünyay› takip edebilmeleriyle ve bilinç dü-
zeyinin yükselmesiyle mümkün oldu. Ekonomi ve mo-
da her zaman birbiriyle iç içe oldu. Ancak 1950’de ta-
sar›m yapan biri için sokaktaki insan çok önemli de¤il-
di. Savafl sonras›nda bir tasar›mc› ç›k›p, “Etek boyu 57
cm olacak” dedi¤inde, etek boylar› 57 cm oluyordu.
Bir diktatörlük vard›. Ama insanlar art›k bafl kald›rd›lar.
Çünkü her fleyden haberdarlar. Art›k sokaktaki insan
moda devlerine hükmetmeye bafllad›. Resmen gücü
eline ald›. “Ben böyle yaflam›yorum. Bütün gün bilgisa-
yar bafl›nday›m ve rahat etmek istiyorum” demeye
bafllad›. Cinsel tercihler daha net bir flekilde söylenir
oldu. Bafllang›çta özellikle büyük markalar soka¤› red-
detti ve hala reddedenler var. Onlar da yok olmaya
mahkum zaten. Bir tiflörtü 600-700 Euro’ya satan bir
markan›n, varl›¤›n› uzun süre sürdürebilme ihtimali s›f›r.

Rakam ne olursa olsun müflterisi var ama...
Hay›r, san›ld›¤› gibi satam›yorlar. Armani çok pahal›d›r,
giyilebilir koleksiyonlar yapar. Süs diye koymazs›n›z.
Ancak Armani’nin 1998’deki cirosunu hat›rl›yorum.
Normal tekstil ürünlerinden kazan›yorlar san›yordum.
Oysa cironun yüzde 70’ini parfümden kazand›klar›
oluflturuyordu. Üstelik 1998, sat›fllar aç›s›ndan çok iyi
bir y›ld›. De¤iflim henüz bafllam›flt›. Bu yüzden bir tasa-
r›mc› art›k insan›n ve soka¤›n fark›nda olmak zorunda.
Sokaktaki insan art›k çok güçlü.

“‹ncili de Mevlana’y› da okuyorum. Hepsi içimizde flifrelenmifl bir
halde sakl›. ‹çsel yolculu¤a çok önem veririm ve benim için çok
de¤erli. Hepsini okuyorum ve analiz sonucunda kendi içimden

ç›kan cümleler benim için önemli oluyor.”
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Moda sektörü de¤iflimle özdeflleflmifl oldu¤u halde
sanki Paris’e s›k›flm›fl gibi bir alg› yarat›yor. Gelecekte
yeni bir moda baflkentinin ç›kma olas›l›¤› nedir?
Dünyada takip edilen önemli fuarlar ya da takip edilen
trend magazinler var. Bunlar›n oluflturdu¤u dernekler,
kurulufllar bulunuyor. Bir sürü trend grup var ve bütün
dünyay› dolafl›yorlar. Pek ço¤u art›k Türkiye’ye de ge-
liyor. Kapal›çarfl›’dan Urfa’ya kadar geziyorlar. Çünkü
buras› flu anda yükselen bir de¤er. Trend belirleyicileri
için hala kullan›lmam›fl, ortaya ç›kmam›fl inan›lmaz hi-
kayeleri olan bir kültüre sahip. Ama hala Fransa’da
Premier Vision diye bir fuar var ve bütün dünya oraya
gidiyor. Premier Vision ne derse o oluyor. Bu hala bir
tekel. Ancak gelece¤e bakt›¤›mda flu anki bütün kav-
ramlar›n de¤iflece¤ini görüyorum. Özellikle genç tasa-
r›mc›lar aras›nda bir baflkald›r› oldu. Bilinen birkaç mo-
da devinin d›fl›nda di¤erlerinden de söz eden yeni der-
giler ç›kt›. Genç modac›lar bu dergilerde, tekelcili¤in k›-
r›ld›¤›n› ve herkesin bulundu¤u yerden sesini dünyaya
duyurabilece¤ini, daha serbest platformlu bir moda ol-
mas› gerekti¤ini söylemeye bafllad›lar. Zaten moda bu.
Sesinizi özgürce duyuramad›¤›n›z anda bir anlam› kal-
m›yor. Bu, özellikle yurtd›fl›nda gerçekten anlafl›lmaya
baflland›. Bizde ise hala tuhaf markalar› üstlerine giye-
rek bununla bir fley oldu¤unu sanan bir sürü insan var.

‹fl dünyas›ndaki kad›n ve erke¤in dolab›nda mutlaka ol-
mas› gereken k›yafet ve aksesuarlar neler?
Bence özgür olmal›lar. Özgür olmak mutluluktan geçi-
yor. Prototip insanlar oldu¤u zaman çok üzülüyorum.
Tanr› insanlar› birbirlerinin ayn›s› olsun diye yaratma-
m›fl. Her birinin içine ayr› birer ruh vermifl. Bu her fleyi
aç›kl›yor. Belirli marka bir çanta al›p onun kölesi olan-
lara inanam›yorum. Niye oldu¤unu anlayam›yorum.
Can›n›z neyi istiyorsa onu giyin. Bana hep “Bu y›l ne

moda?” diye sorarlar. “Bilmiyorum” diyorum. Gerçek-
ten de öyle. Çünkü flöyle bir bakt›¤›n›zda her fleyi bu-
labilmeniz mümkün.

Siz olmasan›z markan›z ne kadar devam edebilir?
fiu an için devam etmez. Geçti¤imiz y›llarda kurumsal-
laflma ad›na ad›mlar att›k. Fakat baflar›l› olamad›k. Ba-
flaramamam›z›n birçok nedeni vard›. Haz›r de¤ildik.
Kurumsallaflma ad›na bir yere kadar gidebildik ve ken-
dili¤inden eski haline döndü. Bütün bu yaflad›¤›m za-
man zarf›nda h›zla geliflen olaylar›n ard›ndan mental
olarak haz›r olmad›¤›m›z› fark ettim. Asl›nda ben haz›-
r›m. Ama art›k istiyor muyum, onu bilmiyorum. Bu bü-
yük yorgunluktan sonra belki bir süre için bu küçük ha-
liyle devam etmesi benim için daha iyi. ‹leride tekrar
deneyebilirim. Ama art›k hayat›mdan ve benden çok
fleyler çalmas›n› istemiyorum. Bu mutlulukla yap›labile-
cek bir ifl. Bir yandan yaflayabilmeli ve keyif alabilmeli-
siniz ki keyifli bir fleyler ç›ks›n.

fiu an kaç kiflilik bir ekip var?
Daha önce 35 kiflilik bir ekiptik. Epey küçüldük. Yakla-
fl›k 12 kifliyiz. Bu dönemi biraz daha sakin geçirmek is-
tiyorum. En iyi hangi butikle anlafl›yorsam, risk alma-
dan onlarla devam edece¤im. Hayat›mda ilk defa yo-
ruldu¤umu hissettim. “Yeniden dönmek için, önce dur-
mak gerekiyor” diyorum ve flu an biraz soluklan›yorum.

“Tasar›mlar›m›n ruhu vard›r. Baflkas›ndan al›nt› ya da baflka bir tasar›mc›n›n yeniden yorumlanmas› as-
la olmaz. Kendine özgü bir anlat›s› bulunur ve zamans›z olurlar.”
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A tefli keflfetmesiyle bafll›yor insano¤lunun güzel
kokularla birlikteli¤i... Tütsü ve dumanla Tan-
r›’ya yap›lan yakar›fllardan yüzy›llar sonra, in-

sanlar bugünkü anlamda parfümle tan›fl›yor. Bugün
günlük hayat›m›zda kulland›¤›m›z kokular, her ne kadar
farkl› olsa da geçmiflte uygarl›klar ve devletler için gü-
cün ve zenginli¤in simgesiydi. Hatta kokulu hammad-
delerin kaynaklar› ve üretim teknikleri s›r gibi saklan›-
yordu. Yüzy›llar öncesinde insanlar›n hayat›na giren ve
önemli yer edinen güzel kokular›n s›rr› bugün çözülü-
yor. Yap› Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde düzenle-
nen “Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya Parfüm” ad›n›
tafl›yan sergi, Antik Ça¤’dan günümüze kadar uygarl›k-
lar›n parfüm kültürüne ›fl›k tutuyor. 

‹ki bölümden oluflan serginin birinci bölümünde eski
M›s›r, Eski Yunan, Roma, Bizans, Ortaça¤ ‹slam dün-
yas›, Ortado¤u, Avrupa, Osmanl› ve Cumhuriyet dö-
nemlerinde üretilen binin üzerinde parfüm ve buhur yer
al›yor. ‹kinci bölümse, parfüm yap›m›nda kullan›lan bit-
kisel ve hayvansal hammaddeler, dam›tma ve di¤er ko-
ku elde etme yöntemlerini ele alan koku fizyolojisine
ayr›lm›fl. 14 Nisan’da aç›lan ve 30 Temmuz’a kadar iz-
lenebilecek olan serginin dan›flmanl›¤›n› Nejat ve Ayba-
la Yentürk yapt›. Serginin orijinal eserleri Aybala-Nejat
Yentürk, ‹smet-Özkan Ar›kantürk, Rüksan Ürgüplü,
Güler Arnas, Ferit Edgü, Turgay Tuna, Ifl›l-Mehmet Ak-
gül ve Cengiz fiahin’in koleksiyonlar›ndan seçildi. 

Güzel kokular›n anavatan› Ortado¤u
Sergi dan›flmanlar› Nejat-Aybala Yentürk çifti, 15 y›ld›r
kültür tarihi araflt›rmac›l›¤› ve koleksiyonculu¤u yap›yor.
Sergideki Cumhuriyet ve Osmanl› dönemlerine ait par-
fümler, Nejat-Aybala Yentürk çiftinin koleksiyonundan.
Nejat Yentürk, Avrupa’n›n güzel kokular›n keflfi ve ge-
lifltirilmesinde öncü oldu¤unun bilindi¤ini, asl›nda 11.

yüzy›lda Arabistan Yar›madas›’nda parfümün alt›n ça-
¤›n›n yafland›¤›n› söylüyor. Güzel kokular›n anavatan›-
n›n Ortado¤u oldu¤unu ve bu konuda hakk›n›n yendi-
¤ini belirten Yentürk, sergiyle bu hakk›n iade edildi¤ini
ifade ediyor. 

Tanr›’ya yakar›fltan güzelli¤e parfüm 
Parfümün tarihi ateflin keflfiyle bafll›yor. ‹nsanlar›n, ba-
z› a¤açlarla reçinelerin yand›klar› zaman güzel kokular
yayd›klar›n› fark etmesiyle birlikte güzel kokularla olan
maceras› da bafllam›fl. ‹nsanl›k tarihinin ilk kokusu tüt-
sü, ilk koku kaplar› da buhranlarm›fl. Eski uygarl›klar di-
ni törenlerde kurban keserken bir taraftan da tütsü ya-
karak Tanr›’ya yakar›fllar›n› dile getirirlermifl. Güzel ko-
kular geçmiflte hastal›klar› tedavi etmek amac›yla da
kullan›lm›fl. Güzel koku kullan›m› ve üretiminin eski M›-
s›r’da bafllad›¤› kabul ediliyor. Rahipler Tanr›lar›n hey-
kellerini her gün kokulu ya¤larla ovarlarm›fl. Yunanl›lar
parfümlerin Tanr›lar›n arma¤an› oldu¤una inan›rlarm›fl.
Kad›nlar ve erkekler vücutlar›n›n farkl› yerlerine farkl›
kokular sürer, yatmadan önce de yataklar›na güzel ko-
kular serperlermifl. Roma ‹mparatorlu¤u döneminde de
güzel kokular dinsel amaçlarla kullan›lm›fl. Kaynaklarda
32 cl kokulu ya¤›n fiyat›n›n, bir tar›m iflçisinin 40 gün-
lük ücretine eflit oldu¤u bilgisi yer al›yor. Araplar, ‹sla-
miyet öncesi dönemlerden itibaren kokulu ya¤lar ve re-
çineleri kullan›rlarm›fl. O dönemin en iyi tüccarlar› Arap-
larm›fl ve en önemli mallar› aras›nda da kokulu madde-

ler varm›fl. Eski Yunan ve Romal›lar, Araplar›n bütün
kokulu maddeleri ülkelerinde ürettiklerini san›rlarm›fl.
Çünkü Araplar ticarette tekeli ellerinde bulundurmak
amac›yla kaynaklar›n› gizli tutarlarm›fl. Ortaça¤ ‹slam
dünyas› parfümcülü¤ünde bir ilk gerçeklefltirilmifl ve
kad›nlarla erkeklerin kulland›klar› kokular ayr›lm›fl. 

‹lk modern parfüm    
Avrupa parfüm tarihinde, Haçl›lar›n seferden dönüflle-
rinde parfüm kullan›m al›flkanl›¤›n› do¤udan tafl›malar›
önemli bir yere sahip. Y›kanma, temizlenme gibi vücut
bak›m›yla ilgili al›flkanl›klar Avrupa’ya tafl›n›yor.1370 y›-
l›nda alkol içinde kokulu ya¤lar›n çözülmesiyle elde edi-
len Eau d’Hongrie, yani Macaristan Suyu, ilk modern
parfüm olarak kabul ediliyor. 

Fransa’da parfüm süren giyotine gidiyordu 
1453 y›l›na kadar do¤udan gelen baharat ve kokulu
maddelerin deniz ticareti Venediklilerin elindeymifl. An-
cak 16. yüzy›ldan itibaren Venedik ticaret üzerinde
egemenli¤ini kaybetmifl ve parfümcülükte Fransa öne
geçmifl. Fransa’da parfümcülü¤ün geliflmesi, insanla-
r›n yanl›fl bilgiler nedeniyle y›kanmamaya bafllamas›yla
olmufl. 16. ve 17. yüzy›lda sa¤l›k bilimindeki yanl›fl ka-
n›lar nedeniyle, suyun vücudun içine s›zarak hasta
edece¤i düflünülmüfl. Fransa’da parfümcülü¤ün gelifl-
mesiyle birlikte, insanlar y›kanmak yerine, vücutlar›n›
parfümlü bezlerle silmeye bafllam›fllar. Paris’te ilk par-
fümeri 1774’te kurulmufl. Ancak Frans›z ihtilali ile du-
rum de¤iflmifl. Bu dönemde Fransa’da aristokratlar
daha çok parfüm kullanm›fllar. Koku, aristokratlarla
halk aras›nda belirleyici bir unsur olmufl. Bir damla par-
füm kullanmak giyotine gitmek için yeterli görülmüfl. 

Osmanl›’da gül suyundan Avrupa tarz› parfüme geçifl 
Osmanl› kokular› binlerce y›ld›r kullan›lan kokular›n

uzant›s›. Çiçek suyu, gül suyu gibi kokulu sular ya da
yasemin ya¤›, gül ya¤› ve sümbül ya¤› gibi kokulu ya¤-
lar kullan›lm›fl. Osmanl›’da yayg›n olarak kullan›lan bir
di¤er kokulu su da buhur suyu. Günlük hayatta hem
sarayda hem de halk taraf›ndan kullan›lan buhur su-
yuyla eller y›kan›rm›fl. Tanzimat döneminde yaflanan
toplumsal de¤iflimle birlikte, ithal ürünler Osmanl› pa-
zar›na girmeye bafllam›fl. Bu ürünler aras›nda tabii ki
parfümler de var. 

Parfüm nas›l kullan›l›r ve saklan›r 
Antik Ça¤’dan bugüne, kullan›lan parfümler ve kullan›m
amaçlar› de¤ifliyor. Günümüzde parfüm tamamen ten-
sel amaçl› kullan›l›yor. Peki günlük hayat›m›zda gece ve
gündüz bize efllik eden parfümleri nas›l kullanmal› ve
saklamal›y›z? ‹flte Aybala Yentürk’ün tavsiyeleri:

• Parfüm kulak arkas›na, bileklere, diz arkas›na ve sa-
ça s›k›ld›¤›nda kal›c› olur. 
• Ayn› parfümü uzun süre kullanmamak gerekiyor.
Çünkü ten o kokuya al›fl›yor. Kulland›¤›n›z parfümü bir
ya da iki y›lda bir de¤ifltirilmelisiniz. 
• Parfümlerin büyük bir k›sm› sentetik maddelerden
üretildi¤i için çabuk bozulabiliyor. Parfümü ›fl›ktan
uzakta ve serin bir yerde saklamal›s›n›z.
• Mevsimsel olarak kokular de¤ifliklik gösteriyor. S›cak
aylarda hafif ve çiçekli kokular, k›fl›n daha çok oryantal
kokularla vanilya kokular› tercih edilebilir.
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Sihirli damla
Parfüm, insano¤lunun hayat›na ateflin keflfiyle girmifl. Kimi zaman tütsü olarak Tanr›’ya yakar›fl›, kimi za-
man gücü ve zenginli¤i temsil etmifl. Ayn› zamanda da insanlar›n giyotine gitmesine neden olmufl. Bugün-
se tenimize efllik eden ve bizi tamamlayan hofl bir unsur olarak hayat›m›zdaki yerini koruyor. 
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Yunan mitolojisinde Prometheus, Zeus’tan atefli çalarak insanl›¤a getiren tan-
r› olarak biliniyor. Filozoflar Prometheus’un ateflini bilgi olarak yorumluyorlar.
Kansu fiarman, Atatürk’ün “Sizi bir k›v›lc›m olarak gönderiyorum, volkan

olup dönünüz!” sözleriyle Avrupa’ya e¤itime gönderdi¤i Türk ö¤rencilerin an›lar›n›
derledi¤i kitab›na “Türk Prometheler” isimini vermifl. Türk Prometheler, genç cumhu-
riyetin bat›l› yüzü olmufllar. Avrupa’dan bilgi denen atefli al›p kendi insanlar›na getir-
mifller. Her biri kendi alan›nda Avrupa’n›n farkl› ülkelerinde e¤itimini tamamlay›p Tür-
kiye’ye dönerek, alanlar›nda üst seviyelere yükselmifl, gençlerin e¤itimine katk›larda
bulunarak savafl sonras›nda yok olan e¤itimli insan aç›¤›n›n kapat›lmas›na önderlik
etmifller. Avrupa ö¤rencilerinin an›lar›nda, genç cumhuriyetin gençlerinin çal›flma he-
vesleri, baflarma istekleri, azimleri ve Türkiye’nin y›llar öncesinden bafllayan Avrupa
ile bütünleflme çabalar›n›n izleri de görülüyor. Bat›dan ›fl›k tafl›yan bu ö¤renciler ara-
s›nda kimler yok ki; Afet ‹nan, Mustafa ‹nan, Cahit S›tk› Taranc›, Sabahattin Ali, Ah-
met Adnan Saygun, Sabahattin Eyübo¤lu, Cahit Arf, Samet A¤ao¤lu, Ekrem Akur-
gal, Macit Gökberk, Mehmet Ali Aybar, Osman Bölükbafl› ve daha niceleri.

“Türk Prometheler” fikri nas›l do¤du?
‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›’ndan daha önce de yay›nlanan kitaplar›m vard› ve tarih
içerikli birçok kitaba da editörlük yapt›m. 2003 yaz›n›n bafl›nda “Cumhuriyet’in ‹lk
Ressamlar›” isimli bir serginin kitab› için Avrupa’ya giden Türk ö¤rencilerin, ressam-
lar d›fl›nda olan k›sm›yla ilgili rapor haz›rlamam› istediler. Konuyla ilgili ön çal›flma
yapt›m ve raporu haz›rlarken, Türk e¤itim tarihi çal›flmalar›nda, Avrupa’ya ö¤renci
gönderilmesi uygulamas›n›n son derece az yer buldu¤unu gördüm. Birkaç paragraf-
la üzerinden geçilmifl, hiç detayland›r›lmam›fl, bu konudaki tart›flmalara hiç yer veril-
memiflti. Bunun nedeni, 1946’da Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda ç›kan yang›nda Avrupa
ö¤rencileriyle ilgili arflivin yanm›fl olmas›. Türkiye’deki e¤itim tarihi çal›flmalar› da
1950’lerden sonra yap›lmaya baflland›¤› için, o döneme iliflkin bilgiler eksik kalm›fl.
Ben de ‹fl Bankas›’na, “Bunu bir rapor olarak de¤il, bir kitap olarak haz›rlamak isti-
yorum” dedim. Kitap böylece ortaya ç›kt›.

Kifli listesi nas›l oluflturuldu?
Materyal bulma konusunda bu kadar zorlanaca¤›m› tahmin etmemifltim. Çünkü Mil-
li E¤itim Bakanl›¤›’ndan epey bir fleyler ç›kar diye düflünüyordum. Ancak bir yüksek
ö¤retim flubesinde, “Avrupa’ya ö¤renci gönderilmesine iliflkin 1961’den öncesine
dair bir bilgi yok. Siz haz›rlay›nca bize de gönderin” dediler. Arfliv çal›flmas›nda türlü
zorluklarla karfl›lafl›nca yöntem de¤ifltirmeye ve ö¤rencilerden yola ç›kmaya karar

verdim. Bulabildi¤im tüm kaynaklardan Avrupa’ya gönderilmifl ö¤rencilerin isimlerini,
nereye gittiklerini, daha sonra ne oldu¤unu not ettim. Ard›ndan bu isimlerden branfl-
lar›nda ilk olmufl ya da popüler olmufl kiflilerden 40 kiflilik bir liste haz›rlad›m. Bu 40
kifliyi seçerken, hayatlar›n›n daha sonraki döneminde alanlar›nda öne ç›km›fl olmala-
r›n› gözönünde bulundurdum. Her branfltan ikiden fazla ö¤renciyi almamaya çal›fl-
t›m. Böylece çok çeflitli branfllardan öncü isimleri koyma f›rsat› ortaya ç›kt›.

Arfliv taramas›nda ne tür sorunlarla karfl›laflt›n›z?
En önemli sorunlardan biri, Türkiye’de günlük tutma al›flkanl›¤›n›n olmamas›yd›. Bu
40 kiflinin d›fl›nda ortaya ç›kard›¤›m 220 kiflilik listenin ço¤unlu¤u, ö¤rencilik y›llar›n-
da günlük tutmam›fl ve mektup saklamam›flt›. Yaln›zca foto¤raflar› vard›. Bu 40 kifli-
den 10’u hala hayatta. Onlarla söylefli yapt›m. Di¤er 30 kiflinin günlüklerinden yarar-

land›m. Hayatta olmayan kiflilerin ailelerine gittim, bana günlüklerini, mektuplar›n› ve
diplomalar›n› verdiler. Ancak kiflilerin yaln›zca kendi ö¤rencilikleriyle ilgili de¤il, tüm
Avrupa ö¤rencileriyle ilgili belgelere ihtiyac›m vard›. Ö¤renciler Avrupa’ya gönderilir-
ken Milli E¤itim Bakanl›¤› yani Maarif Vekilli¤i’yle, gelecekte ne kadar y›l mecburi hiz-
metlerinin olaca¤›na iliflkin bir taahhütname imzal›yorlard›. Bu taahhütname çok
önemliydi ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda bir tane bile yoktu. Genellikle ö¤rencilere kop-
yas› verilmeyen bir belgeydi. Ancak bu konuda titiz olan baz› ö¤renciler bunun bir
kopyas›n› alm›fl ve konufltu¤um birkaç kiflide bu taahhütnamelerden buldum. Ayr›ca
ö¤rencilerin Avrupa’da okudu¤u günlerde Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n o ülkeye gönder-
di¤i ö¤renci müfettiflleri vard›. Bu müfettifller, ö¤rencilerin derslerdeki gidiflat›n› takip
ediyor ve ona göre rapor veriyordu. Bunlar›n birkaç tanesinin kopyas›n› ö¤renciler
bulmufllar. Ailelerinden ald›m. Bu benim için çok faydal› oldu. Bir de hepsinin ö¤ren-
cilik y›llar›ndan birkaç tane foto¤raf› vard›. Her ö¤renci için en az üç foto¤raf kullan-
maya dikkat ettim. Gazete taramalar› yapt›m. Savafl döneminde orada olan ö¤ren-
cilerin durumunu ve ö¤rencilerin yola ç›k›fl›n› bildiren gazete haberlerinden yararlan-
d›m. Arfliv s›k›nt›s›n› böyle aflmaya çal›flt›m.

Bu isimler aras›nda özellikle yaflad›klar›yla sizi çok heyecanland›ran birisi oldu mu?
Asl›nda pek ço¤u çok heyecanland›rd›, ama aralar›nda karfl› karfl›ya kald›¤› fleylerle
beni flafl›rtan kifliler oldu. Bunlardan birisi Türkiye’nin ilk kad›n kimyac›s› olan Rem-
ziye Hisar. Hisar, ayn› zamanda Türkiye’nin Sorbonne Üniversitesi’nde okuyan ilk
kad›n ö¤rencisi. 1926’da Sorbonne’da doktora yapm›fl. Remziye Han›m’›n okudu¤u
dönemde Sorbonne’da kimya dersi verenlerden biri, Madam Curie. Remziye Han›m,
genç yaflta evlendi¤i için doktoraya iki çocu¤uyla birlikte gitmek zorunda kal›yor.
Çok s›k›nt› çekiyor. Devlet bursu bir ö¤rencinin yaflamas› için yeterli, ama bir ailenin
yaflamas› için yeterli de¤il. Dönüflünde de s›k›nt›lar çekiyor. Çünkü Marif Vekili Cemil
Hüsnü Bey’le bir anlaflmazl›k yafl›yor. Kendisini Erenköy Lisesi’ne müdür muavini
olarak at›yorlar. Halbuki o ö¤rendiklerini ders olarak vermek istiyor. Bir süre anlafl-
mazl›k devam ediyor. Sonra onu Kastamonu Lisesi’ne tayin ediyorlar. E¤itiminin ve
kariyerinin fark›na var›yor ve Türkiye’de kimya dal›n›n öncü isimlerinden birisi haline
geliyor. Avrupa ö¤rencilerinin yo¤un olarak yaflad›klar› s›k›nt›lar, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’yla bafll›yor. Almanya, Belçika ve Fransa’da okuyan ö¤renciler, ‹kinci Dünya Sava-
fl›’n›n korkunç yüzüyle karfl› karfl›ya kal›yorlar. 1940’lar›n bafl›nda Türkiye, kendi bur-
suyla ya da ailesi taraf›ndan gönderilmifl bütün ö¤rencileri geri ça¤›r›yor. Bu ö¤ren-
cilerin dönüfl yolculuklar› zor oluyor. Cahit S›tk› Taranc› bisikletle ‹sviçre s›n›r›na ka-
dar gidiyor. S›n›r kapal› olunca tekrar Paris’e dönüyor. Almanya Büyükelçili¤i’miz
arac›l›¤›yla Fransa’daki ö¤renciler trenle Almanya’ya getiriliyorlar. Belçika’da okuyan
ö¤rencilerin bindi¤i trenin etraf›na bombalar düflüyor, ölülerin aras›ndan geçiyorlar.
Savafl›n ac›s›n› yafl›yorlar. Almanya’n›n verdi¤i garanti üzerine savafl s›ras›nda tekrar
Almanya’ya giden ö¤rencilerimiz var. Bu ö¤renciler gerçekten de savafl sonuna ka-
dar çok büyük bir s›k›nt› yaflam›yorlar. Ama Dresden’de ö¤renim gören Türk ö¤ren-
ciler bombard›mandan büyük zarar görüyorlar. Bu bombard›man›n ard›ndan 15 Türk
ö¤renci orada hayat›n› kaybediyor. Ö¤rencilerden birço¤u s›¤›naklara kaçarak kurtu-
luyor. Bu ö¤rencilerin okumak için bu s›k›nt›lara katlanma özverileri çok büyük bir
sayg›y› hakkediyor.  

“Türk Prometheler”in hikayesi
Atatürk’ün “Sizi bir k›v›lc›m olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz!” sözleriyle e¤itim için Avrupa’ya
gönderdi¤i gençlerin hikayesi, ilk defa genifl kapsaml› olarak  “Türk Prometheler” kitab›nda anlat›l›yor.

1938’de Berlin’de pansiyoner olarak kald›klar› evde.
Gökberkler, evsahiplerinin arkadafl› olan Nazi yanl›s›
sanayicinin (en önde sa¤da)  “Bizim k›z›lderililerden ne
haber?” sözünü hiç unutmayacaklard›.
(Cumhuriyet’in Aile Albümleri)

Nüzhet Gökdo¤an, Glessbeirg, Tevfik Okyay ve Parifl Piflmifl ile birlikte
bir günefl tutulmas›n› izlerken.
(Gönül Gökdo¤an Arflivi)

Cahit Arf, 1939’da Göttingen’de arkadafllar›yla birlikte
(TÜB‹TAK, Bilim ve Teknik Dergisi, Say› 363, Cahit Arf Eki)
Cahit Arf, 1939’da Göttingen’de arkadafllar›yla birlikte
(TÜB‹TAK, Bilim ve Teknik Dergisi, Say› 363, Cahit Arf Eki)



Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda plastik sanatlar ve bale, opera gibi dallarda e¤itime gön-
derilen kifliler var. Bugün bile bu sanatlar istenilen seviyeye gelmifl de¤il. Ne de¤iflti? 
Cumhuriyet’in bafl›nda ö¤rencilerin Avrupa’ya e¤itim amaçl› gönderilmesi, ciddi bir
yetiflmifl eleman eksikli¤ine karfl›l›k geliyor. “O imkans›zl›klar içinde hitotoloji, resim,
güzel sanatlar ve sosyal bilimler için ilk aflamada ö¤renci göndermeye ne gerek
var?” denilebilirdi. Ama Cumhuriyet’i kuranlar, olaya böyle bakmam›fllar. Her yönüy-
le kültürel bir proje olarak yaklaflm›fllar. E¤er baz› dallar› eksik b›rak›rsak di¤er bö-
lümlerin bir anlam› kalmayacak diye düflünmüfller. Bu çok ola¤anüstü bir bak›fl tar-
z›. Sosyal bilimlere ve güzel sanatlara da en az di¤erleri kadar önem verilmifl olma-
s›, Cumhuriyet projesinin altyap›s›n›n da haz›rlanarak tamamiyle önceden projelendi-
rilerek ortaya konuldu¤unun bir göstergesi. Bugün bu dallara yeteri kadar önem ve-
rilmemesinin en büyük sorumlulu¤u bence medyada. Bugün Türkiye’de okur say›s›
az, ama kitap çeflitlili¤i o kadar da az de¤il. Ülkemizde opera, bale ve de¤iflik müzik
tarzlar› icra ediliyor. Ama bunlar duyurulmuyor. Bunlar duyurulmay›nca da toplumun

genel kesimi kendisine verileni al›yor. Ancak yine de durumun vahim bir noktaya gel-
medi¤ini düflünüyorum. Çünkü Türk Prometheler dedi¤imiz kifliler, bu altyap›y› haz›r-
lam›fllar. Müzikte Türkler ilk befle girmifl, resimde D grubu diye bir grup ç›km›fl. Gü-
zel sanatlar›n pek çok dal›nda da yine Avrupa’ya gönderilen kiflileri görüyoruz. Ede-
biyatta Melih Cevdet, Oktay R›fat, Cahit S›tk› Taranc› bu kiflilere örnek. Pek çok ede-
biyatç›m›z, flairimiz, yazar›m›z Avrupa’da e¤itim gören kiflilerin aras›ndan ç›km›fl.
Bunlar bu tip sosyal bilimlerin, güzel sanatlar›n temelini çok iyi kurmufllar. Biz baz›
yerleri yeterince sa¤lam kuram›yorsak bile, bu biraz çabayla yerine oturacakt›r.

E¤itim alan kifliler aras›nda ald›¤› e¤itimi uygulamayan var m›? 
Baz› ö¤renciler branfllar›n›n d›fl›ndaki alanlarda kendilerini tan›tm›fllar. Bunlar›n ara-
s›nda Sabahattin Ali ve Cahit S›tk› Taranc›’y› sayabiliriz. Sabahattin Ali, halk bilimi
e¤itimi alm›fl. Genellikle yazar, flair gibi sanatsal alanda kendini tan›tm›fl kiflilerin
branfllar› farkl› olmufl. Dünyada öncü olmufl kifliler de var. Cahit Arf kendi ismine ma-
tematik kuram› oluflturan bir matematikçi. ‹hsan Ketin jeoloji e¤itimi al›yor. Kuzey
Anadolu fay hatt›n›n varl›¤›n› ortaya ç›karan dünyada ilk kifli. Türkiye’de branfllar›n›n
ilk ismi olmufl kifliler de var. Remziye Hisar ilk kad›n kimyac›m›z, ilk Türk kad›n pata-
logumuz Kamile fievki Mutlu, ünlü felsefecimiz Macit Gökberk, mekanik bilimcimiz
Mustafa ‹nan, arkeolo¤umuz Jale ‹nan bunlardan baz›lar›. ‹lk kad›n astronomumuz
Nüsret Gökdo¤an, Türk Tarih Kurumu’nun kurucusu Enver Ziya Kara, Atatürk’ün
manevi k›z› Afet ‹nan, Türk Prometheler aras›nda yer al›yor. Bir de çeflitli imkans›z-
l›klardan dolay› kitapta isimlerine yer verdi¤im ama hikayelerine yer veremedi¤im ki-
fliler var. Bunlar›n aras›nda da çok önemli isimler var. Bu ö¤rencilerden Suat Hayri
Ürgüplü, Sadi Irmak, Mehmet Ali Aybar, Osman Bölükbafl› siyasetçi oldular.

Geçmiflte yurtd›fl›nda ö¤renim görüp gelenlerin aksine günümüzde ö¤renciler, bir an
önce yurtd›fl›na gitmek istiyor. Aradaki fark nereden kaynaklan›yor?
De¤iflen flartlar bunu baflka noktalara getirdi. O dönemin insanlar›yla bu dönemin in-

sanlar›n› karfl›laflt›rmak mümkün de¤il. Bu çal›flmay› haz›rlarken 40 ö¤renciden
10’uyla bire bir konuflma f›rsat› buldum. Ço¤unun günlüklerini okudum. Avrupa’ya
giderken taahhütname yapm›fllar. Ancak bunun çok fazla yapt›r›m› yok. Ama zaten
onlar ak›llar›nda taahhütname yapm›fllar. Kafalar›ndaki ilk hedef, bir an önce Türki-
ye’ye gelerek bu ülkeye hizmet vermek. Avrupa ö¤rencili¤ini, kendilerine verilmifl bir
lütuf olarak görüyor ve bir an önce dönmenin gerekli oldu¤unu düflünüyorlard›. Bu-
gün Avrupa’da verilen e¤itim dallar›n›n pek ço¤u zaten Türkiye’de var. Ama Türki-
ye’de mesle¤inizi icra edebilece¤iniz saha az. Bu gençlerin bir k›sm› yurtd›fl›nda ken-
disine ifl imkan› sa¤lamaya çal›fl›yor. Ama bunun bir s›n›r›n›n olmas› laz›m. Bu ülke-
nin verdiklerini de inkar etmemek ve bir flekilde bu ülkeye faydal› olmak laz›m. Ne
“kesinlikle ülkelerine dönmemeliler” diye kestirilip at›labilir, ne de “burada okumufllar,
burada kals›nlar” denilebilir. Türkiye’nin bu anlamda önceliklerini yeniden gözden
geçirmesi laz›m. Üniversitelerde ya da mesleki alanlarda insanlar›n ö¤rendiklerini uy-
gulamaya koyacaklar› daha büyük f›rsatlar sunulmal›.

Harika Çocuk projesiyle bunun bir iliflkisi var m›? Devam projesi gibi bir fley miydi?  
Tam olarak devam projesi olarak bakamay›z. O, üstün yetenekli insanlar›n yurtd›fl›n-
da e¤itim almas›yla ilgiliydi. Buradaysa Cumhuriyet’in elinde yetiflmifl eleman olma-
d›¤› için ö¤retmenlerin ö¤retmenlerini yetifltirmek içindi. O insanlar gidecekler gele-
cekler ve sonras›nda Türkiye’nin gençlerine bir fley ö¤retecek nesilleri yetifltirecek-
ler. Yani burada Cumhuriyet’in yeni neslinin ö¤retmensiz kalma durumu var. Anado-
lu’nun pek çok yerinde camilerde okuma yazma bilen imamlar ilkokullara Cumhuri-
yet’in ilk y›llar›nda ö¤retmen olarak tayin edilmifl. Çünkü okuma bilen insan say›s› bi-
le çok az. O yüzden bu ö¤rencilerin iki, üç y›l içinde lisans e¤itimini al›p, Türkiye’ye
dönüp, h›zla bunu yeni gelen gençlere ö¤retecek ö¤retmenleri yetifltirmeleri isten-
mifl. O yüzden bu çeflitli branfllarda yap›lm›fl. 

Yeni projeler neler? 
O¤uz Atay ad›nda bir arkadafl›mla “Efendi Kaptan Kurtar Bizi” ad›nda bir kitap ha-
z›rl›yoruz. Birinci Dünya Savafl›’n›n Galiçya Cephesi’yle ilgili bir çal›flma. Yine temel
hat›ratlara dayanacak. Galiçya Cephesi, Türkiye’de çok az bilinen bir cephe. Birinci
Dünya Savafl›’nda Alman ve Avusturyal›lar›n, Polonya s›n›r›nda Rusya’yla savaflt›kla-
r› bir cephe. Türkler oraya bir kolordu asker gönderiyorlar. Türk ordusunun yaklafl›k
kayb›, 12 bin kifli. Kitapta bir Rus, bir Türk ve bir Avusturyal› askerin hat›ratlar›n› bir
araya getirerek ve Türk ordusunun Galiçya’daki savafl›n›, oraya nas›l gönderildi¤ini
belgeler ve foto¤raflarla ortaya koymaya çabal›yoruz.

54 tarih: Türk Prometheler

Avrupa ö¤rencilerinin an›lar›nda, genç cumhuriyetin gençlerinin çal›flma hevesleri, baflarma istekleri,
azimleri ve Türkiye’nin y›llar öncesinden bafllayan Avrupa ile bütünleflme çabalar›n›n izleri de görülüyor. 

Ekrem Akurgal, 1932’de Almanya’da Schulpforta Gymnasiumu’nda
özel ö¤retmeni Paula Lichey ve k›z› ‹nge ile birlikte.
(Meral Akurgal Arflivi)

Cahit S›tk› Taranc› Avrupa’ya ö¤renci olarak yola ç›kmadan önce Diyarbak›r’da.
(Diyarbak›r Taranc› Müzesi Arflivi)
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B
ahar›n gelmesiyle, a¤açlar çiçek açmaya baflla-

d›. Kapal› mekanlara hapsoldu¤umuz so¤uk k›fl

günlerinden kurtulma zaman› geldi. ‹stanbul’da,

bahar› doya doya yaflayacak bir mekan ar›yorsan›z, si-

ze muhteflem bir önerimiz var. Belgrad Orman›’n›n ya-

n› bafl›nda bulunan canl› bitki müzesi Atatürk Arboretu-

mu. Bu eflsiz müzede dünyan›n dört bir taraf›ndan top-

lanm›fl ad›n› duydu¤unuz ya da duymad›¤›n›z birçok

bitki ve a¤aç var. Sekoya, lale a¤açlar›, Himalaya sedi-

ri, Çin m›zrak a¤ac›, bambu, kufl dili, lavanta... 

Do¤ayla bafl bafla kal›p dinlenmek istiyorsan›z, flehrin

içinde adeta gizli bir bahçe olan Atatürk Arboretumu

ideal bir huzur s›¤›na¤›. Hem de kufllar, göletler, yem-

yeflil bir orman ve 2 bin çeflit bitki eflli¤inde. Küçük,

büyük, uzun, k›sa, ‹stanbul ikliminde yaflayabilen he-

men her a¤açtan örnekler var arboretumda... Buras›

asl›nda e¤itim amaçl› kurulmufl bilimsel bir yer, ama

halka da aç›k. Hafta içi ücretsiz olarak buray› gezmek

mümkün. Hafta sonlar› ise 250 YTL karfl›l›¤›nda y›ll›k

serbest girifl kart› sat›n al›p ya da önceden randevu

alarak ailecek ya da gruplar halinde arboretuma girebi-

lirsiniz. 

‹stanbul’un gizli bahçesi

Atatürk Arboretumu’nda, rehberler karfl›l›yor sizi. Önce

arboretum hakk›nda bilgi al›yor; sonra, iste¤inize göre

ya rehber eflli¤inde ya da rota ile yaln›z bafl›n›za gezin-

tiye ç›kabiliyorsunuz. Suni göldeki nilüferlerin karfl›s›n-

da biraz oturup ördeklere yem att›ktan sonra, göletin

sa¤›ndan kaya bahçesi denilen bölgeye yol alabilirsiniz.

Bu bahçe, dik ve yamaç yerlerde yetiflen bitkiler için

özel olarak haz›rlanm›fl. Bambu, kufl dili, k›z›lc›k, Avru-

pa da¤ çam›, biberiye, lavanta bu yamaçta rastlayaca-

¤›n›z bitkiler. Himalaya sedirinin yere serilmifl formunun

da oldu¤u kaya bahçesinden t›rmand›ktan sonra yuka-

r›daki ikinci gölete ç›k›p ladin, kara çam ve mefle a¤aç-

lar›n› görme f›rsat› buluyorsunuz. 104 mefle a¤ac› tü-

ründen oluflan mefle koleksiyonu oldukça ilginç. Mefle

a¤ac›n› s›ras›yla çiçek, meyve, tomurcuk, yaprak ve

kabuk özelliklerine bakarak tan›mak mümkün. 

Orman›n güzelliklerini bir bir keflfederken; üzerindeki

tan›t›c› kartlar sayesinde a¤açlar› ve bitkileri tan›yabilir-

siniz. E¤er günümüzde çok moda olan bahçe düzenle-

mesi yapmak istiyorsan›z, bitkilerin hangi mevsimde

hangi renge büründü¤ünü, hangi yafllarda hangi boyla-

ra geldi¤ini ve nerelere dikilmesi gerekti¤ini ö¤renebilir-

siniz. Arboretum’da bulunan 270 metre yüksekli¤inde-

ki gözetleme kulesinden manzara ise müthifl. Kuleye

rehber eflli¤inde ç›k›p etraf› seyredebilirsiniz. 

Arboretum’da piknik yapmak, köpek dolaflt›rmak ve

atefl yakmak yasak. Bu yüzden burada yiyecek ya da

içecek satan hiçbir yer yok. E¤er bir fleyler at›flt›rmak

istiyorsan›z kendi suyunuzu ve sandviçinizi beraberiniz-

de getirmeniz gerekiyor. Buras› o kadar huzur verici ki,

bin bir çeflit a¤ac›n aras›nda dolaflt›ktan sonra göletin

kenar›nda oturabilir, geri kalan gününüzü dinlenerek ya

da kitap okuyarak geçirebilirsiniz.

Arboretum’da otsu, odunsu ve so¤anl› bitkiler var. An-

cak genel olarak mefle a¤›rl›kl› bir koleksiyona sahip ar-

boretumda, Türkiye’deki tüm mefle türlerini görmek

mümkün. Buras› Çevre ve Orman Bakanl›¤› Orman Ge-

nel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bir iflletme. 56 y›l önce kurulan

Atatürk Arboretumu, zaman içinde geliflerek bugün

296 hektar alan üzerinde hizmet verir hale gelmifl. Ar-

boretum a¤aç ve bitkilerin sergilendi¤i alan demek. Ya-

ni bir çeflit canl› a¤aç müzesi. Gözünüzün yeflile doy-

mas›n› istiyorsan›z, ilk f›rsatta bu müzeyi ziyaret edebi-

lirsiniz.

“‹lgi bekliyoruz”

Kuruldu¤u günden bu yana, çal›, otsu ve odunsu bitki-

ler olmak üzere dünyan›n her yerinden 2 bin civar›nda

türü edindiklerini söyleyen Atatürk Arboretumu’nun ‹fl-

letme fiefi Selma fiengönüller, “Çeflitli ülkelerden ve

Türkiye’den toplad›¤›m›z endemik, eksotik ve do¤al

türleri bir arada yetifltirdi¤imiz arboretumumuzda, az

bir kadroyla profesyonel bir çal›flma yap›yoruz. Halk›-

m›z›n, buraya gerekli önemi ve ilgiyi göstermesini isti-

yoruz” diyor.

Orman Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Ka-

yac›k’›n 1949’da Orman Genel Müdürlü¤ü’ne Bahçe-

köy’de bir arboretum kurma önerisinin uygun karfl›lan-

mas›yla, 38 hektarl›k bir alanda çal›flmalara bafllanm›fl.

Projesi Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi enspek-

törlerinden Mösyö Camille Guinet’e yapt›r›lan

Türkiye’nin ilk ve tek arboretumuna, 1982’de

Atatürk’ün 100. do¤um y›l› kutlamalar› nedeniyle

Atatürk Arboretumu ad› verilmifl.

56 gezi: Arboretum
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Bahar›, a¤aç müzesinde yaflay›n
Kemerburgaz yolu üzerindeki Atatürk Arboretumu, 296 hektarl›k alanda 2 bin türün üstünde a¤açla,
görsel bir flölen yaflat›yor ziyaretçilerine. Gezmek, görmek ve hayat›n›za renk katmak için dünyan›n her
taraf›ndan getirilen bitkilerin bulundu¤u bu a¤aç müzesini mutlaka gezin... 
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Y
›llar boyunca Gülriz Sururi için pek çok yaz› ya-

z›ld›, sözler edildi. Ancak Sururi’yi en güzel ta-

rif eden sözlerden biri Cemal Süreya’ya ait.

“Gülriz’in gözleri elmac›k kemiklerinin sarp kayal›klar›-

n›n alt›nda derinleflen iki göl gibi duruyor. Hiç bozulma-

yacak.” Evet, bu sözün üzerinden geçen y›llara ra¤men

Sururi’nin bak›fllar›, gözleri, Süreya’n›n söyledi¤i kadar

derin. Gülriz Han›m’›n karfl›s›nda oturan biri, söylemek

istediklerinin tümünü yaln›zca gözleriyle anlatabilece¤i-

ni düflünebiliyor. Sururi, yafl› olmayan kad›nlardan biri.

Her zaman oldu¤u gibi zarif görünümünü koruyor ve

zindeli¤ini hissettiriyor. Her zaman böyle sa¤l›kl› ve

formda kalabilmesinin en büyük s›rlar›ndan biri sürekli

üretiyor olmas›. Henüz 12 yafl›nda sahneye ç›kan ve

ömrünü tiyatroda ›fl›klar alt›nda geçiren Sururi’nin, rö-

portaj boyunca kafllar› en çok, sanatç›lar›n jübileleriyle

ilgili sorularda çat›l›yor. “Sanatç› ne zaman, ne yapaca-

¤›n› bilemez. Sanatç› jübile yapmaz. Hiçbir fley yapma-

dan duramam” diyor. Benim de dahil oldu¤um genç

seyircilerin kendisini sahnede izleyemedi¤ini ve bizim

kabahatimizin ne oldu¤unu soruyorum. “Bunu bana

Türkiye’nin birçok yerindeki söyleflilerimde birçok genç

sordu” diyor ve tam o anda “bu sorunun en do¤ru ce-

vab› flu an akl›ma geldi” diyerek ilginç bir yan›t veriyor.

Pek çok sanatç› jübile yaparak sahneden ayr›ld›¤›n› ilan

etti. Siz de 1999’dan bu yana sahnelerden uzaks›n›z.

Tekrar dönmeyi düflünüyor musunuz?

Jübile, vedalarda ya da 10, 20, 40. y›l gibi kutlamalar-

da yap›lan bir etkinlik. Hayat›m boyunca hiç jübile yap-

mad›m. Jübile fikrine de karfl›y›m. Arkadafllar›m›n jübi-

lelerine mecburiyetten gitti¤imde nefret ederim. Hoflu-

ma gitmeyen bir fley. Çünkü sanatç›lar jübilelerini yap›-

yorlar ve bir y›l sonra tekrar sahneye ç›k›yorlar. Jübile

bir veda olmal›. Ama bir sanatç› ne yapaca¤›n› asla bil-

mez, hiçbir zaman da veda etmez. Tiyatronun geçer

akçe oldu¤u ülkelerde jübilesini yapan insanlar bir da-

ha sahneye ç›kmaz. Zaten jübilesini yapt›¤› zaman da

oynayamayacak yafltad›r.

Gençlerle tiyatroda buluflmak istemez misiniz?

Çeflitli etkinlikler nedeniyle kat›ld›¤›m söyleflilerde

gençler hep, “Bizim suçumuz genç olmak m›? Sizi sah-

nede göremedik. Görmek istiyoruz” diyorlar. Bunun

cevab›n› henüz buldum. Bizim gibi özlenen sanatç›lar,

anneannelerinizin yapt›¤›, tad›n› ömür boyu aray›p bir

daha hiçbir zaman bulamad›¤›n›z köfteleriz. Damak

zevkiniz çok geliflmifl ve anneannenizin köftelerinin ta-

d›n› aflm›fl olabilirsiniz. Ama bir saplant› halinde o lez-

zeti arars›n›z. Ancak anneanneniz yoktur art›k. Son za-

manda böyle bir duyguya kap›ld›m. Tad›na bir daha

ulafl›lamayacak lezzetler oldu¤umuzu düflünüyorum.

Ama bence art›k dünyada da Türkiye’de de çok daha

farkl› lezzetler ve ciddi bir füzyon mutfa¤› var. Onun için

her güzel olan fley gibi bitmeli diye düflünüyorum.

Örne¤inizden yola ç›karsak, anneanne köftesinin yerini

bir füzyon mutfa¤› tutamaz.

En son 1999’da oynad›m. O zaman da çok iyi elefltiri-

ler ald›m. Ancak gençler beni 30 y›l önceki halimle ve o

y›llardan duyduklar›, bildikleri performans›mla görmek

istiyorlar. O yüzden ayn› fleyde ›srar etmek istiyorum.

Tiyatronun gelmifl geçmifl en önemli tiyatrocusu olarak

kabul edilen Sarah Bernhardt’› bir televizyon progra-

m›nda sessiz sinema döneminde çekilmifl birkaç sah-

nesiyle gördüm. Bernhardt, o dönemde de çok büyük

bir sanatç›yd›. Ancak bir televizyon ekran›nda sinema

karelerinde gördü¤üm haliyle hayal k›r›kl›¤› yaflatt›. De-

mode, eski ve bayatt›. 

Bir de do¤ru yerde, zirvede b›rakabildi¤inde efsane ol-

ma flans› art›yor de¤il mi?

Do¤rudur. Her zaman zirvede b›rakmak isterim. Tabii ki

tercihim terk edilmek de¤il, terk etmek. Her anlamda.

“Her düfltü¤ümde tekrar kalk›yorum” diyorsunuz. Yeni

nesil bir kere düfltü mü sizinki gibi kalkabilme umudu-

nu tafl›m›yor. Bunun nedeni nedir?

Bizim dönemimiz çok istikrarl› ve güçlüydü. Güçlü ol-

mas› için de çok nedenleri vard›. Ülkenin içinde bulun-

du¤u koflullar özellikle hayal gücü genifl sanatç›lara,

ilerisi için çok büyük umutlar veriyordu. Zaman içerisin-

de giderek bizler de umudumuzu yitirdik. Ama sizler

henüz genç yaflta umudunuzu yitirmifl durumdas›n›z.

1960’larda seyircimizle ve yazar›m›zla bulufltu¤umuzda

müthifl bir k›yamet kopmufltu. Bugün böyle bir bulufl-

ma olamaz. Bugün buluflma televizyondaki baz› prog-

ramlarda gene oluyor, ancak her fleyin seviyesi, kalite-

si çok farkl› yerlere geldi. Çünkü 2 milyonluk ‹stanbul

15 milyona ulaflt› ve bu do¤al bir büyüme olmadan ger-

çekleflti. Anadolu’dan buraya e¤itimsiz insanlar›n göç-

le gelerek yapt›¤› bir fleyler olunca, tabii ki her fley çok

daha zor oldu. Ne yaz›k ki bugün gençler bu aç›dan bi-

raz flanss›z. Bir de ben çok enerjik bir insan›m. Sürek-

li bir aktivite içinde olmak isterim. Gelecek y›l “Ayfle”

adl› operetimi gerçeklefltirece¤im. Yap›mc›, yazar ve

süpervizör olarak. Beni yaflatan da bu hareketlilik ve

sürekli bir fleyler üretme arzusu. Bunun da yaflla ilgisi

olmad›¤›n› biliyorum. 

En fazla dibe vurdu¤unuz ve “Bittim” diye düflündü¤ü-

nüz zaman hangisiydi?

Literatürümde “Bittim” sözü yok. Her zaman kendi

kendime, “Bu bir dönemdir, geçecek. Yaflar Kemal’in

romanlar›n› hat›rla. ‹nsan›n hayat›nda yedi y›l darl›k ye-

di y›l bolluk oldu¤unu unutma. ‹nifl dönemi de var, ç›-

k›fl dönemi de. ‹niflte, deprem oldu¤unda dur! Acele

etme, önünde koca bir ömür var” derim. Ömrüm bo-

yunca hep, ucunu göremeyece¤im kadar uzun ve

yemyeflil çimenden bir hal›n›n önümde serildi¤ini, beni

bekledi¤ini hissettim ve hala hissediyorum.

“Çocu¤um olsayd› bütün hayat›m› çocu¤a adamam

gerekirdi” diyorsunuz. Bu neleri de¤ifltirirdi?

Mesle¤imi yine yapard›m. Ama çocu¤um olsayd› bu-

günkü Gülriz’in ç›kt›¤› noktaya herhalde gelemezdim.

Çok ciddi bir engel olabilirdi. Bir de Gülriz’in çocu¤u ol-

may› tavsiye etmezdim. fiahsen ben tercih etmezdim.

Çocuk kompleksli olurdu. Küçüklü¤ünden itibaren be-

nimle büyüyen bir k›z çocu¤um olsayd›, tabii ki komp-

leksli olacakt›. Beni aflmaya çal›flacakt›. Psikologlara

gidecekti, onun peflinden koflturacakt›m. Tiyatrocu

yapmaya çal›flacakt›m. Kim bilir neler olacakt›?

Zay›f taraflar›n›z› gördü¤ünüzde bunu paylafl›r m›s›n›z?

Fark›na var›r›m, düzeltirim, ama paylaflmam. ‹nsan›n

zay›f taraflar› muhakkak vard›r, ama geçmifl y›llarda on-

“Hep zirvede b›rakmak isterim”
“En son bir söylefliden sonra birisi benim için ‘ulafl›lmaz’ dedi. Asl›nda ben çok verici, çok samimi ve
içten biriyim. Ama yaln›zca küçük bir çevrede. Onlar d›fl›nda herkesle ahbapl›k eden biri de¤ilim.”
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lar› törpülemeye, düzeltmeye, güçlendirmeye çal›flt›m.

Zay›f taraflar›m›n art›k hiç kalmad›¤›n› san›yorum.

Etraf›n›zdakiler sizi nas›l tan›ml›yorlar?

En son bir söylefliden sonra “Ulafl›lmaz” dedi birisi.

Böyle yazan çok oldu. Ben çok verici, çok samimi ve

içten biriyim. Ama yaln›zca küçük bir çevrede. Az say›-

da ve seçti¤im insanlar var. Onlar d›fl›nda herkesle ah-

bapl›k eden biri de¤ilim. Hayat›ma biri girsin diye özel-

likle u¤raflmam, onlar zorla girer. Yaln›zl›¤› çok seve-

rim. Günün belli saatinde yaln›z kalmazsam çok rahat-

s›z olurum. O anda yemekten bir fleyler yazmaya, oku-

maya, müzik dinlemeye kadar her fleyi yapabilirim ya

da hiçbir fley yapmadan uzanabilirim. Önemli olan yal-

n›z oldu¤umu hissedebilmem.

Tiyatronun sizin için bir tutku oldu¤unu biliyoruz peki

“yazmak”, o nas›l bir tutku?

Tiyatro yapmazsam roman yazar›m, roman yazamaz-

sam yemek kitab› yazar›m, yemek pifliririm, inflaat ya-

par›m, bahçe düzenlerim. Sonuç olarak muhakkak bir

fley yapar›m. Ama beni mutlu eden eylemlerin bafl›nda

tiyatro gelir, ikincisi yazarl›k. Çünkü ikisinde de baflka

kimliklere bürünüyorum. Hayat›m› zenginlefltiriyorum.

Tiyatroda, öykülerimde, romanlarda hep baflka biri olu-

yorum. Yaln›zca an› kitaplar›mda Gülriz’im. Bu baflka

biri olma duygusu, rol ç›karmak gibi. Tiyatroda yarat›-

c›l›k dönemi olan provalar en keyif ald›¤›m dönemler.

Ayn› zamanda kitap yazarken olay› kurgulamak, tiyat-

roda prova yapmaya benziyor. Yazmak için özel bir or-

tama ya da zamana ihtiyaç duymuyorum. Günde belli

bir sayfa yazma hedefim yok. Her zaman kitab›n yar›s›-

na ulaflmay› hedeflerim. Yazmaya bafllad›¤›mda, bitti¤i

an kaç sayfa olaca¤›n› tahmin edebiliyorum. Yar›s›na

ulaflt›¤›mda o kitap art›k benim oluyor. Onunla oynaya-

rak, seviflerek yazmaya devam etmek çok güzel.

Yazarl›¤›n›z›n tiyatroculu¤unuzun önüne geçme kayg›-

s›n› tafl›yor musunuz?

Her yapt›¤›m ifl ötekinin önüne geçebiliyorsa geçsin.

Ne kadar iyi! Baflar› baflar›d›r. Baflar›dan daha büyük

bir baflar› yok.

Oyunlarda ç›plakl›k gittikçe art›yor. Bu geliflmeyi nas›l

de¤erlendiriyorsunuz?

Ç›plakl›¤a dayal› oyunlar oynayan tiyatrolara gitmiyo-

rum. Onlar› tiyatrodan da saym›yorum. “Sokak K›z› ‹r-

ma” de¤ilsen, bacak göstermene gerek yok. Ama mo-

da mini etek giymekse hepimiz giyebiliriz. Soyunmak,

iç çamafl›r›yla dolaflmak çok ciddi bir biçimde rol gere-

¤i de¤ilse, tiyatroda olmamal›. Zaten ç›plakl›k, tiyatro-

da hiçbir zaman hiçbir kap›n›n anahtar›n› açmaz ve hiç-

bir oyuncuyu baflar›ya götürmez. Mümkün de¤il. Çün-

kü tiyatro seyircisi, ç›plak kad›n görmeye gelmez. Ti-

yatro, tiyatro sevgisiyle gidilen, tiyatro izlemeye gidilen

bir yerdir. Bacak açmak, sütyen düflürmek tiyatroyla

ba¤daflmaz. 

Pop Corn’daki ç›plakl›k çok konufluldu.

Pop Corn oyununda ç›plakl›k gerekliydi ve orada soyu-

nulmas› gayet normal. Bunu ay›rmak gerekir. Çok gü-

zel ve e¤lenceli bir oyundu. Bas›nda ç›kan resimlerden

gördü¤üm, baz› starletlerin rol ald›¤› ismini hat›rlaya-

mad›¤›m oyunlar var. Onlar›n da hiç ifl yapmay›p bafl-

larken bitti¤ini de biliyorum.

Tiyatro bir sanat olmas›n›n yan› s›ra devaml›l›¤› aç›s›n-

dan eninde sonunda maddi bir kazanç sa¤lamak zo-

runda. Gifle baflar›s›n›n bir formülü var m›?

Tiyatro yaflatt›¤› zaman baflar›l› demektir. Çünkü tiyat-

ro gelir beklenen bir ifl de¤il. Dünyan›n hiçbir yerinde

çok büyük rakamlar kazand›rmaz. ‹ngiltere’de de dizi-

lerde kazan›lan para Kraliyet Tiyatrosu’ndan al›namaz.

Ancak orada kazan›lan para, kiflinin hayat›n› idame et-

tirip yafll›l›¤›n› garanti alt›na almas›n› sa¤lar. Bizim ülke-

mizde ise bu yok. Gifle baflar›s›n›n formülünü galiba bir

tek Shakespeare biliyordu. Shakespeare’in bütün

oyunlar› seyredilmifl. Tiyatroda gifle baflar›s›n›n bir for-

mülü yok. Muhsin Ertu¤rul da söylemiflti. “Formülü ol-

sayd›, kimse ifl yapmayacak oyunu sahnelemezdi.”

Bizler ilk gençlik y›llar›m›zda, “Art›k gifle oyunu yapal›m.

Halk izlesin de biraz para kazanal›m” diye hatalar yap-

t›k. Bu çok yanl›fl. Çünkü önemli olan benim be¤enim.

‹nsanlara kendi be¤enimi sunuyorum ve sat›yorum.

Be¤enmedi¤im bir fleyi nas›l satabilirim? Tüccarlar aç›-

s›ndan bakt›¤›n›zda, güvenmedikleri mal› satmalar›na

benzer. Onun için en önemlisi do¤ru buldu¤unuz ve

inand›¤›n›z projeleri sahnelemek. Baflar›lar›m›z›n hepsi

inand›¤›m›z projelerden geldi. Ama ne yaz›k ki ülkemiz-

de tiyatro dendi¤inde karfl›lafl›lan en büyük sorun yaza-

r›m›z›n olmamas›. Bu nedenle Haldun Taner hala afl›la-

mayan çok genç bir yazar. “‹flte budur” diyerek be¤en-

di¤im genç bir yazar yok. Ama be¤endi¤im çok fazla

genç oyuncu var. Baflar›l› yönetmenimiz ve tiyatro ada-

m›m›z da çok az. Günümüzde özel tiyatrolar tekrarlar

yap›yor. Eski ya da modas› geçmifl oyunlar› ›s›t›p ›s›t›p

sahneye koyuyorlar. Bir aray›fl ve dura¤anl›k içerisinde-

ler. Gençlerin bir rüzgar gibi geleceklerini ve bir anda

Türk tiyatrosunda ciddi bir el de¤ifliminin yaflanaca¤›n›

düflünüyorum. Gençlerden çok umutluyum.

Yerinize birini yetifltiriyor musunuz?

Çok tiyatrocu yetifltirdim. Yerime birini yetifltirmek diye

bir durum söz konusu de¤il. Kimse kimsenin yerine ye-

tiflemez ve kimse kimsenin yerine ikame edilemez. Bu

mümkün de¤il. Bugün Türk tiyatrosuna bakt›¤›mda

benden çok daha iyi oyuncular oldu¤unu görüyorum.

Yeni kuflaklar yetifliyor. Ama yerime birinin yetiflmifl ol-

du¤unu zannetmiyorum. Çünkü bir fleyin fark›na yeni

vard›m ve ilk defa söylüyorum. Hem kaliteleri, hem de-

¤erleri olan mütevaz› bir insan›m. Ama bu mütevaz›l›¤›

b›rakmaya karar verdim. Bugün Türk tiyatrosunda se-

sin, fizi¤in, dans›n, tiyatro yetene¤inin hepsinin bir ara-

da oldu¤u bir isim yok. ‹flte bu yüzden ben bütünüyle

tiyatro sanatç›s›y›m. fiimdi görüyorum ki demek ki Gül-

riz bu yüzden bir taneymifl. Bende her fley vard›. Bun-

lar›n hepsini kendinde toplam›fl genç bir oyuncu bugün

yok. Biliyorsan›z haber verin, çünkü bana laz›m.

Canland›rd›¤›n›z karakterler aras›nda sizi en çok etkile-

yen hangisi oldu?

Seçmek zorunda kalsam, Kald›r›m Serçesi’ndeki Piaf

bafl› çekebilir. Ferhat ile fiirin’deki Mehmene Banu,

Kurban’daki Zehra, Teneke’deki Zeyno Bac›, Keflanl›

Ali Destan›’ndaki Zilha sevdi¤im roller aras›nda. Ama

Sokak K›z› ‹rma bunlar›n aras›na girmez. Çünkü o da-

ha kolay bir roldü. Hem canland›rmas› aç›s›ndan kolay-

d›, hem de seyirci taraf›ndan daha kolay sevilen bir rol-

dü. Ancak ötekiler çok daha zorlu roller.

Televizyona kap›n›z aç›k m› hala?

Evet, ama flu ana kadar be¤endi¤im bir teklif almad›m.

Gelen birtak›m dizi tekliflerini kabul etmedikten sonra

ekranda gördü¤ümde, “‹yi ki kabul etmemiflim, bu re-

zilli¤e kat›lmam›fl›m” dedi¤im oldu. Yaln›zca dizi de¤il,

programlar aç›s›ndan da inanmad›¤›m bir projede asla

yer almam. 

Televizyonda yar›flmalarla tiyatrocu aranmas›n› nas›l

yorumluyorsunuz?

Bu konuyu hiç açmayal›m bile. Çünkü böyle bir fley

olamaz. Bana gelip “Kald›r›m Serçesi’ni televizyonda

izledik. Sizi seyrettik” diyorlar. Ben de “O tiyatro de¤il.

Tiyatronun televizyon için yapm›fl oldu¤umuz bölümle-

ri. Beni televizyonda izlediniz, sahnede de¤il” diyorum.

Tiyatro, televizyonda yap›lan bir fley de¤il. Tiyatro ya-

r›flmas› yap›lacak ise bunun mutlaka halk›n huzurunda

aç›k bir yerde yap›lmas› gerekir. Televizyondan izlenip

karar verilemez. Ama dizi için oyuncu aran›yorsa, o za-

man baflka. Zaten yar›flman›n da amac› buydu diye ha-

t›rl›yorum. Yoksa oradan birinin ç›k›p da ertesi gün ti-

yatroda ifl bulup baflar›ya ulaflabilece¤ine inanm›yo-

rum. Onlar›n nefesleri yetmez. Zaten gerçek tiyatrocu,

tiyatrocu olmadan önce flöhret olmay› düflünmez.

fiöhret sonradan gelir. Bunlar yaln›zca tan›nmak isti-

yorlar. Baflar›n›n getirdi¤i bir flöhret de¤il. Ortaya ç›k-

man›n getirdi¤i haf›zas›z bir flöhret. Diziyle meflhur

olanlar var. Bir de bir anda akl›ma gelen Gazanfer Öz-

can gibi bir flöhret var. Gazanfer Özcan 20 y›l sahneye

ç›kmasa Gazanfer Özcan’d›r. Onu unutamazs›n. Bir di-

zide oynad›¤›nda da “flak” diye gelir oturur yerine ve

hayran kal›p izlersin. Onun yan› s›ra oynayan bir sürü

isim olur, bir daha dizi yapmad›klar›nda adlar›n› da

unutursunuz. “Neydi o adam, neydi o k›z, adlar› ney-

di?” diye düflünürsünüz.

“Bugün Türk tiyatrosunda sesin, fizi¤in, dans›n, tiyatro yetene¤inin hepsinin bir
arada oldu¤u bir isim yok. ‹flte bu yüzden ben bütünüyle tiyatro sanatç›s›y›m.
fiimdi görüyorum ki demek ki Gülriz bu yüzden bir taneymifl.”
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E
linizde bir harita, kask›n›z›n üstünde bir fener ve

s›rt›n›zda gerekli ekipmanlar›n oldu¤u bir s›rt

çantas›yla, hem de sizinle birlikte yar›flan di¤er

ekiplere karfl› bir macera yar›fl›. “‹mkans›z” diye düflü-

nebilirsiniz. Ancak bu zorlu yar›fl› 5-6 günde bitiren,

hatta zorluk seviyesini düflük bulan macera tutkunlar›

da var. Neden insano¤lu kendini böylesine tehlikeli,

riskli ifllerin içine atar ki? Nedeni macera, serüven ve

adrenalin tutkusu. Baflarma iste¤i ve do¤ayla mücade-

lede “challenge” olarak ifade edilen kendini aflabilme

becerisi.

Macera yar›fl› dünyada h›zla geliflen bir spor dal› ve di-

¤erlerinden çok farkl›. Outdoor’da yap›labilen bütün

spor dallar›n› kapsayabiliyor. Macera yar›fllar› dünyada

15 y›ld›r yap›l›yor. Ülkemizdeki geçmifli ise henüz çok

yeni. Türkiye’de macera yar›fllar› ilk olarak 2000 y›l›nda

bafllad›. Macera yar›fllar›, s›n›rlar› zorlayan birkaç spor

dal›ndan oluflan disiplinlerin bir araya gelmesiyle yap›-

lan ve dayan›kl›l›k gerektiren bir spor çeflidi. Macera

yar›fllar› asl›nda s›n›rlar› zorlayan yar›fllar›n topland›¤›

bir ana spor olarak da düflünülebilir. Yar›fllarda nere-

deyse tüm outdoor sporlar kullan›labiliyor. Yar›fl›n ya-

p›laca¤› yer ve mevsim koflullar›na göre spor disiplinle-

ri belirleniyor ve da¤ bisikleti, da¤c›l›k, kano, rafting,

ma¤arac›l›k, kanyon geçifli, yüksek kayalar aras›nda ip

geçiflleri, yüksek da¤lardan iple inifller, yamaç paraflü-

tü, yüzme, dalma, kayak, snowboard, hedikli yürüyüfl,

trekking, navigasyon gibi disiplinler aras›ndan bir s›ra-

lama yap›l›yor. Ülkenin co¤rafik ve iklim koflullar›na gö-

re disiplinler eklenip ç›kar›labiliyor.

Macera yar›fl› ayn› zamanda bir tak›m yar›fl›. Türkiye’de

Salomon’un sponsorlu¤unda Rowersport’un organize

etti¤i macera yar›fllar›na kat›lmak için en az 2 ve en

fazla 4 kifliden oluflan bir tak›m kurmak gerekiyor. Ay-

r›ca tak›mdan en az bir kiflinin kesinlikle karfl› cinsten

olmas› da flart. Macera yar›fllar›nda baflar› elde edebil-

mek için do¤an›n zorlu koflullar›n›n ve di¤er yar›flmac›-

lar›n yan› s›ra ekip içerisindeki insan iliflkileriyle de bafla

ç›kabilmek gerekiyor. Tak›mlar›n yar›fl› bitirebilmeleri

için tüm üyelerin bitifl noktas›na hep beraber ulaflmas›

flart. Macera yar›fllar›na gönül vermifl, 18 yafl›n› doldu-

ran herkes kat›labiliyor. Dünyada ortalamaya bakt›¤›-

m›zda 28 yafl›n üzerinde bir kat›l›m var. Bunun nedeni,

gençlerin mental dayan›kl›l›¤›n›n daha düflük olmas›.

Nas›l yap›l›r?

Yar›flma süresi organizasyona göre de¤ifliklik gösteri-

yor. Minimum 5 saat ile 12 gün aras› de¤ifliyor. Ro-

wersport’un organize etti¤i yar›fllarda yar›flma parkuru

bir harita üzerinde tak›mlara iletiliyor. Tak›mlar›n u¤ra-

mak zorunda olduklar› kontrol noktalar› bulunuyor ve

kontrol noktalar›na ulafl›mda izleyecekleri rotay› tak›m-

lar kendileri belirliyor. Kontrol noktalar›na nas›l ve han-

gi spor dallar›yla ulaflacaklar› ise yar›flmac›lara verilen

ufak kitapç›klarda veya yol notlar›nda belirtiliyor. Yar›-

fla bisikletle bafllay›p ilk üç kontrol noktas›na kadar bi-

siklete gidip bir nehire vard›klar›nda, yar›flmac›lar bisik-

letleri b›rak›p nehirden rafting yaparak devam ediyor-

lar. Ulafl›lan her kontrol noktas›nda bir hakem tak›mla-

r›n o noktadan geçip geçmedi¤ini kontrol ediyor ve

yanlar›nda bulundurduklar› yar›fl pasaportlar›n› imzal›-

yor. Ancak tüm noktalar geçildikten sonra bitifl nokta-

Sinan Mumcu Alir›za Bilal

Do¤an›n içerisinde kendinizi afl›n!
Limitinizi ne kadar zorlayabilirsiniz? 150 km bisiklet binip, 80 km koflup, kilometrelerce kürek çekip,
1200 metre t›rmand›ktan sonra halatlarla vadi geçebilir misiniz? Bütün bunlar› yapabilmeniz için en
fazla 12 gün versek yeterli olur mu? Tabii geceler de dahil!..



s›na gitmek mümkün. Organizasyon tehlike arz etme-

dikçe yar›fl, gece ve gündüz sürüyor. Bu durumda ya-

r›flmac›lar kendi stratejilerini oluflturup nerede h›zl› gi-

deceklerini, nerede uyuyup dinleneceklerini, nerede

yemek yiyeceklerini kararlaflt›r›yorlar. Tak›mdan biri

kaptan seçiliyor ve genellikle haritay› okuyup izleyen de

kaptan oluyor. Di¤erleri ise birbirlerini motive ederek

yemek ve dinlenme zamanlar›n› hesapl›yor. Böylece ta-

k›m içinde bir beraberlik ve tak›m ruhu olufluyor.

Neler gerekli?

Teknik ekipmanlar›n haricinde macera yar›fllar›nda ön-

celikle, kondisyonun yan› s›ra fiziki dayan›kl›l›k, mental

dayan›kl›l›k ve tak›m ruhu gerekli. Zor arazi flartlar›nda

ve engellerle dolu bir parkurda bir de ekipte kopmalar

yaflayarak baflar›ya ulaflmak mümkün de¤il. Macera

yar›fllar›nda yar›flmac›lar›n her ne olursa olsun yar›fl›n

sonuna kadar tafl›mak zorunda oldu¤u çeflitli materyal-

ler var. S›rt çantas›, kafa feneri, yedek pil, pusula, ha-

rita saklama kab›, çak› ya da küçük bir b›çak, düdük,

ayna, ya¤murluk, su mataralar› ya da su torbas›, yiye-

cek, ilkyard›m seti ve cep telefonu gibi. Ayr›ca bisiklet

etab› gibi özel etaplarda da¤ bisikleti, kask, yedek iç

lastik veya tamir kiti, pompa gibi ekipmanlar›n bulun-

durulmas› zorunlu. Bu malzemelerin ço¤unlu¤u outdo-

or sporuyla u¤raflanlar›n zaten ellerinde bulunan mal-

zemeler. Ancak kano, kayak, hedik gibi etaplarda ve

istenildi¤i takdirde her türlü disiplinde tüm malzemele-

ri macera yar›fllar›n›n Türkiye’deki sponsoru Salomon,

yar›flmac›lar için tedarik ediyor. Rowersport’un organi-

ze etti¤i antrenman yar›fllar›nda kat›l›m ücreti tak›m ba-

fl›na 60 YTL. Ayr›ca macera yar›fllar›nda GPS gibi yön

bulma cihazlar›, ateflli silahlar, gece görüfl dürbünü ve

da¤›t›lan haritalar d›fl›nda harita bulundurmak yasak. 

Macera yar›fllar›nda güvenlik de çok önemli bir unsur.

Arazinin haritas› üzerinde çal›flan ekip bir rota belirliyor

ve bu rota üzerinde 4x4 araçlarla motorsikletlerin nere-

lere ulaflabilece¤ini belirliyor. Buna göre arama kurtar-

ma tak›mlar› kuruluyor. Bu tak›mlar›n ellerinde sürekli

telsizler bulunuyor. Yar›flma bafllamadan önce mutlaka

her yar›flmac›n›n kiflisel cep telefonu kaydediliyor ve

arama kurtarma ekibindekilerle yar›fl müdürünün tele-

fonu yar›flmac›lara iletiliyor. 

Büyük yar›flmalarda ise mutlaka ambulans ve doktor

deste¤i sa¤lan›yor. Yar›flmac›lar bir flekilde kaybolup

ve yar›flamayacaklar›n› düflündükleri an telefon ediyor-

lar ve en son hangi kontrol noktas›ndan geçtiklerini, et-

rafta neler gördüklerini belirtiyorlar. Kurtarma ekibi be-

lirtilen kontrol noktas›n›n etraf›nda anlat›lan yeri bularak

tak›m› kurtar›yor. Ancak tak›ma ulafl›lamayan anlar da

oluyor. 25 tak›m›n kat›ld›¤› bir yar›flmada bir kontrol

noktas›ndan 24 ekip geçti¤i halde bir ekip normalin

üzerinde bir süre geç kald›¤› takdirde telefon ediliyor.

E¤er ulafl›lamazsa bir çember oluflturularak ve arama

çemberi gittikçe geniflletilerek ekip aran›yor. Türki-

ye’deki macera yar›fllar›nda flu ana kadar bulunama-

yan bir ekip olmam›fl.

Spor yapan kifliler kendine daha güvenli ve sa¤l›kl› olur.

Outdoor sporlar ile u¤raflan kifliler ise hayatla nas›l mü-

cadele edebileceklerini ö¤reniyor ve do¤aya karfl› as-

l›nda ne kadar da çaresiz olduklar›n› görüyorlar. Bu bi-

linç, insana kendi kendine yetebilmeyi ve do¤ada nas›l

ayakta kalabilece¤ini ö¤retiyor. Outdoor sporlarla u¤-

raflan insanlar kendine ve ekibine güvenmek zorunda.

Macera yar›fllar›, yar›flç›lara tak›m arkadafllar›yla uyum,

do¤a ile bafl edebilen ama hiçbir zaman onu alt ede-

meyece¤ini kavrayan bir bellek, daima gelece¤i ve ba-

flar›y› hedefleyen bir bak›fl aç›s› kazand›r›yor. Macera

yar›flç›lar› bütün yorgunluklar›na, çektikleri ac›lara, s›-

k›nt›ya, s›ca¤a, so¤u¤a, ›slanmaya ra¤men yine de ad-

renalin dolu bu yar›flta hep daha zorunu arzuluyorlar.

Her seferinde bir ad›m daha ileriye gittiklerini ve kendi

s›n›rlar›n› biraz daha aflt›klar›n› hissediyorlar. Pek çok

insan›n “ben baflaramam” dedi¤i, hayal dahi edemedi-

¤i ve ç›lg›nca buldu¤u iflleri baflararak müthifl bir tatmin

yafl›yorlar. 

Türkiye’de ve dünyada gerçeklefltirilen macera yar›flla-

r›na dair ayr›nt›l› bilgiyi “http://www.rowersportcom” ve

“http://www.salomonsports.com” adreslerinde bulabi-

lirsiniz.

64 macera



67 66 konsept: yoga
röportaj: esra melek yi¤itsözlü 

‹
nsan do¤as›n›n flehir hayat›nda bozulmas›yla bir-

likte bedende meydana gelen rahats›zl›klar için yo-

ga, ideal bir u¤rafl. “Burada ve flimdide olma bili-

mi” olan yoga, hayale dalmayan bir zihne sahip olmay›

ö¤reterek, pozitif düflünmenizi ve sa¤l›kl› yaflaman›z›

sa¤l›yor. Pek çok uygulama tekni¤i olan yogada, önce-

likle solunum yollar›n› tam kapasiteyle çal›flt›rmay› ö¤-

reniyor; hafif gerinme, meditasyon ve gevfleme egzer-

sizleriyle bedeninizin disiplinli çal›flmas›n› sa¤l›yorsu-

nuz.   

Binlerce y›l önce Hindistan’da ortaya ç›km›fl bir felsefe

ve yaflam bilimi olan yogaya, yap›lan araflt›rmalarda

Amerikan K›z›lderilileri, eski ‹skandinav Göktürkleri, es-

ki M›s›r, Babil, Roma, Çin ve daha pek çok kültürlerde

de rastlanm›fl. Sanskritçe “birlefltirmek veya bütünlefl-

mek” anlam›na gelen bu felsefeyi uygulayan kifliye de

“yogi” deniyor. Bedeni, zihni ve ruhu tamamen e¤iten,

huzur veren ve kiflinin kendini tan›mas›n› sa¤layan,

dünyan›n en eski kiflisel geliflim metodu olan yoga; in-

sana benli¤ini tan›mas›n› ve dengede tutmas›n› ö¤reti-

yor. Yaflam› daha derinlemesine yaflatan yoga ile çeki-

len anlams›z ac›lar yerini evrensel uyuma b›rak›yor. Yo-

giler, kendilerini evrendeki her fleye çok daha yak›n

hissediyor ve canl›, cans›z her fleye daha derin bir sev-

gi duyuyor. Bir din felsefesi olmayan yoga; fiziksel, zi-

hinsel ve ruhsal disiplin yoluyla mutlulu¤a, baflar›ya ve

ayd›nlanmaya ulaflmay› sa¤l›yor.  

Uzun bir yol...

Bir yol gösterici uzman rehberli¤inde ö¤renilebilecek

yoga, uzun süreli e¤itim gerektiren bir yol. Öncelikle

do¤ru nefes almay› ö¤reten yoga uzmanlar›, uygulad›k-

lar› egzersizlerle bedeni yumuflatt›ktan sonra kiflilerin

fiziksel özelliklerine göre hareketler gösteriyor. Ciddi

bir konsantrasyon ve disiplin gerektiren yogay› yapar-

ken, uyulmas› gereken pek çok kural var. Öncelikle her

zaman yumuflak, rahat, a¤›r ve nazik davran›fllar içinde

bulunmak ve bedene önem vermek gerekiyor. Hiçbir

zaman ani, h›zl› ve çok sert hareketlere yer verilmeyen

yoga uygulamalar›n›n bafl›, ortas› ve sonu her zaman

ayn› sükunet ve a¤›r tav›rla götürülüyor. Çal›flmalar›n

düzenli aral›klarla yap›lmas› gerekti¤ini belirten uzman-

lar, uygulanan tekni¤in süresini kiflinin kendi kapasite-

sine göre ayarl›yor. Tüm bu çal›flmalar ›fl›¤›nda kiflisel

sa¤l›k aç›s›ndan son derece önemli geliflmeler bar›nd›-

ran yogay› hayat›n›za uygulamak istiyorsan›z, öncelikle

hekimlere ve uzmanlara dan›fl›p, sakin ve mutlu bir ya-

flam›n kap›s›n› aralayabilirsiniz. 

Yoga ile sa¤l›kl› yaflam

Günümüzün modern t›bb›, insan yaflam› ve onun kali-

teli bir flekilde uzat›lmas› konusunda büyük ilerlemeler

kaydediyor. Kuflkusuz modern t›bb›n tüm imkanlar›n›

kullanmak ve ona her zaman güvenmek gerekiyor. An-

Kiflisel geliflimin atas› yoga
Tamamlay›c› t›bb›n en önemli uygulamalar›ndan biri olan yogayla yaflam çok farkl›. Yoga sayesinde,

stresin neden oldu¤u bedensel ve zihinsel sorunlar› önleyip sa¤l›¤› korumak, daha az öfke ve daha çok
hoflgörüyle huzurlu bir yaflama kavuflmak mümkün... 



cak bunun yan›nda alternatif t›p ya da tamamlay›c› t›p

denilen alanda da birçok çal›flma yap›l›yor. Yoga ise ilk

akla gelenlerden biri. Yoga bugün, pek çok t›p hekimi

taraf›ndan da uygulan›p tavsiye ediliyor. 

Bir tedavi yöntemi olmayan yoga, insan sa¤l›¤› üzerin-

deki olumlu etkileri nedeniyle pek çok kifli taraf›ndan

uygulan›yor. Vücudumuzu, onu yöneten akl› ve ruhu

tam bir denge içinde tutan mükemmel bir sistem olan

yoga; iskelet yap›s›ndan bafllay›p, zihne kadar uzanan

son derece karmafl›k ve bir o kadar faydal› çal›flmalar-

dan olufluyor. Beden yap›s›ndaki tüm kaslar, pelvis,

omurga, gö¤üs kafesi, boyun ve bedenin tüm katman-

lar› çal›flma s›ras›nda esnetiliyor. Bu s›rada iç organlar

da uyar›l›p güçlendiriliyor. Bu uygulamalar›n yenileme

ve düzeltme etkileri tüm bedende ve iç organlarda his-

sedilirken, iç bas›nçlardaki de¤iflikliklere özellikle dikkat

edilmesi gerekiyor. Yoga hareketleriyle pek çok organ

ve salg› bezelerine bas›nç uyguland›¤› için çal›flmalar›n

tamam›nda kan dolafl›m› etkileniyor ve iç organlara de-

rin masaj yap›l›yor. Bu teknikler yaln›zca beden üzerin-

de de¤il, kiflinin e¤ilimleri, duygular› ve flahsiyetinde de

devrimsel bir geliflme yaflat›yor. Bedendeki yap›sal

olumluluklar›n d›fl›nda sindirim, dolafl›m, teneffüs, sinir

ve d›flk›lama sisteminde de tam bir geliflim görülüyor. 

Yoga türlerinden baz›lar›

Karma yoga (aktif yol): Eylem yogas›d›r. Esas olarak d›-

fla dönük insanlar taraf›ndan tercih edilir. Hiçbir kazanç

ve ödül beklemeksizin; kifliye, kendi ç›kar›n› düflünme-

den hareket etmeyi ö¤reterek, kalbi ar›tmay› amaçlar.

Kifliyi yapt›¤› eylemlerin sonuçlar›ndan ay›rarak, eylemle-

ri Tanr›’ya adama sayesinde, benli¤i yüceltmeyi ö¤retir.

Bhakti yoga (sezgisel yol): Özellikle duygusal bir tabiat›

gerektiren ba¤l›l›k yoludur. Bhakti yoga sevginin gücü

ile güdülenmifltir. Her fleyi Tanr› sevgisinin tezahürü

olarak görür. Dua ve ibadet yoluyla kendisini Tanr›’ya

teslim eder. Duygular›na yön verip onlar› koflulsuz sev-

gi ve ba¤l›l›k yoluna çevirir.

Jnana yoga (felsefi yol): En zor yol olan Jnana yoga,

bilgi ve bilgelik yoludur. ‹rade ve akl›n muazzam kuvve-

tini ister. Vedanta felsefesi ö¤renilerek zihin, kendi nite-

li¤ini inceleyip araflt›rmak üzere kullan›l›r. 

Hatha yoga: Bat› dünyas›n›n en çok bildi¤i yoga türü-

dür. Hatha yogan›n temel özelli¤i beden yoluyla zihni

etkilemektir. Durufl, nefes al›p verme ve konsantrasyon

üzerine kurulmufl olan Hatha yoga ö¤retisi, bedenle

zihnin birlikteli¤ini, bütünselli¤ini içerir. 

Raja yoga (bilimsel yol): Yoga türleri içinde en seçkin

olan›d›r. Raja yoga, insan›n gerçek varl›¤›n›, ruhunu ta-

n›mas›n› ve onu zihin ve beden üzerinde egemen k›l-

mas›n› amaçlar. Raja yoga, içimizdeki tanr›sal gücü ta-

n›mam›z›, onun içimizdeki ve d›fl›m›zdaki dünyaya

efendilik etmesini sa¤lar. 
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Ciddi bir konsantrasyon ve disiplin gerektiren yogay› yaparken, uyulmas› gereken pek çok kural var.
Öncelikle her zaman yumuflak, rahat, a¤›r ve nazik davran›fllar içinde bulunmak ve bedene önem ver-
mek gerekiyor.

Yogan›n sekiz basama¤›

Yoga uygulamalar›n›n sekiz basama¤› bulunuyor. Her basamak, insana

farkl› fleyler kazand›r›yor. 

Yamas: Hakikate ba¤l›l›k, ahlaki disiplin, fliddetten uzaklaflma, cinsel

enerjinin kontrolü, aldatmama, çalmama.                                             

Niyamas: Safl›k, dürüstlük, egonun afl›lmas›, kendine hakimiyet.

Asanalar: Beden durufllar›n›n sabitlenmesi. 

Pranayama: Yaflam enerjisinin kontrolü.

Pratyahara: Duyular›n kontrolü. 

Dharana: Zihin konsantrasyonu.

Dhyana: Meditasyon.

Samadhi: Yüksek bilinç kontrolü. 



S
ineman›n dünyadaki serüveni, Frans›z Louis ve

Auguste Lumier kardefllerin sinematograf aletini

gelifltirerek 1895 y›l›nda bir kafede düzenledikle-

ri gösteriyle bafllad›. Türkiye’de ilk film gösterimini,

1896’da Bertrand isimli bir Frans›z, Osmanl› saray›nda

gerçeklefltirdi. ‹lk halka aç›k gösteri ise 1897’de Polon-

yal› Sigmund Weinberg taraf›ndan yap›ld›. Fuat Uzk›-

nay’›n 1915’te çekti¤i “Ayastefanos’taki Rus Abidesi-

nin Y›k›l›fl›” adl› belgesel film, Türk sinemas›n›n ilk filmi

olarak kay›tlara geçti. 1923-1939 döneminin tek yönet-

meni Muhsin Ertu¤rul, 20’ye yak›n film çekti. Bu dö-

nemde çekilen filmlerde tiyatro oyuncular› yer ald›.   

Türk sinemas› rekora gidiyor 

1939 y›l›nda ilk kez tiyatrodan ba¤›ms›z bir yönetmen

sinemaya girdi, Faruk Kenç. Sinemaya girmesiyle bir-

likte bir y›lda çekilen film say›s› befle yükseldi. Türk si-

nemas›nda fiehir Tiyatrosu oyuncular›n›n d›fl›nda yeni

oyuncu denemeleri Faruk Kenç’in giriflimleriyle baflla-

m›fl oldu. 1946 y›l›nda çekilen Günahs›zlar filmi, Türk

sinemas›na Sadri Al›fl›k’› kazand›rd›.1949 y›l›na gelindi-

¤inde art›k y›lda 19 film çekiliyordu. Türk sinemas› yeni

bir dönemin bafllang›c›ndayd›. Günün de¤iflen ekono-

mik ve toplumsal koflullar› içinde ba¤›ms›z, özgün ve

gerçekçi sinemac›lar bu dönemde sinemadaki yerlerini

ald›lar. Lütfü Akad bu dönemde yükselen isimlerdendi.

O dönemde Türk sinemas› sürekli rekora do¤ru gitti.

1952 y›l› boyunca 62 film çekildi. 4 film yöneten Lütfi

Akad, özgün bir yaflam öyküsüne dayanan Kanun Na-

m›na ile Türk sinemas›na ilk kilometre tafl›n› koydu.

Akad, sinemaya yeni bir soluk getirdi. Bu filmle Türk si-

nemas›nda ilk büyük y›ld›z, yani Ayhan Ifl›k do¤du. Bel-

gin Doruk da bu dönemde öne ç›kan oyunculardand›. 

1959’da Ayd›n Arakon’un Fosforlu Cevriye adl› filmiyle

sinemada erkek tipli kad›n kahramanlar modas› baflla-

d›. Bu tür kahramanlar›n ilk oyuncusu Neriman Kök-

sal’d›. Cilal› ‹bo serisiyle de yeni bir güldürü oyuncusu

do¤du; Feridun Karakaya. Türkan fioray, Filiz Ak›n,

Tanju Gürsu ve Gönül Yazar bu dönemin yeni oyuncu-

lar›yd›. 

Bir y›lda 34 milyon 393 bin 634 izleyici 

1964’te Berlin Film fienli¤i’nde Türk sinemas› ilk büyük

zaferini kazand›. Metin Erksan, bu uluslararas› flenlikte

en iyi film seçilen Susuz Yaz’la büyük ödül Alt›n Ay›’y›

kazand›. 1965 y›l›na gelindi¤inde bir y›lda çekilen film

say›s› 213’e ç›kt›. ‹stanbul Belediyesi’nin tuttu¤u rapor-

da, bir y›l içinde yaln›zca kentteki sinemalara 34 milyon

393 bin 634 seyircinin gitti¤i saptand›. Bu aç›dan Türk

sinemas› alt›n ça¤›n› yafl›yordu. 1967’de yap›mc›-yö-

netmen Osman F. Seden, bol y›ld›zl› filmler yapt›. Y›l-

maz Güney, y›llard›r Türk sinemas›na egemen olan ya-

k›fl›kl› adam-güzel kad›n anlay›fl›n› de¤ifltirip bu kal›pla-

r› k›rd›. 

Türk sinemas›n›n ikinci büyük zaferi: Yol 

1970’li y›llarda Türk sinemas›ndaki geliflim devam etti.

Bu dönemde perde say›s› 2 bin 500’ü, seyirci say›s› da

80 milyonu buldu. Selda Alkor, Tar›k Akan, Kemal Su-

nal, Murat Soydan, Gülflen Bubiko¤lu, Müjde Ar ve Bu-

lut Aras, bu y›llardaki yeni oyunculard›. 1975 y›l›nda si-

yah beyaz film dönemi sona erdi. At›f Y›lmaz’›n

1976’da çekti¤i, Kadir ‹nan›r ve Türkan fioray’›n baflro-

lünü paylaflt›¤›, Selvi Boylum Al Yazmal›m dönemin en

dikkat çeken filmleri aras›nda yer ald›. 1978 y›l›nda

seks komedileri ve mafya türü film say›s› artt›. Bu dö-

nemde Cüneyt Ark›n, oynad›¤› fimlerle Türk sinemas›n-

da bir “üstün insan mitosu” yaratt›. Ferdi Tayfur, ‹bra-

him Tatl›ses, Orhan Gencebay’la flark›c›lar›n filmlerde

oynamas› ve arabesk e¤ilimler h›zland›. 1980 y›l›nda,

çekilen film say›s›nda ciddi düflüfl yafland›. Bir y›lda 68

film çekildi. 1982’de Y›lmaz Güney’in senaryosunu ya-

z›p fieref Gören’in yönetti¤i Yol, 35. Cannes Film fien-

li¤i’nde Costa Gavras’›n Missing/Kay›p adl› filmiyle bir-

likte en iyi film seçilerek büyük ödül Alt›n Palmiye’yi

paylaflt›. Metin Erksan’›n Susuz Yaz’la Berlin’de kazan-

d›¤› büyük baflar›dan sonra, bir Türk filminin ikinci bü-

yük zaferiydi bu. 1988’de At›f Y›lmaz’›n Duygu Ase-

na’n›n kitab›ndan uyarlad›¤› “Kad›n›n Ad› Yok”, Türk si-

nema tarihinin en büyük gifle rekorunu (‹stanbul sine-

malar›nda 6 haftada 140 milyon TL) k›rd›. 

1990’dan günümüze Türk sinemas› 

1990’lara gelindi¤inde 80’li y›llardaki toplumsal gelifl-

meler nedeniyle duraklayan Türk sinemas›, yeniden

canlanmaya bafllad›. 1993 y›l›nda çekilen ve fiener

fien’in baflrol oynad›¤› Amerikal› filmi, bu dönemin aç›-

l›fl›n› yapt›. Onu 1995’te Sinan Çetin’in çekti¤i Bay E ve

ertesi y›l Mustafa Alt›oklar’›n ‹stanbul Kanatlar›m›n Al-

t›nda filmi izledi. 1996’da Yavuz Turgul’un yönetmenli-

¤ini yapt›¤›, fiener fien ve U¤ur Yücel’in baflrolde yer

ald›¤› Eflk›ya, 2 milyon 500 bin izleyiciye ulaflarak bir

rekora imza att›. Ard›ndan, A¤›r Roman, Balalayka,

Propaganda, Her fiey Çok Güzel Olacak, Güle Güle,

Yeflil Ifl›k, Salk›m Han›m’›n Taneleri, Komser fiekspir,

Vizontele, Okul, Neredesin Firuze gibi çok say›da Türk

filmi vizyona girdi. Fatih Ak›n’›n yönetti¤i Duvara Karfl›

ve Nuri Bilge Ceylan’›n Uzak filmleri, uluslaras› alanda

çok say›da ödül kazand›. 2004 y›l›nda vizyona giren

GORA, uzun süre konufluldu. Son günlerde de art ar-

da vizyona çok say›da Türk filmi girdi. Hababam S›n›f›

Askerde, Anlat ‹stanbul, Gönül Yaras›, Pardon, fians

Kap›y› K›r›nca, E¤reti Gelin, ‹ki Genç K›z›n Hikayesi bu

filmler aras›nda yer al›yor..
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Gora
• Filmin dekor çal›flmalar› boyunca 56 ton profil, 7 ton sac, 425 metreküp poliüretan, bin

200 metrekare platsit levha, 6 bin metrekare sunta, 3 bin floresan lamba kullan›ld›. 

• Filmde 8 bin metrekare alana yay›lm›fl 24 farkl› mekan yarat›ld›. Mekanlar 360 derecelik

çekimlere uygun tasarland›. 

• Filmde 2 bin oyuncu ve yard›mc› oyuncu rol ald›. 

• Filmin çekimleri bitti¤inde neredeyse üç sinema filmi oluflturacak kadar malzeme çekil-

miflti. 

• Filmin kurgusu yaklafl›k 2 bin saat sürdü. 

• ‹lk kez bir sinema filminin tamam› ülkemizde HD telesine edildi. 

Hababam S›n›f› Askerde 
• Hababam S›n›f› Askerde filmi 902 fragmanla, Türkiye’de bu alanda en yüksek say›da ve

en çok noktaya ulaflan film tan›t›m operasyonunu gerçeklefltirdi. 

• Film Türkiye’de 250 kopyayla, tüm Avrupa ve Avusturalya’da da 89 kopyayla gösterime

girdi. 

• Hababam S›n›f› serisinin 23 y›l sonra çekilen 8. filmi

• Film Genel Kurmay Baflkanl›¤›’n›n izni ve deste¤iyle ‹stanbul Kartal’da bulunan 2, Z›rhl›

Tugay Komutanl›¤›’nda çekildi. 

• Filmin ses efekt kay›tlar›, birçok önemli Hollywood yap›m›n›n da sound design ifllem-

lerinin gerçeklefltirildi¤i ‹ngiltere’deki Zound Stüdyolar›’nda yap›ld›.   

fians Kap›y› K›r›nca
• Film Küba’da çekilen ilk Türk filmi. 

• Küba’da devrim sonras› yap›lan ve Küba ortakl›¤› tafl›mayan tek film. 

• Film çekimleri befl hafta sürdü. 

• Ferhan fiensoy, film için Barboonia dili ad›n› verdi¤i yeni bir dil yaratt›.

• Filmin baz› sahneleri Partagos Puro Fabrikas›’nda çekildi. Fabrikada içeriye foto¤raf

makinesinin al›nmad›¤› Küba’n›n dünyaca ünlü Cohiba ve Partagos purolar› üretiliyor.

• Film ekibi Havana’da trafi¤i s›k s›k durdurmak zorunda kald›. Fidel Castro’nun geçti¤i yol

kapat›ld›.

• Film Tayfun Güneyer’in yaz›p yönetti¤i ilk komedi filmi.

Türk sinemas›na keyifli yolculuk 
Türk sinemas›, Türkan fioray’›, Ediz Hun’u, Tar›k Akan’›, Filiz Ak›n’›yla haf›zalar›m›zda çok küçük yafl-
larda yer etti. Çok sevildi, ac›mas›zca elefltirildi, krizler yaflad›... Bugün bir y›lda çekilen film say›s›n› geç-
miflle k›yaslad›¤›m›zda rakam azalsa da son dönemde Türk sinemas›nda bir k›p›rdanma yaflan›yor. 

Vizontele
• Filmin çekim aflamas›nda 65 kiflilik bir teknik ekip, 50 oyuncu, binin üzerinde figürasyon

ve ulaflt›rma, inflaat, güvenlik, konaklama alanlar›nda film ekibi için çal›flan Gevafl ve Van

halk›ndan 100’ün üzerinde kifli çal›flt›. 

• Türkiye’de ilk defa uzun metraj filmin çekiminde 800 ASA yüksek duyarl›kl› tungsten film

kullan›ld›. 

• Teknoloji Oscar› sahibi helikopter kamera ve flyingcam ekibi Türkiye’de ilk kez bir sine-

ma filminde çal›flt›. 

• Türkiye’de yaln›zca bir tane bulunan ve uzaktan kumanda edilen dev vinç Swiss-jib Vi-

zontele’de bir ay süreyle kullan›ld›. 

Son dönemde vizyona giren Türk filmi say›s› art›yor. En çok izlenen filmler aras›nda Türk filmleri ön
s›ralarda yer al›yor. Vizontele, GORA,  Hababam S›n›f› Askerde bu filmlerden baz›lar›...
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun

son dönemlerinde ve Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›n-

da nüfus kompozisyonunda

de¤iflikliklere yol açan geliflme-

ler, 1850-1950 aras›nda Avru-

pa’da görülen genel tabloya

uygun düflüyor. Erik Jan Zürc-

her’in haz›rlad›¤› ‹mparatorluk-

tan Cumhuriyet’e Türkiye’de

Etnik Çat›flma adl› derleme, ulus inflas› sürecinde etnik

politikalar›n mant›¤›n› ve iflleyiflini gösteren makaleler-

den olufluyor. ‹mparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de

Etnik Çat›flma, hem Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son

y›llar›na hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufluna et-

nik politikalar›n ve etnik çat›flmalar›n damgas›n› vurdu-

¤unu gösteriyor. Taner Akçam, Hamit Bozarslan, Ne-

sim fieker, Touraj Atabaki’nin makaleleri konuyu farkl›

boyutlar›yla ele al›p inceliyor: Bulgaristan, Yunanistan

ve Türkiye aras›ndaki nüfus mübadeleleri, Kafkasya’da

milliyetçilik hareketlerinin etkisi, Ermeni sorunu, devlet

politikalar›n›n sonu. Bak›fl aç›lar›nda önemli farkl›l›klar

tafl›yan makaleler karfl›l›kl› de¤erlendirmeler yap›lmas›-

n› sa¤l›yor. ‹letiflim Yay›nlar›’ndan ç›kan kitap, günümü-

zü de etkileyen bir tarihsel sürece de¤iflik perspektifler

getiriyor. Etnik çat›flma alan›nda baflvuru kayna¤› ola-

bilecek bir eser.

Dünyaca ünlü ressam, hey-

kelt›rafl ve bilim adam› Le-

onardo da Vinci, çok az› günü-

müze kalabilmifl büyüleyici

eserleriyle ça¤lar boyunca

ad›ndan söz ettirmeyi baflar-

m›fl büyük bir sanatç›. Zamana

böylesine kafa tutan bu kahra-

man›n, eserlerinin ve yaflam›-

n›n karanl›kta kalan yanlar› her

daim sanatseverlerin, tarihçilerin ve araflt›rmac›lar›n il-

gisini çekmeye devam ediyor. ‹talyan tarihi ve sanat›

uzman› Serge Bramly, kaleme ald›¤› bu biyografiyle Le-

onardo’nun hayat›n› bütün detaylar›yla ad›m ad›m izli-

yor. Sanatç›n›n eserleri ve kiflili¤inin yan› s›ra flimdiye

kadar sanatç›n›n hiç duymad›¤›n›z, karanl›kta kalm›fl

yönleri, hayat›n›n bilinmeyen yanlar› da kitapta yer al›-

yor. Zorlu ve titiz bir araflt›rman›n ürünü olan kitap, sa-

natç›n›n ça¤dafllar›yla ve yaflad›¤› dönemin olaylar›yla

iliflkilerini aç›¤a ç›kararak, okura flafl›rt›c› yorumlarla be-

zeli özgün ve gerçe¤e olabildi¤ince yak›n bir sanatç›

portresi sunuyor. Kitapta, Leonardo Da Vinci’nin hiç

bilmedi¤iniz özellikleri, eserleri hakk›nda bilgiler de yer

al›yor. fiu ana kadar 15 dile çevrilen ve Vasari Ödü-

lü’nü kazanan bu biyografi tüm dünyada referans ola-

rak gösterilen bir kaynak. Agora Kitapl›k’tan ç›kan ki-

tap 454 sayfa. 

Kad›nlar›n Tarihi, Türkiye

‹fl Bankas› Kültür Yay›n-

lar›’ndan ç›kan ve befl ciltten

oluflan bir kitap. “Ana Tanr›-

çalardan H›ristiyan Azizelere”

ismini tafl›yan birinci cilt, iki

bin kusur y›ll›k Yunan ve Ro-

ma tarihine yeni bir ›fl›k tutar-

ken, Kuzey Denizi’nden Ak-

deniz’e, Cebelitar›k’tan ‹ndus

k›y›s›na kadar uzanan bir manzaray› kaps›yor. “Orta-

ça¤’›n Sessizli¤i” isimli ikinci ciltte, birkaç ülkeden on

iki ünlü tarihçi Roma ‹mparatorlu¤u’nun çöküflünden

‹talyan Rönesans›’n›n bafllang›c›na kadar olan sürede,

eril zihindeki kad›n imgesini, kad›nlar›n sosyal koflulla-

r›n› ve gündelik yaflant›lar›n› inceliyor. Kitab›n “Röne-

sans ve Ayd›nlama Ça¤› Paradokslar›” isimli üçüncü

cildi, erken modern Avrupa’daki kad›nlar›n ayr›nt›l› bir

resmini çiziyor; kad›nlar› çal›flma, evlilik ve aile ba¤la-

m›nda ele al›yor. “Devrimden Dünya Savafl›’na Femi-

nizmin Ortaya Ç›k›fl›” isimli dördüncü cilt, Frans›z Dev-

rimi’yle birlikte kad›nlar›n hayat›nda yaflanan de¤iflimi,

feminizmin ortaya ç›k›fl›n› ele al›yor. Kitab›n “Yirminci

Yüzy›lda Kültürel Bir Kimli¤e Do¤ru” isimli beflinci cil-

dinde zaman›m›za damgas›n› vuran olaylardan söz

ediliyor. Kitap farkl› dönemlerde kad›nlar›n toplumdaki

yerine ›fl›k tutuyor. 

Kitap 1846-1950 y›llar›

aras›ndaki zaman dili-

minde Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u ve Türkiye Cumhuriye-

ti’nin siyasi, askeri, edebiyat

ve sanat alanlar›nda önemli

rol oynam›fl devlet adamlar›-

n›n, yerli ve yabanc› hane-

dan üyelerinin, ressamlar›n,

flairlerin ve yazarlar›n foto¤-

raflar›n› içeriyor. Araflt›rmac› yazar Bahattin Öztuncay

taraf›ndan haz›rlanan kitab›n girifl bölümünde portre

sanat› içerik ve teknik aç›lardan incelendi. Albüm flek-

linde tasarlanan ana bölümdeki seçme foto¤raflara k›-

sa biyografik bilgiler efllik ediyor. Ankara zindan› avlu-

sundaki Naz›m Hikmet, kederli yüz ifadesiyle Tevfik

Fikret, masumiyetin simgesi Dürrüflehvar Sultan, taht-

tan indirilmifl sab›k Sultan Abdülaziz, k›rm›z› pastel ka-

lemle yaz›lm›fl göz al›c› ithaf›yla Muhsin Ertu¤rul, Rus

iflgalinden ‹stanbul’u kurtarmaya çal›flan nefer k›yafe-

tiyle Osman Hamdi Bey, fesiyle poz veren Fausto Zo-

naro, tüm cazibesiyle Bedia Muvahhit bunlardan sade-

ce birkaç›. Aygaz taraf›ndan yay›nlanan kitab›n sonun-

da ayr› bir bölümde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ha-

yat›n›n en önemli dönemi say›lacak 1917-1927 y›llar›

aras›nda çekilmifl befl adet imzal› ve ithafl› portresi yer

al›yor.

Einstein, yaflam›fl en büyük

bilimadam›... Bulufllar›yla

toplumu sonsuza dek de¤ifltir-

meyi baflarm›fl bir isim. Henüz

26 yafl›ndayken bilim dünyas›-

na üç flafl›rt›c› çal›flma sunmufl

Einstein. ‹lk çal›flmas›nda ›fl›-

¤›n, sadece bir dalga de¤il, bir

parçac›k oldu¤unu ortaya koy-

du¤unda, y›llarca sürecek bir

tart›flma bafllatm›fl oldu. ‹kinci çal›flmas›nda ise mole-

küllerin varl›¤›n› ispatlayarak, boyutlar›n› hesaplamam›-

z› sa¤lad›. Ünlü bilimadam› Einstein’in üçüncü çal›fl-

mas› “özel görelilik” ise gerçekten dünyay› hayrete dü-

flürdü. Uzay ve zamanla ilgili bak›fl aç›m›z› tamamen

de¤ifltirdi. Elinde bir tebeflirle tahtan›n önünde bir

denklem çözmeye veya oluflturmaya ya da da¤›n›k

saçlar›n›n çevreledi¤i yüzünde, dilini d›flar› ç›karm›fl

halde haf›zam›za kaz›nan Einstein, nas›l bir kiflili¤e sa-

hipti? Gerçekten okulda baflar›s›z bir ö¤renci miydi?

Nas›l birine afl›k olmufltu ve nas›l bir evlilik yapm›flt›?

Fizikçi ve birçok popüler bilim kitab›n›n yazar› Barry

Parker, genifl bir kitleyi hedefleyerek kaleme ald›¤›

Einstein’›n S›rr› adl› kitapta, ünlü bilimadam›n›n hayat

hikayesinin izlerini sürüyor. Bu kitapla birlikte okuyucu-

lar da Einstein’›n bilimsel çal›flmalar›n› kavrama imkan›

buluyor.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u,

14. yüzy›ldan 20. yüzy›-

l›n bafllar›ndaki y›k›l›fl›na ka-

dar dünyan›n en büyük im-

paratorluklar›ndan biriydi.

Ama arkeologlar›n bu bölge-

ye iliflkin anlatt›¤› öykülere

dayanan biri, Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤u’nun bir zamanlar

varoldu¤unun zor fark›na va-

r›r. Bölgenin arkeolojik öyküleri insanl›¤›n tarih öncesi

baflar›lar›n›, tar›m›n ve ilk yerleflimlerin do¤uflunu anla-

t›r. Ortado¤u’nun yak›n geçmifline yönelen arkeolojik

ilginin zay›fl›¤› maddi kal›nt›lar›n yoklu¤undan de¤il, bir

arkeolojik geçmifli oluflturan ö¤elere ve onlar›n ba¤lan-

t›lar›n›n ne olabilece¤ine ideolojik gözlüklerle bak›lma-

s›ndan kaynaklan›r. Osmanl› dönemini, araflt›rmaya

de¤er bir alt›n ça¤ olarak gören arkeologlar›n say›s›

günümüzde çok azd›r. Ama art›k giderek artan say›da

arkeolog, sanat tarihçisi ve tarihçi, son 20 y›lda Os-

manl› arkeolojisinin gelifltirilmesine e¤ilmeye bafllad›.

Kitap Yay›nevi’nden ç›kan Osmanl› Arkeolojisi adl› kita-

b›n yazarlar›, Uzi Baram ve Lynda Carroll. Kitap, Os-

manl› co¤rafyas›n›n yak›n geçmiflinin anlafl›lmas› için

arkeolojik araflt›rmalar›n tafl›d›¤› potansiyeli ortaya ko-

yuyor ve daha genifl kesimlere Osmanl› ‹mparatorlu¤u

arkeolojisini tan›t›yor.

TÜRK‹YE’DE ETN‹K
ÇATIfiMA

LEONARDO DA VINCI KADINLARIN TAR‹H‹ EINSTEIN’IN SIRRIOSMANLI ARKEOLOJ‹S‹HATIRA-‹ UHUVVET
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Ekonominin kalbi Davos’ta att› P›nar’a iki ödül birden

Uluslararas› Rekabet ve 
Türk G›da Sanayii Konferans›

Dyo, M›s›r’da

Hayallerindeki macera
Kido süt kutular›nda 

Tar›m-g›da zincirinin

Türkiye’de ve dünya-

da karfl›laflt›rmal› analizi-

nin yap›ld›¤› Uluslararas›

Rekabet ve Türk G›da

Sanayii Konferans›’nda,

çokuluslu g›da firmalar›n›n dünya çap›nda büyüme ve

rekabet stratejileri incelendi. De¤iflik bak›fl aç›lar› ve

farkl› görüfllerin incelendi¤i toplant›, sektör aç›s›ndan

ayd›nlat›c›yd›. Konferans›n “Dünyada Tar›m-G›da Zinci-

ri” konulu birinci oturumuna Yaflar Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu baflkanl›k etti. Kal-

pakl›o¤lu konuflmas›nda g›da sanayiinde faaliyet gös-

teren yabanc› yat›r›mc›n›n, genel olarak kayna¤a yak›n

olma motivasyonu ile hareket etti¤ini, Türkiye’nin bü-

yük bir potansiyele sahip oldu¤unu vurgulad›. Kalpak-

l›o¤lu ayr›ca, imalat sanayii ve hizmet sektöründe görü-

len yabanc› yat›r›mc› faaliyetinin, g›da sektöründe ayn›

ölçüde gözlenmedi¤ini belirtti. Uluslararas› Rekabet ve

Türk G›da Sanayii Konferans›’n›n aç›l›fl konuflmas›n›

yapan TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer Saban-

c›, kay›td›fl›n›n engellenmesi gerekti¤ini belirtti. Ömer

Sabanc›, g›da alan›nda yat›r›m›n önündeki engellerin

de azalt›lmas› gerekti¤ini söyledi. Sabanc› “Böylece sa-

dece g›da sanayiinde de¤il tüm alanlarda uluslararas›

rekabetin önü aç›lacakt›r” dedi.

Yaflar Boya ve Kimya

Grubu, uluslararas› pa-

zarlama stratejileri do¤rultu-

sunda, Rusya ve Romanya

projelerinden sonra M›s›r

projesini de baflar›yla hayata

geçirdi.

Yaflar Toplulu¤u, büyüme ve

uluslararas› pazarlama stra-

tejileri çerçevesinde, baz› üretimlerini yurtd›fl›nda yapa-

cak. Bu kararda etkin olan temel gerekçe; yurtd›fl› pa-

zarlarda rekabetin giderek zorlaflmas› ve ihracat faali-

yetlerinde yaflanmakta olan gümrük, nakliye maliyeti

gibi giderlerin rekabette dezavantaj yaratmas›. 

Romanya’da Dyo markas› ile üretime bafllayan Yaflar

Boya ve Kimya Grubu, M›s›r’da da Lübnanl› bir ortakla

iflbirli¤i gerçeklefltirdi. M›s›r inflaat boyalar› sektörünün

lideri konumunda bulunan “Sipes” Grubu ile oto tamir

ve mobilya boyalar›n›n, Dyo teknolojisi ile M›s›r’da üre-

tilmesini, sat›fl ve pazarlanmas›n› kapsayan iflbirli¤i,

baflar›l› bir bafllang›ç yapt›.

Y›l›n iflletmecilerine
ödülleri verildi

‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi ve Dünya Ga-

zetesi iflbirli¤i ile düzenlenen Y›l›n ‹flletmecileri Ödü-

lü’ne Yaflar Toplulu¤u ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu

lay›k bulundu.

Ödülünü, Prof. Dr. Hayri Ülgen’den alan Denizkurdu;

bütün bu baflar›n›n ard›nda geçen bir ömür ve çaban›n

oldu¤unu belirterek, “Herkes kendi roman›n› kendi

yaz›yor. Yeter ki konunuz olsun, hedefiniz olsun” dedi.

Yaflar Vakf›, 
bursiyerleriyle tan›flt›

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, Türkiye’nin de¤iflik

üniversitelerinde ö¤renim gören ve burs verdi¤i

ö¤rencileriyle Karfl›yaka E¤itim Merkezi’nde tan›flma ve

kaynaflma toplant›s› yapt›.

Vakf›n yöneticileri bursiyerleri tan›mak ve kaynaflt›rmak

amac›yla, Karfl›yaka’daki E¤itim Merkezi’nde bir araya

geldiler. E¤itim Merkezi’ndeki toplant›dan sonra P›nar

Süt Fabrikas› gezildi ve hep birlikte yemek yenildi.

Tan›flma toplant›s›ndan memnun kalan bursiyerler, bu

tür organizasyonlar›n daha s›k yap›lmas›n› isteyerek,

vak›f yöneticilerine memnuniyetlerini dile getirdiler.

Dyo Resim Yar›flmas›
Sergisi, Diyarbak›r’da

Türk resim sanat›n› 1967 y›l›ndan bu yana aral›ks›z

destekleyen Dyo’nun 31. Resim Yar›flmas› sergisi,

Diyarbak›rl› sanatseverlerin be¤enisine sunuldu. Yaflar

E¤itim ve Kültür Vakf› ile Dyo’nun bir kültür sanat hizme-

ti olan Dyo Resim Yar›flmas›’nda ödül alan eserler, Tür-

kiye’nin de¤iflik illerinde sergileniyor. Sergi ‹stanbul,

Adana, Diyarbak›r ve Ankara’dan sonra Kayseri ve ‹z-

mir’de de sanat severlerin be¤enisine sunuluyor. Diyar-

bak›r Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül, Diyarbak›r Valisi Ef-

kan Ala ve Sur Belediye Baflkan› Abdullah Demirbafl’›n

kat›ld›¤› sergi aç›l›fl›, Diyarbak›r’da büyük bir ilgi gördü.

Boyanc›, Selçuk Yaflar 
Sanat Galerisi’nde

Selçuk Yaflar Sanat Galerisi, bu

sezon pek çok ödüllü sanatç›y›

a¤›rl›yor. Ünlü sanatç›lar Muhsit Kut

ve Habip Aydo¤du’dan sonra flimdi

de Sema Boyanc›’n›n sergisi sanatse-

verlerin be¤enisine sunuldu. Sema

Boyanc›, 1954 y›l›nda Mengen’de

do¤du. 1974 y›l›nda ‹stanbul Atatürk

E¤itim Enstitüsü’nü bitiren sanatç›,

1992 y›l›nda Gazi Üniversitesi E¤itim

Fakültesi’nde yüksek lisans›n› tamam-

lad›. Birçok kiflisel sergiler açan Sema

Boyanc›, çeflitli ödüller ald›. Bunlar;

1990 Dyo Resim Yar›flmas› / Mansiyon 

1990 Devlet Özgünbask› Yar›flmas› /

Mansiyon

1991 Devlet Özgünbask› Yar›flmas› / Mansiyon

1993 Devlet Özgünbask› Yar›flmas› / ‹kincilik

1996 Devlet Özgünbask› Yar›flmas› / Baflar› Ödülü

1997 ‹fl Bankas› Özgün Bask› Yar›flmas› / Büyük Ödül

Sanatç› halen çal›flmalar›n› Datça’da sürdürüyor.

P›nar Kido Re-

sim Yar›flma-

s›’nda dereceye

giren minik yete-

nekler belli oldu. ‹l-

kö¤retim ö¤renci-

leri aras›nda ger-

çeklefltirilen “Ha-

yalindeki maceran›n resmini yap!” temal› yar›flmaya 9

bin 963 eser kat›l›rken, 3 minik yetenek üstün baflar›

ödülü, 6 çocuk bölgesel baflar› ödülü, bir ö¤renci de

jüri özel ödülü kazand›. En iyiler aras›na giren 110 re-

sim, nisan ay›nda ‹zmir’de sergilendi.

Açl›k s›n›r›ndaki insanlar›n sa¤l›kl› beslenmelerini

sa¤lamak için oluflturulan G›da Bankalar›’na Yaflar

Holding’in katk› sa¤lamas›na dönük protokol imzalan-

d›. Protokolü, Yaflar Holding ad›na Yönetim Kurulu

Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu ile Türkiye ‹sraf› Önleme

Vakf› ad›na da Mütevelli Heyeti Baflkan›, Milletvekili

Prof. Dr. Aziz Akgül imzalad›lar. 

Feyhan Kalpakl›o¤lu yapt›¤› aç›klamada, “Türkiye ‹sraf›

Önleme Vakf›’n›n G›da Bankas› projesini hayata geçir-

menin önemli oldu¤unu belirterek, bu projeyi destekle-

me karar› ald›klar›n› belirtti.” Kalpakl›o¤lu, esas olan›n

bu protokolün imzalanmas› de¤il, bu konuda söz ko-

nusu deste¤in sa¤lanmas› oldu¤unu dile getirdi. Yaflar

Holding’in bine yak›n ürün çeflidinin bulundu¤unu, pro-

jede kiflilerin de¤il sistemlerin ön planda olmas›n›n

önemli oldu¤unu söyledi. 

Prof. Dr. Aziz Akgül ise Türkiye’deki açl›k s›n›r›nda 1

milyon vatandafl›n bulundu¤unu, sa¤l›kl› beslenebilme-

leri için Amerika ve Avrupa’daki gibi Türkiye’de de G›-

da Bankalar› oluflturuldu¤unu ifade etti. Prof. Akgül g›-

da bankalar› oluflturmak için bir yönetmelik haz›rlad›k-

lar›n› belirtti.

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-

pakl›o¤lu dünya liderleri ve ifl dünyas›n›n kat›ld›¤›

World Ekonomic Forum’un (WEF) Davos Zirvesi’ndey-

di. Her y›l dünyan›n büyük ölçekli flirketlerinin, dünya li-

derlerinin, seçkin entellektüellerin, gazetecilerin olufl-

turdu¤u yaklafl›k 2 bin kat›l›mc›, ‹sviçre’nin Davos ken-

tinde toplanarak Dünya Ekonomik Formu (WEF) top-

lant›lar›n› gerçeklefltirdi. Bu y›lki Dünya Ekonomik For-

mu’nun dört ana temas› vard›: Küresel ajanda, ifl dün-

yas›, bilim ve teknoloji ile de¤erler, sanat ve kültür. Ka-

t›l›mc›lar aras›nda 20’den fazla devlet baflkan›, 70 ba-

kan, 20 dini lider, 50 sivil toplum örgütü baflkan› yer al-

d›. Kat›l›mc›lar›n yüzde 50’sini ifl dünyas›n›n liderleri

oluflturdu. 

Yaflar E¤itim ve Kültür
Vakf› Lisesi haz›r

Yaflar E¤itim ve

Kültür Vakf› Li-

sesi, Eylül 2005’te

e¤itim ve ö¤retime

aç›lacak. Yaflar

Holding bünyesinde yer alan Yaflar E¤itim ve Kültür

Vakf›’n›n Çeflme Alaçat› beldesinde yapt›rd›¤› lisenin

inflaat› tamamland›. 30 May›s 2004 tarihinde temeli at›-

lan lisenin, çevre düzenleme çal›flmalar› da tamamlan-

d›ktan sonra May›s 2005’te ‹zmir Valili¤i Milli E¤itim

Müdürlü¤ü’ne teslim edilecek. Eylül 2005’te lisenin

e¤itim ve ö¤retime aç›lmas›yla, ö¤renciler, e¤itimlerine

kendi beldelerinde devam etme imkan›na kavuflacak.

CEO ile 30 Dakika
Toplant›lar› 

Ege’nin gurur tablosu

CEO ile 30 Dakika ad› alt›nda

Yaflar Holding ‹cra Baflkan›

Hasan Denizkurdu ile çal›flanla-

r›m›z› buluflturmay› amaçlayan

toplant›lardan ilki, P›nar Süt ye-

mekhanesinde gerçeklefltirildi. Hasan Denizkurdu’nun

aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan toplant›da, P›nar Süt, P›-

nar Et, Çaml› Yem ve Besicilik ve P›nar Su’dan gelen

çal›flanlar, 25 dakika boyunca görüfl ve önerilerini dile

getirdiler. Karfl›l›kl› bilgi al›flverifli ve kaynaflma fleklinde

geçen toplant›, daha sonra mini bir kokteylle sona er-

di. Bu tip toplant›larla yönetici kadrosu ve çal›flanlar›n

daha yak›n bir iletiflim içine girmesi hedefleniyor.

Ege’nin en baflar›l› 44 ihracatç› firmas›, Ege ‹hracat-

ç›lar Birli¤i taraf›ndan ödüllendirildi. Hilton Oteli’nde

gerçeklefltirilen ödül töreninde; canl› hayvan, su ürün-

leri ve mamulleri ihracat› dal›nda Yaflar Grubu flirketle-

rinden biri olan Yaflar D›fl Ticaret A.fi. ödüle lay›k gö-

rüldü. 

G›da Bankas›’na Yaflar Holding’den destek 

15 Mart Dünya Tüketiciler

günü sebebiyle Tüm Tüke-

ticileri Koruma Derne¤i taraf›n-

dan P›nar’a yo¤urt ve süt kate-

gorisinde “Alt›n Marka” ödülü

verildi. Yap›lan araflt›rma so-

nuçlar›na göre P›nar, süt ve

yo¤urt kategorisinde tüketicilerin en

be¤endi¤i marka seçildi. Yine Tüketici

Haklar› Haftas› kapsam›nda Tüketici

Dergisi taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya

göre P›nar, et ve süt kategorilerinde

“Tüketici ‘05 Kalite Ödülü”ne lay›k gö-

rüldü.

31. DYO Resim Yar›flmas› Ankara sergi aç›l›fl› Resim

Heykel Müzesi’nde büyük ilgi gördü. Aç›l›fl törenine,

‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Kültür ve Turizm Baka-

n› Atilla Koç, ‹zmir Milletvekilleri Türkan Miçoo¤ullar› ile

Bülent Baratal›, Diyarbak›r Milletvekilleri Prof. Dr. Aziz

Akgül ile Mehdi Eker, ‹stanbul Milletvekili Egemen

Ba¤›fl, Karaman Milletvekili Fikret Ünlü ve yabanc› dip-

lomatik misyon temsilcileri kat›ld›. Ayr›ca pek çok

sanatç›n›n kat›l›m› ile renklenen sergiye ilgi çok fazlayd›.

Dyo Resim Yar›flmas›
Ankara sergisi
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Istanbul, a spellbinding city of seven hills: the subject
of countless poems, songs and films, an inspiration

to artists... The city, of which Yahya Kemal Beyatl› sa-
id, “It is beautiful even to love a simple neighborho-
od...” The city, whose center Orhan Veli compared
with cinema... And amid this city, a blinking beauty
that is Leander’s Tower... A symbol of love, solitude,
the unattainable... One of these is a love story with an
unhappy ending. For Hero, one of Aphrodite’s young
priestesses, love is a forbidden fruit. One day, she le-
aves the tower to attend a ceremony in the temple of
Aphrodite, where she meets Leander. The two fall ins-
tantly in love. And every night the tower watches over
the secret romance between the two young lovers. 

For every night, Leander swims from the shore to me-
et his lover at the tower. And to guide him, Hero lights
a fire on the rocks where the tower stands.One stormy
night, Hero’s fire is blown out, leaving Leander to lose
his way and drown in the murky waters of the Bospo-
rus. Realizing her lover is dead, Hero promptly throws
herself from the tower into the Bosporus. 

With the arrival of spring, trees are now bursting in-
to leaf and bloom. The time has come to shake

off the bleak winter days that had us imprisoned indo-
ors. So where to get a full taste of spring? We have the
perfect suggestion: the Atatürk Arboretum right next to
Belgrade Forest. These magnificent gardens are home
to countless plants and trees from all over the world.
Some varieties you may have heard of, some not, but
you will find anything from sequoias, tulip poplars and
Himalayan cedars to Chinese spear trees, bamboo, ro-
semary and lavender... For anyone wanting the chance
to unwind in nature, the Atatürk Arboretum presents an
ideal sanctuary, a secret garden within the city - a gar-
den full of birds, ponds, a lush forest and 2000 varieti-
es of plant. Actually, the gardens are primarily a scien-
tific site that was conceived for educational purposes,
but they are also open to the public. Entry during the
week is free of charge. At weekends, on the other hand,
you can go as a family or in groups either by purchasing
an annual entry card for YTL 250 or by booking in ad-
vance. You will be greeted by guides, who first brief you
about the arboretum in general. 

Yoga is the ideal antidote to physical complaints
caused by the unnatural lifestyle of the city. Desc-

ribed as the science of ‘being in the here and now’,
yoga teaches how to focus the mind and so engen-
ders positive thinking and a healthier lifestyle. Altho-
ugh the different branches of yoga are many, the ge-
neral idea is that you learn to work your respiratory
passages at full capacity and, through gentle stretc-
hing, meditation and loosening up exercises, get your
body to function in a disciplined manner. In Sanskrit,
yoga literally means ‘union’ or ‘integration’, and prac-
titioners of the philosophy are known as ‘yogis’. As a
discipline that trains the body, mind and soul in uni-
son, promotes a sense of calm, balance and self-awa-
reness, yoga is the oldest method of personal deve-
lopment in the world. Yogis feel much closer to everyt-
hing in the universe and develop a deeper affection for
all things animate and inanimate. A life rather than re-
ligious philosophy, yoga is all about attaining happi-
ness, success and enlightenment through physical,
mental and spiritual discipline. Learning yoga requires
expert guidance and long-term training.

Such is the appeal of a successful woman entrepre-
neur, Meltem Kurtsan, who chairs the Kurtsan Gro-

up board of directors. “The formula for success can be
different for everyone,” she says. “If women want to be
enterprising, they have a lot to do. They shouldn’t feel
intimidated and should give free rein to the talents they
have.” Kurtsan, which produces the Otac› label, is he-
aded today by a family member from the second gene-
ration - not only that, but a woman. With her achieve-
ments to date, Meltem Kurtsan presents a model of
Turkey’s successful woman entrepreneurs. She began
her working life at the family firm Kurtsan Pharmaceuti-
cals, having, like both parents, chosen pharmaceutics
as a career. With the death of her father, Niyazi Kurt-
san, the founder of the company, last year, she took
over as head of the family companies. After obtaining a
degree in pharmaceutics, father Niyazi, who had been
fascinated by plants and the healing powers of nature
since childhood, opened a pharmacy in Kocamustafa-
pafla (Istanbul). And here, in the laboratory, he began
making mulberry syrup, tincture of iodine and so on.
The year was 1955, a time of shortages. There was

nothing to sell at the pharmacies. By supplying phar-
maceutical warehouses with his own products in a kind
of barter arrangement, Kurtsan turned his lack of capi-
tal into production in order to make up his losses.
When output expanded, he moved to the fourth floor of
a trading complex in Sirkeci and opened the Büyük Ec-
zane. In the meantime, he married Meral Han›m and
had two daughters. Not too long after, Meral Han›m
herself began a degree course at university and beca-
me a pharmacist. At this point, Niyazi Bey turned the
pharmacy over to his wife in order to concentrate on
the business of production. The company developed
and expanded over the years to the point now when it
exports to around 25 countries. Essentially a pharma-
ceuticals company, Kurtsan manufactures herbal pas-
tilles, analgesic, dermatological, dietary, hair and skin-
care products, cosmetics, adhesive plasters and medi-
cal dressings. Such is the family background of phar-
macist and businesswoman Meltem Kurtsan. Her con-
cern now is that these achievements serve as an
example for other female entrepreneurs, and to this
end, she supports women in a variety of projects.

Beral Madra is a curator and arts critic. Her cause to
date has been to promote Turkish art both in Tur-

key and in the international arena. With a gallery of her
own - the BM Modern Art Center - Madra admits, “I’m
rather embarrassed to say this, but I still have dreams.
I’d like to open modern art centers in all of Turkey’s ci-
ties and hold regular exhibitions in different countries
abroad.” She describes the curatorship profession as
follows, “The word ‘curatorship’ derives from Latin and
suggests the idea of protecting and preserving. It is
used more in a museum context, where it implies the
protection, preservation and exhibition of collections by
experts. The term has been around in the international
art world since the beginning of the 1980s. It was app-
lied mostly to group exhibitions in the sense of one per-
son inviting the artists who were to be part of the exhi-
bition and displaying their work together in a single
show. Obviously, implicit in this is the idea of diversif-
ying works of art and artistic professions and of combi-
ning disciplines. In short, curatorship involves exhibiting
works that have been created using different techniqu-
es, materials and concepts and exhibiting them toget-
her, as a whole, under a unifying theme or ideology.

Life implies responsibility... Design pendulum swings in favor of emotion

I
n this issue, we feature a handful of women who ha-
ve achieved prominence in this regard. Women ha-
ve many responsibilities in society. And one of their

key responsibilities is to bring up healthy new genera-
tions.

In the increasingly global world, corporations also have
social responsibilities in addition to their economic ac-
tivities. To operate at a profit seems a perfectly natural
corporate objective; but it is in fact an economic res-
ponsibility, which implies obligations towards all the
company’s stakeholders. Contributing to the resolution
of social problems, on the other hand, is a corporate
social responsibility. These concepts have attracted
growing discussion particularly in the last 10 years. The
underlying objective is to share the benefits of globali-
zation on a broader basis. Yaflar Group companies are
actively committed to discharging their duties in this
respect either on a direct basis or through foundations. 

The Yaflar Group’s foundations award education
grants and fund investments in education, while in the
cultural field they are helping to preserve Turkey’s his-
torical legacy through subsidies to archaeological ex-
cavations. At the same time, the DYO Art Competition,
a traditional event 31 years in the running, marks an
important contribution to the development of modern
Turkish art.

With production operations in the food sector, we ma-
ke a point of working in close association with our far-

mers, at the same time providing them with training
and the means to produce in safer conditions. This gi-
ves an indication of the value we attach to them. This
year, which marks P›nar’s 30th anniversary, we are
able to take pride in a brand built on the dependability
of our products. In our continuous endeavors to offer
better quality, healthier and new P›nar products, we
have viewed our customers as more than mere consu-
mers: they represent our most important stakeholders. 

Looking ahead to the short term, we have embarked
on a Food Bank project designed to provide people on
the poverty threshold with food aid. We are delighted
to be able to contribute towards solving critical social
problems.

The Yaflar Group is progressing steadily towards be-
coming a global group thanks to its awareness of et-
hical values and corporate social responsibility. 

Through the initiatives that I have and haven’t been
able to mention here, the group is acting on this awa-
reness of its ethical and corporate social responsibili-
ties. Yes, life implies responsibility. If the quality of life
in both this country and the world as a whole is to re-
ach the level we desire, we have to honor our respon-
sibilities, as individuals and corporations alike, to the
best of our ability.

I wish you, too, the motivation to lead a responsible
life. With my warmest regards…

M
inimalism, the design style rooted in stark
simplicity, has been in vogue for many years.
Its enduring influence has meant a flight from

excess and all extraneous detail: functionality has be-
en the name of the game, leaving the ‘luxury’ concept
- or more accurately, the notion of excess - out in the
cold. Yet today, there are signs of new stirrings in the
world of décor. Excess, a product of imagination and
creativity, is beginning to lure the consumer. Faruk
Malhan owns and designs for Koleksiyon Mobilya, a le-
ading name in Turkish decoration and design. Enligh-
tened by Malhan, we now present the latest develop-
ments from the design world. This year, shades of yel-
low and gold feature large at Koleksiyon Mobilya. The-
re is also a noticeable accent on silver, platinum, black
and white. In terms of form, functional, ergonomic and
orthopedic considerations now take more of a back
seat. As Malhan himself puts it, “Designs are more ge-
ared to the emotions and as a result people are begin-
ning to touch the flesh and bones of the business.”
Which roughly translates as, designers have caught on
to the fact that people are finally tiring of the re-
alist/materialist age. They sense a weariness with the
forms and styles of that age. 

As a result, designs are now emerging which give we-
ight to the consumer’s comfort and relaxation, both
physical and mental. Linen, silk, cashmere and wicker
are the favored materials of the day. With interiors,
there is a marked return to natural products. Goose
down is back, and the use of foam produced with
sunflowers is growing, particularly in beds and matt-

resses. This is just one facet of the vogue for natural
substances. Cotton remains, as always, one of the
most widely used materials, while leather also continu-
es to be popular. Wood is making a strong comeback
- and will continue to do so by all accounts - while sta-
inless steel and glass are also prominent in this year’s
designs. Significantly, these materials merge under the
theme of freedom, and greater emphasis is given to
their use in combination rather than individually. Again,
the fundamental aim is accessing the emotions. Ac-
cording to Malhan, the moment a product becomes
aesthetic it is also functional. The aesthetic is actually
part of the functional process. When a product is strip-
ped of its functions, it cannot be expected to be aest-
hetic. That said, a product that is aesthetic should al-

so be functional. Moving on to the business of furnis-
hing spaces, the key point - whether the space is lar-
ge or small - is that furniture should not be intrusive.
The idea is that furniture should not overtake the spa-
ce, its use or life within it. In fact, it is the effect created
by furniture and a sense of space that are important
rather than the actual presence of furniture. Furniture
should be non-invasive and flexible; it should not inter-
fere with the architecture and should allow both ele-
ments to exist both independently and in conjunction.
Furniture should have a cause and effect relationship
with its user and be able to be moved from one place
to another. Once this balance is achieved, the size of
the space becomes irrelevant. Design is influenced by
a variety of undercurrents. 

Get a taste of spring at 
the arboretum

Yoga: the oldest system of 
personal development

“I still have dreams”Contemplating Istanbul from 
Leander’s Tower

“Don’t be intimidated, female entrepreneurs!”

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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The story of ‘Turkish Prometheans’ From sacred smoke 
to the magical drop

Prometheus is known in Greek mythology as the
god who stole fire from Zeus and gave it to man.

Philosophers, however, interpret the fire of Promethe-
us as knowledge. It is fitting then that Kansu fiarman
has given the title ‘Turkish Prometheans’ to his new
book, a collection of memoirs by Turkish students who
were sent by Atatürk to study in Europe with the co-
unsel, “I’m sending you off as a spark. You’re to return
a volcano!” Turkey’s Prometheans became the wes-
tern face of the young republic, borrowing the fire (or
knowledge) of Europe and delivering it to their own pe-
ople. They all completed their education in various Eu-
ropean countries and returned to Turkey, where they
rose to the top of their respective fields. And by cont-
ributing to the education of young people, they played
a key role in narrowing the shortage of educated pe-
ople that emerged in the aftermath of the war. The
memoirs of these ‘European’ students reflect the ent-
husiasm, ambition and drive of the young republican
spirit. Interestingly, they also bear traces of the ende-
avor to integrate with Europe. The list of students who
carried the torch from Europe is exhaustive and inclu-

des the likes of Afet ‹nan, Mustafa ‹nan, Cahit S›tk› Ta-
ranc›, Sabahattin Ali, Ahmet Adnan Saygun, Sabahat-
tin Eyübo¤lu, Cahit Arf, Samet A¤ao¤lu, Ekrem Akur-
gal, Macit Gökberk, Mehmet Ali Aybar and Osman Bö-
lükbafl›. fiarman explains how he got the idea for the
book with the following words: “I read history at Mimar
Sinan University. Outside school, I’ve had an interest
in history since childhood. Reading historical docu-
ments or brief memoirs gives me enormous pleasure.
In the early summer of 2003, the publishers were pre-
paring a book for the exhibition ‘Early Painters of the
Republic’ and I was approached to write a report on
the part that concerned Turkish students who went to
Europe, rather than the painters themselves. I finished
the groundwork and while preparing the report, I reali-
zed that existing works on the history of Turkish edu-
cation said very little about the practice of sending stu-
dents to Europe. There’d be a few scant paragraphs
with absolutely no detail and none of the debate sur-
rounding the issue. The reason for this was that the
archive material on ‘European’ students was reduced
to ashes in a fire at the Education Ministry in 1946.”

Humankind’s affair with fine fragrances began with the
discovery of fire, whereupon it became practice to

offer the deities prayers and entreaties in a haze of incen-
se and smoke. Centuries later, humankind was int-
roduced to perfume, as we know it today. Fine fragran-
ces made such a large impression on people’s lives that
they began to be used at religious ceremonies, for health,
hygiene and ultimately beauty purposes. However dif-
ferent they may be today, the fragrances that now waft
through our everyday lives were once a symbol of power
and wealth for past civilizations and governments. The
mystery of fine fragrances, an important part of human
life for centuries, is unraveled today in an exhibition at the
Yap› Kredi Vedat Nedim Tör Museum entitled ‘Perfume:
From Sacred Smoke to the Magical Drop’. Exploring the
perfume culture of civilizations from antiquity through to
the present day, more than 1000 examples of perfume
and incense dating back as far as Ancient Egypt and
Classical Greece, but continuing through the Roman and
Byzantine Empires to the Islamic world, Middle East and
Europe of the Middle Ages, the Ottoman Empire and
finally on to modern times. 

B
ahar Korçan is making a name for herself both
in Turkey and abroad with her designs. She
dresses many a famous name and has won

awards. But her success is no coincidence. Korçan
made up her mind to become a fashion designer when
she was still at junior high school. She set herself the
goal of developing a global brand at the time of her
first job application immediately after finishing high
school. She says she planned her career moves the
first day she set foot inside Vakko (a place she sees as
a school), sensing that her goal would be realized one
day. Korçan, who has a keen interest in philosophy,
makes this clear with the names that she gives her
creations: Rootless, Water, Secret and Equation of
Existence to name but a few... Careful to exclude her-
self from the generalization, Korçan sees women inc-

reasingly as birds of a feather and makes the compa-
rison with ‘good-looking slaves’. The answer to not
becoming a good-looking slave is simple: people sho-
uld reveal their identity in every choice they make. Kor-
çan elaborates, “Design is life and the universe itself.
As I see it, God is the greatest designer and I try to li-
ve my life with this awareness. What I do is perhaps in-
significant. Design means everything and actually,
everything reflects a design anyway. Style, on the ot-
her hand, is something that emerges when you disco-
ver your own identity. But not that many people are
successful in this respect. You see, most people are
not aware of their identity. There is a serious problem
particularly in Turkey. The question, ‘Who am I? What
am I? What am I doing in this body?” answers many
things. But we don’t ask the question that often.

That’s why when you look from the fashion perspecti-
ve you find a huge number of prototype women aro-
und. You find yourself surrounded by good-looking
slaves.

“Of course a number of factors are tagged on. The le-
vel of consciousness changes over time. But I reckon
it’s not about breaking points, but the way you’re
born. I’ve always been myself. It has to do with being
genuine. If you ask yourself what you are, what you re-
ally want and what makes you happy, and you answer
truthfully, then you’ve arrived at being genuine any-
way. Style is also about being genuine. If you act like
someone else, it’s as if you’re sticking clothes on you.
And that’s laughable. But when you really make genu-
ine choices, no one has the right to criticize you. After
all, that’s you and you’ve chosen something that be-
longs to you. Perhaps I’ve found what it is to be genu-
ine the way I’m heading and I want to tell people abo-
ut it. This is how I’ve blended my designer and profes-
sional identities.”

On the question of priority factors in aesthetics, functi-
onality, trends, signature and designs, she explains, “I
try to balance them all calmly. I guess success comes
with this sense of calm. When you blend all those fac-
tors and achieve a balance, something good comes
out. That way, the wearer, designer and anyone who
sees it are all happy. The secret is balance. I’ve never
said to anyone, ‘I’m Bahar Korçan and you have to we-
ar this like this.’ I don’t want my customers to become
the good-looking slaves that I talked about earlier.” 

“We’re surrounded by good-looking slaves”

F
iring the Ocean started life in 2001 at the initiati-
ve of four ceramic artists and a bunch of friends,
who were willing to help with the organization.

During their first public showing at the Bodrum Karada
Marina Art Gallery, the ceramics were so well received
that the artists resolved to take the exhibition under-
water. This duly happened at Kafl, making ‘Firing the
Ocean’ the first event of its kind in the world. The ex-
hibits were installed on the seabed at a depth of 5-10
meters, where they went on show to scuba divers and
snorkellers alike. Every year since, the exhibition has
expanded and met with larger audiences. This year se-
es a continuation under the title ‘Ceracarnassos’, a
coalescence of the words ‘ceramic’ and ‘Halicarnas-
sos’. 

Alp Ça¤par, one of the pioneers of the exhibition, exp-
lains how things developed: “As four artists working at
different studios in different cities with different techni-
ques, we had the idea of holding a joint exhibition. We
decided that it would be good to develop a common
theme for the exhibition, which would reflect the diffe-
rent techniques and perspectives of different artists.
We knew we were all into nature, but that the ocean
had special significance for everyone, so we agreed on
the theme of the ocean and that’s how the name ‘Fi-
ring the Ocean’ came about. The name has been criti-
cized at times, so it’s worth explaining the logic behind
it. It has nothing to do with the clichés often used for
ceramic exhibitions. The name identifies the subject
with the word ‘ocean’. As for the verb ‘fire’, this deri-
ves from the making of ceramic. You see, shaped clay

only becomes ceramic after being fired. If it isn’t fired,
it remains just clay. ‘Firing the Ocean’ was conceived
in 2001 as a gallery exhibition. It was held at the Bod-
rum Karada Marina Art Gallery for eight days and got
a great response. We then thought that as the theme
of the exhibition was marine life, it seemed logical for it
to continue underwater. So we set up contacts in Kafl
and, with the voluntary support of diving schools, held
the first underwater ceramics exhibition to have a ma-
rine theme.

“Forty-four artists contributed to the 2004 event and
more than 100 have applied take part in the 2005 ‘Ce-
racarnassos’ exhibition. We’re hoping this year to ac-
hieve wider participation. Every artist’s technique and
narrative is different. Every artist is another color in the

palette. We just supplied a theme - the ocean - and
told them to come up with their own interpretation. In
2004, there were unbelievably wonderful interpretati-
ons. Despite being short on funding, we brought to-
gether 44 ceramic artists in Bodrum, two of them from
abroad. We’re very proud of that. It was perhaps the
first time in Turkey that this many ceramic artists had
taken part in one group exhibition. 

But in 2005, it’s our ambition to do something more
comprehensive. We’re always looking ahead. We
don’t worry about whether we can bring it off. We’re
always raising the stakes. By implication, the artists
that want to take part will need to push themselves.
After all, if we want to show the world our ceramic ar-
tists, we have no choice.” 

Firing the ocean

Korkmaz ‹lkorur, Tunçel Gülsoy, Neflet Topalo¤lu
and Özer Yelçe: names we associate with voices

on NTV Radio, where they all present weekly pro-
grams. These days, there are hundreds of presenters
doing music programs on hundreds of radio stations,
but there is something that sets the NTV crowd apart.
After a full week of money markets, staff procedures,
stock market fluctuations, budget negotiations, board
meetings and the like, they leave their respective com-
panies for the radio station. They have audiences -
even fans - of all ages and professions. Their programs
are pre-recorded, but listeners still find ways of reach-
ing them. ‹lkorur is a director on the board of several
companies and provides consultancy services to a
host of others. He writes for the national daily, Radikal,
and presents a program called ‘World Music’ on NTV
Radio. Gülsoy works as a marketing consultant at
fiiflecam, writes for Jazz magazine and presents the
jazz program ‘Tracks I Can’t Play at Home’. Topalo¤lu,
director of human resources at the fiiflecam Glass
Packaging Group, presents ‘The Magic of Tango’,
while Yelçe, corporate communications director at

Sabanc› Holding, presents ‘Music Classics’. The NTV
radio presenters told us how they broke into the world
of radio...

NNeeflfleett TTooppaalloo¤¤lluu:: I’ve had an interest in music since I
was a child, but my affair with tango only goes back
three years. One day, I watched a tango instructor
performing at Bahçeflehir and found out he gave les-
sons. I jumped at the chance. My interest in tango
grew as the lessons went on and I started asking
questions. One day, Mr, Tunçel came into my office
and suggested I went on his program as a guest. I did,
and that’s when the idea of doing a tango program on
NTV Radio came up.

Tunçel Gülsöy: I’ve been interested in music since I
was child. I had a go at playing the piano, but didn’t
get very far in the end. Between 1965 and 1970, it was
really hard to find gramophone records in Turkey, but
then the college had a huge archive. After some serious
exposure to jazz, I decided everyone has to make a
choice in life - and I chose jazz. One day, Kenan Onuk

of NTV Radio called my program on Aç›k Radio and
said he’d like to meet me. The upshot of that was we
did a program together. After the program, I went to
NTV Radio through Onuk with a program proposal and
since then have done around 200 programs.

Korkmaz ‹lkorur: When I was a child, there was only
radio. And at home, there was an overriding thing for
Turkish music. By the time I reached my teens, Elvis
Presley and rock and roll were around and I got into
them. I’ve been a banker all my life, but have also found
the time to write voluntarily for almost every newspaper
in Turkey. When I left the newspapers with the 1999 cri-
sis, I made the decision to express what I had to say
through the spoken rather written word. So I then start-
ed a program on world music and the state of the world. 

Özer Yelçe: Around four years ago, NTV Radio under-
went an overhaul and Ayd›n Engin was brought in to
head the station. He said he was keen to do a classical
music program. I’d never presented a radio program
before. I was the foreign news editor at Milliyet, the daily
newspaper, for around 25 years. But I’ve had a thing
about classical music since
my high school days. They
also left the format of the pro-
gram to me. That’s how my
program, ‘Music Classics,’
started. It’s now into its fifth
year. And in 2003 the pro-
gram won the Sedat Simavi
Award.

Radio days from the business world
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M
any a line has been written, many a word
spoken about Gülriz Sururi over the years.
But perhaps the finest description of Sururi

came from Cemal Süreya: “Gülriz’s eyes sit like two la-
kes, yawning beneath the precipitous rocks of her
cheekbones; lakes that will never spoil.” And yes, des-
pite the years since those words were uttered, Sururi’s
eyes remain the same deep pools of Süreya’s charac-
terization. After spending time in her company, it wo-
uld be easy to think Gülriz Han›m had no need to arti-
culate words, that she could express everything with
her eyes alone. Sururi is an ageless woman, who has
retained her graceful appearance and radiates vitality.
One of the great secrets of remaining in such good
shape is that she has never stopped producing. Suru-
ri first trod the boards at the age of just 12 and has
spent her entire life under the stage lights. The only
questions that really produced a frown during our in-
terview were those about actors’ jubilees. “Actors ne-
ver know what they’re doing when. It goes against the
grain for an actor to have a jubilee. I can’t sit around
doing nothing,” she says. I mention that young audien-
ces, including myself, have never managed to see her
on stage and ask where we went wrong. “A lot of yo-
ung people have asked me the same thing at Q&A
sessions all over Turkey,” she begins. And then adds
suddenly, “I’ve just found the right answer to that qu-
estion.”

Sururi goes on, “Actors like me, who evoke a certain
sense of nostalgia, are like the köfte (meat patties) yo-
ur grandmother used to make: you crave that taste all
your life but never find anything quite like it. You now

have a more refined palate, perhaps too refined to
appreciate that taste ever again. But that doesn’t stop
you searching obsessively for it, even though your
grandmother is dead now. That’s the feeling I’ve been
having lately. I think we’re the kind of flavors that will
never be appreciated again. But as I see it, both Tur-
key and the rest of the world are now turned on by
very different flavors, by serious fusion cuisine. So I
think all good things must come to an end. I was last
on stage in 1999. I had very good reviews at the time.
But young people want to see me as I was 30 years
ago, giving the performances they’ve heard about.
That’s why I always come back to the same point. On
a television program once, I saw Sarah Bernhardt,
who has to be the most accomplished actors in stage
history, in a few scenes of a silent film. That woman
was also a leading actor at the time. But seeing her the

way she was on film was a huge disappointment. She
was démodé, old and stale. I’ve always wanted to quit
at the top. My preference of course is to leave rather
than be abandoned. I mean in every sense. Our times
were very stable and very buoyant. There were many re-
asons for the buoyancy. The conditions prevailing in the
country promised great things for the future, particularly
to imaginative actors. And as time went by actors of my
generation gradually lost their hopes. But you people
have lost your hopes at such a young age. When we ap-
peared before audiences and critics in the 1960s, we’d
make a huge splash. Today, there’s nothing like that.
Today, people do appear on certain television prog-
rams, but standards and quality have become quite dif-
ferent. Young people today are rather unfortunate in
that sense. And I’m a very energetic person. I always
want to be engaged in some kind of activity. 

“I’ve always wanted to quit at the top”

I
n 1928, Mustafa Kemal Atatürk declared, “Social deve-
lopment can be achieved by men and women together.
Societies that subordinate women are condemned to

be backward. It is of vital importance that women, too,
play a part in public life.” His words strike a close parallel
with the text of a UN treaty on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women, dated 18 December
1979. This reads, “...the full and complete development of
a country, the welfare of the world and the cause of pe-
ace require the maximum participation of women on equ-
al terms with men in all fields...” Nazan Moro¤lu, a lawyer
well known for her work on women’s rights and an active
member of many organizations promoting education and
women’s rights, has the following to say: “Democracy in
the family brings democracy in society. After all, the family
represents the cornerstone of society. If there is equality
in relationships between husband and wife and children,
this will extend to and reflect in society as a whole. I’ve be-
en working on women’s rights for around the last 18 ye-

ars. I played a strategic role in reforming the Civil Code
and in explaining those reforms subsequently. I traveled to
all the provinces on behalf of the Istanbul Bar Association
to explain how women should use their newly acquired
rights. It’s crucial that women are aware of their rights. In
Turkish society, in particular, women rank as second-
class citizens. More often than not, they lack a proper
education. When you look at careers, there are very few
women directly supported in their working life by educati-
on. It’s hard anyway for women to find jobs in a country
with unemployment. Considering all these factors toget-
her makes it imperative to work towards advancing wo-
men’s rights and related legislation. And in order to exp-
lain what women’s rights are about means raising aware-
ness and sensitivity. One of the projects we initiated to this
end involved distributing 700,000 copies of the Conven-
tion on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women - what we call the Women’s Constitution
- on 8 March. We did this in the form of magazine inserts
and as a supplement for one major newspaper and had
support from the Istanbul Bar and Feyhan Kalpakl›o¤lu,
who chairs the Yaflar Holding board of directors. The sup-
port given by Yaflar Holding drew a lot of attention on 8
March. The convention made its way into a lot of house-
holds and even if people didn’t read the whole thing, they
at least noticed the headline. They saw the words,
‘Women’s rights are human rights.’ This was an 8 March
gift to Turkish women.”

“Women’s rights are human rights”

There you are, map in hand, torch on helmet, carrying
a backpack stuffed with equipment and embroiled in

an adventure that involves racing against other teams...
No way, you might think. Yet there are adventure addicts
out there, who finish the race in five or six days and even
find the level of challenge wanting. What is it that draws
people to dangerous, adrenalin driven exploits like this?
The answer is simple: an addiction to adventure and the
adrenalin rush. Adventure races have been around for
the last 15 years, but they are still a very new concept in
Turkey. In fact, they only started in 2000. Adventure ra-
ces are best described as a sport that combines the dis-
ciplines of several other sports and requires large reser-
ves of stamina - or as a major sport embracing competi-
tive branches that stretch contestants to the limit. Almost
all outdoor sports can feature in adventure races. Discip-
lines are defined according to the local and seasonal
conditions in which the race is held. A list is made of dis-
ciplines, which may include mountain biking, mountaine-
ering, canoeing, rafting, caving, crossing canyons, traver-
sing ravines on cables, abseiling, paragliding, swimming,
diving, skiing, snowboarding, walking in snowshoes,
trekking or orienteering. Disciplines can be added or left
out depending on the geographical and climatic conditi-
ons of the country. The adventure race is also a team af-
fair. To take part in races organized by Rowersport - the-
se are sponsored in Turkey by Salomon - you need to as-
semble a team of at least two and at most four... 

Push yourself to the limit 
in the wilds!
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