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01 sunufl

S
on y›llarda hayat›m›za giren baz› yeni kavramlar oldu.
Baz›lar› yabanc› dilden do¤rudan al›nt›; “wellness” gibi.
‹yi olmak, iyi yaflamak, sa¤l›kl› kalmak... Geriye bakt›-

¤›mda çok de¤il 20 y›l önce pek az önemserdik sa¤l›kl› olma-
y›, iyi yaflamay›... Yaflam kalitemize umursamazca yaklafl›rd›k.
Günümüzde bu yeni kavramlar› daha çok uygular ve takip
eder olduk. Neden ve nas›l geliflti¤ine bakmaks›z›n yeni yüzy›-
l›n de¤iflen koflullar› sayesinde bugün hakettikleri öneme ka-
vufltuklar›n› düflünüyorum. Bu geliflmeyi elbirli¤i ile gündeme
tafl›yanlara ve bilinçli tüketiciye borçlu oldu¤umuzu biliyorum. 

Teknolojinin yükselifli, e¤itim seviyesinin artmas›, ekonomide
refah›n artmas›, küreselleflme... Amans›z hastal›klara çare bu-
lunabiliyor, yafll›l›k geciktirilebiliyor... Tabii insana verilen de¤er
artmad›¤› sürece teknoloji ve t›pta birbiri ard›na gelen de¤iflim
ve geliflmenin hayat›m›za önemli bir katma de¤er yarataca¤›-
n› düflünmek zor olur. Hayat›m›za yeni de¤erler ve kaliteyi ge-
tirmek yaln›zca devlet ve düzenleyici otoriteler taraf›ndan ya-
p›lmas› beklenemez. Tüketiciler olarak hepimiz, sivil toplum
örgütleri, g›da alan›nda faaliyetleri olan sanayiciler, üzerimize
düfleni fazlas›yla yapmal›y›z. Yaflar Grubu’nun en de¤erli mar-
kalar›ndan biri de çok iyi bildi¤iniz gibi P›nar. P›nar bu y›l 30
yafl›n› kutluyor. 30 yafl insan hayat›nda hala gençli¤i temsil et-
ti¤i gibi belli bir olgunlu¤un da iflareti. Otuz y›ld›r g›da güven-
li¤ini gündemimizin en üst s›ras›nda koruyoruz. Türkiye’de
mutfa¤›na girmedi¤imiz ev kalmad›¤›n› biliyoruz. Kimine yo-
¤urtla, sütle, peynirle, kimilerine su ve meyva suyu, hindi ve
dana et ürünleri ve yüzlerce çeflit mamulle dünya standartla-
r›na ulaflm›fl güvenli ürünler sunuyoruz. Baflka bir bak›flla tek-
noloji ve ekonomideki geliflmeler, zaman içinde sa¤l›¤›m›z›

tehdit eden konularla tan›flt›rd› bizleri. Kay›t d›fl› ekonomi, eko-
nomik krizler, denetim mekanizmalar›n›n yoklu¤u ve daha bir-
çok neden uygunsuz koflullarda imal edilmifl g›dalar› hayat›m›-
z›n bir parças› yapt›. Tedarik zincirleri o denli karmafl›k yap›la-
ra sahip oldular ki, güvenli¤i ve kaliteyi tüketiciye sunmak çok
önemli hale geldi. Avrupa Birli¤i, 6. Çerçeve Program›’nda, bu
konuya 800 milyon Euro’luk bir bütçe ay›rd›. Amaç, çevre
dostu üretim teknolojileri için yap›lan araflt›rmalar› destekle-
mek, daha güvenli, sa¤l›kl› ve daha fazla çeflidin var oldu¤u
g›da da¤›t›m kanallar›n›n geliflimine yard›mc› olmak. G›da gü-
venli¤i ve kalitesi konusundaki artan duyarl›l›¤› ülkemizde de
görüyoruz. 2000 y›l›ndan bu yana, Türk G›da Kodeksi ve ilgili
tebli¤lerinde yaklafl›k 70’e yak›n düzenleme yap›ld›. Daha sa¤-
l›kl› g›da aray›fl› insanlar› organik ürünlere yönlendiriyor. Bugün
Türkiye’de organik tar›m yap›lan alanlar 103 bin hektara ulafl-
t›. Organik çiftçi iflletmelerinin bölgesel da¤›l›m›na bakt›¤›m›z-
da, Ege Bölgesi yüzde 39 ile birinci s›rada. Ancak organik ta-
r›mda yeterli çeflitlilik yok. Çünkü hala organik ürün tan›m› ku-
ru meyve ile s›n›rl›. P›nar yine bir ilke imza atarak, uluslararas›
sertifikaland›rma flirketi Institute for Marketecology’den al›nan
sertifika ile  organik süt üretimine bafllad›.

Hayat çok güzel. Ama onu güzel k›lacak olan bizleriz, unutma-
y›n. Hem kendi yaflant›m›za hem toplumsal yaflant›m›za sahip
ç›kmal›y›z. Yaflam›m›z ona verdi¤imiz de¤erle renklenecek,
kaliteye kavuflacak. 

Kaliteli ve güvenli günler, hepinize sa¤l›kl› bir yaflam diliyorum. 

Yaflam›n kalitesi

Yaflar Grubu’nun en de¤erli markalar›ndan biri de çok iyi bildi¤iniz
gibi P›nar. P›nar bu y›l 30 yafl›n› kutluyor. 30 yafl insan hayat›nda

hala gençli¤i temsil etti¤i gibi belli bir olgunlu¤un da iflareti.

Sevgiyle kal›n,

Feyhan Kalpakl›o¤lu
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05 04 mekan: Tophane
haz›rlayan: demet fleker foto¤raf: hakan kürklü

B
az› mekanlar vard›r, belli nesne ya da sembol-

lerle özdefllefltirilir. Tophane de bu mekanlar-

dan biri. Tophane’yi nargilesiz düflünmek müm-

kün de¤il. Nanelisi, çileklisi, güllüsü, ball›s›...Farkl› tat

ve kokulardaki nargileler dost sohbetleriyle birleflince

ayr› bir keyif verir. Tabii nargile kahvelerine hakim olan

fokurtu seslerini de unutmamak gerekir. 

Keyiften gelene¤e

En eski geleneklerimizden biri olan nargilenin kökeni

Hindistan’a dayan›yor. Hintliler, hindistancevizinin d›-

fl›ndaki tabakay› yakarak kam›flla duman› içlerine çe-

kermifl. Zamanla bu keyif dedelerin nargilelerini torun-

lar›na miras b›rakt›¤› bir kültür olarak yerleflmifl. Türk in-

san›n›n nargileyle tan›flmas›ysa 16. yüzy›lda Osmanl›

‹mparatorlu¤u döneminde gerçekleflti. Osmanl›lar nar-

gileyi öyle sevdi ki nargile içmeyi teklif etmek dostluk

göstergesi haline geldi. Ancak nargile IV. Murat zama-

n›nda uygulanan tütün yasa¤›ndan nasibini ald›. Yine

de halk, gizli gizli nargile içmeyi sürdürdü. 14 y›l sonra

da yasak kald›r›ld›. 

Tophane’nin tarihi 

Tophane ad›n› Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yapt›r›-

lan top döküm binas›ndan al›yor. Fatih’in ‹stanbul’u al-

d›ktan hemen sonra yapt›rd›¤› bina y›k›l›nca yerine, Ka-

nuni Sultan Süleyman taraf›ndan yeni bir bina yapt›r›l-

m›fl. 1998’de Mimar Sinan Üniversitesi Kültür ve Sanat

Merkezi olan Tophane-i Amire binas›, bugün sanatsal

etkinlikler için kullan›l›yor. 16. yüzy›l sonlar› ve 17. yüz-

y›l bafllar›nda Tophane bölgesi, topraktan yap›lma ob-

jeleri ve lüle tafllar›yla ünlenmifl. “Lüleciler esnaf›” Top-

hane’yi mesken edinmifl. Semt 19. yüzy›lda edebiyatç›,

din adam› ve tüccar gibi farkl› kesimlerin bir araya gel-

di¤i bir e¤lence mekan›na dönüflmüfl. Meddah ve mü-

zisyenler Tophane kahvehanelerinde sanatlar›n› konufl-

turmufl. Tophane bütün bu özellikleri içinde bar›nd›ran

tarihi bir semt. K›l›ç Ali Pafla ve Nusretiye Camisi’yle

Mahmuduevvel Çeflmesi semtin tarihi yap›lar› aras›nda

bulunuyor.   

Yeni nargile gelene¤i 

Günümüzde nargile gelene¤inin

yaflat›ld›¤› en önemli yer Tophane.

Amerikan Pazar› nargile kahveleriyle

semtin en popüler mekan›. 1500 metreka-

re alana kurulu Amerikan Pazar› 45 y›ld›r ithal giyim

ürünlerinin sat›ld›¤› bir al›flverifl merkezi olarak hizmet

veriyor. Üniversite ö¤rencilerinden ifladamlar›na, turist-

lerden ev han›mlar›na kadar farkl› kesimden insanlar

Amerikan Pazar›’na nargile içmeye geliyor. Nargile se-

verlerin büyük bir bölümünü gençlerin oluflturmas›ysa,

nargile gelene¤inde önemli bir de¤iflimin göstergesi.

Çünkü eskiden yaln›zca yafll›lar ve müdavimler tömbe-

ki (Arap tütünü) keyfi için nargile içmeye gidermifl. Bu-

gün hem nargilecilerin say›s› artt› hem de nargile çeflit-

leri. Yeni müdavimler Arap ülkelerinden gelen aromal›

tütünleri tercih ediyorlar. Son y›llarda Amerikan Paza-

r›’ndaki nargile kahvelerinin say›s›nda art›fl oldu. Bugün

Pazar’da 10’un üzerinde nargile kahvesi bulunyor.  

Erzurum Çay Evi, Ç›naralt›, Osmanl›, Köfle Bafl› ve Kat-

merler Nargile bunlardan baz›lar›. Bu kahveler içinde en

eski ve ünlüsü Erzurum Çay Evi. Kahve 58 y›ld›r nargi-

lecilere hizmet veriyor. Müdavimleri aras›nda sanat,

spor ve politika dünyas›ndan ünlü kifliler bulunuyor. 

Nargileyle hofl sohbetler 

Nargilenin geçmiflten gelen en önemli misyonu, insanla-

r›n birbirleriyle sohbet ederken hoflça vakit geçirmesini

sa¤lamak. Bu nedenle nargile kahveleri, en koyu sohbe-

tin yap›ld›¤› mekanlar olma özelli¤ini hala koruyor. Nargi-

le kültürünün h›zla yay›lmas›, yeni mekanlar›n aç›lmas›n›

ve daha çok insan›n bu keyfi yaflamas›n› sa¤l›yor. 

Çemberlitafl’taki Çorlulu Ali Pafla Medresesi, Kas›mpa-

fla’daki Kas›mpafla Nargile, Moda’daki Rembetika Nar-

gile Cafe tercih edilen mekanlar aras›nda yer al›yor. Siz

de yorucu bir ifl gününün sonunda dostlar›n›zla birlikte

Tophane’deki bir nargileciye gidip, sohbet eflli¤inde

nargile içme keyfini yaflayabilirsiniz.

Tophane’de nargile keyfi
Nargile en eski geleneklerimizden biri. Günümüzde bu gelene¤in yaflat›ld›¤› en önemli yer Tophane. 
Ev han›mlar›ndan ifladamlar›na, turistlerden üniversite ö¤rencilerine kadar farkl› kesimlerden insanlar
Tophane’ye nargile içmeye gidiyor. Müdavimlerin büyük bölümünüyse gençler oluflturuyor. 



07

B
ir ifle ömrünü adamak, ayn› ifli 50 y›ldan fazla ilk

günkü heyecanla yapabilmek nas›l bir tutku?

Peki 50 y›l sonra arkan›za bakt›¤›n›zda maddi

olarak eme¤inizin karfl›l›¤›n› almad›¤›n›z› görüp yine de

tek bir an›ndan bile piflmanl›k duymamak, “Yine olsa

yine yapard›m” diyebilmek nas›l bir tutku? Y›ld›z Kenter

bu tutkuya sahip insanlardan biri. Tiyatro sanat›na 50

y›ldan fazlas›n› verdi ve hayattan beklentisi bu süre bo-

yunca hiç de¤iflmedi. “Yeter ki perde aç›k kals›n, tiyat-

ro kapanmas›n!” Bunun için y›llard›r çabal›yor. Bu yoru-

cu temponun ortas›nda her zamanki fl›kl›¤›, zarafeti ve

güzelli¤iyle sahnede, sokakta, ekranlarda par›ldamaya

devam ediyor. Türk tiyatro tarihinde bir ekol olarak ka-

bul edilen Kenter’le Türk tiyatro izleyicisinin zaman içe-

risindeki de¤iflimini, bir tiyatroyu y›llarca ayakta tutabil-

menin öyküsünü, korkular›n›, heyecanlar›n›, piflmanl›k-

lar›n›, k›sacas› sanata ve yaflama dair pek çok farkl› ko-

nuyu konufltuk.

Türkiye’de tiyatroya neden yeterince gidilmiyor?

Seyircisiz tiyatro olmaz. Seyirci onu bütünlerse tam

olur. Bunu bütünlemek kolay ifl de¤il. Bir oyunu ç›kar›r-

ken oyunu al›p okuyor, deflifre ediyorsunuz; devrini,

koflullar›n› araflt›r›p insanlar› tan›maya çal›fl›yorsunuz,

distribüsyon yap›yorsunuz; ve dekor, kostüm, provalar

derken bir oyun en az alt› haftal›k bir çal›flma sonucu

ortaya ç›k›yor. Bu çal›flman›n ard›ndan seyirci geliyor

ve seyredip gidiyor. Bu alt› haftal›k çal›flmayla iki saat-

lik bir beraberlik olufluyor. Ancak bu iki saatlik beraber-

lik yeterli de¤il. Seyircinin de kendisini haz›rlamas› ge-

rekir. Oyunu önceden araflt›rmas›, kimin oyunu oldu¤u-

nu, felsefesini bilmesi gerekir. Ayr›ca alkol almam›fl ol-

mas›, yerinden kalkmamas› ve yüksek sesle öksürme-

mesi, yan›ndakilere sayg›l› olmas› gerekir. Tiyatro seyir-

cisi olmak o kadar kolay de¤il. Bir e¤itim ve disiplin ifli.

Bu yüzden tiyatrolar yeteri kadar dolu de¤il.

Ancak bundan 30 y›l önce salonlar doluydu. O zaman-

ki seyirciyle bugünkü aras›nda ne gibi farklar var?

O zamanlar her fley çok daha iyiydi, bu kadar ucuzla-

mam›flt›. O y›llardaki seyirci, tiyatro seyircisi olma gay-

reti içindeydi. Bugün insanlar televizyona bak›yorlar. Ti-

yatro seyretmek bir kültür, e¤itim, birikim ve disiplin ifli

ama televizyon öyle de¤il. Bir kanal› be¤enmiyorlar

an›nda di¤erine, sonra ondan da hemen s›k›l›p ötekine

geçebiliyorlar. Televizyonda bir sadakatsizlik var. Tele-

vizyon izlemek daha kolay geliyor.

Bu iflin seyirci taraf›yd›. Tiyatrolar›n bofl kalmas›nda

tiyatrocular›n etkisi var m›?

Tabii ki var. Hiçbir fley tek tarafl› olmaz. Tek elin sesi

ç›kmaz, iki elin sesi ç›kar. Bu hem çok güzel bir fleydir

hem de iki taraf›n bir fleyi olumlu ve olumsuz paylafl-

mas›n› sa¤lar. Elbette ki tiyatrocular›n da eksiklikleri

var. Onlar›n da ço¤u bu ak›nt›ya bir flekilde kap›ld›. Se-

yircinin al›flt›r›ld›¤› daha ucuz, kolay ve hafif oyunlar oy-

namaya bafllad›. Seyirci için bir Shakespeare ya da es-

ki bir Yunan oyunu izlemek zor hale geldi. Ayr›ca oyun-

cular aç›s›ndan da böyle oyunlar› sahneye koymak

zahmetli gelmeye bafllad›. Çünkü bu oyunlar yo¤un bi-

çimde baflka türlü çal›flmalar yapmay› da gerektiriyor.

Bugün bakt›¤›n›z zaman, ödenekli tiyatrolarda dahi bir

Shakespeare, eski Yunan ya da klasikler gelene¤i gör-

müyorsunuz. Peki klasik tiyatroyu, baleyi, müzi¤i kim

ö¤retecek? Tabii ki devlet kurumlar› ö¤retecek, ama

orada bile zay›flam›fl durumda. Bugün popülizm ön

planda, sanatsall›k geri planda kald›. Tüm sorun da bu.

Gelece¤e umutlu bak›yorum. Zaten zannetmeyin ki bu

durum yaln›zca Türkiye’de böyle. Tüm dünyada herkes

bir yenilik peflinde. Yenilik, giderek teknik imkanlar› çok,

flafl›rt›c› müzikaller yapmaya yönlendiriyor. Tiyatro bir

sanayi oluyor ve sanat boyutu unutulup para fabrikas›

haline geliyor. Herkes tiyatroya gitti¤inde sinemadaki

ihtiflam› görmek istiyor. Bizim ülkemizde devlet yard›m›

alsa bile tiyatrolar bununla bafl edemiyor. Çünkü sanat

pahal› ifltir. Sat›lmad›¤› zaman ucuzlar. Bizde de sanat

sat›lmay›nca, ne yaz›k ki ucuzlaflmaya bafllad›.

Bir de iflin gifle boyutu var. Hem sanatsal hem de para

kazand›ran oyunlar oynamak nas›l mümkün olabilir?

Ancak seyirci, sanatç›, bas›n ve devlet adamlar›n›n bir-

likteli¤iyle olur. Devlet tiyatrolar› ilk kuruldu¤u zaman

inan›lmaz bir hücum vard›. Çünkü her oyuna ‹nönü,

Celal Bayar gelirdi. Konserlere gider, oyuncular› kabul

ederlerdi ve bas›n da birlikte gelirdi. Oyundan önce

metni al›r, incelerlerdi. Metni seyirciye tan›t›r ve seyirci-

yi oyuna haz›rlarlard›. Devlet adamlar› oyun, opera,

dans, konser hakk›nda düflüncelerini, duygular›n› pay-

lafl›rd›. Bunlar özendiriciydi. Bugün bir devlet adam›n›n

herhangi bir oyuna gitti¤ini en son ne zaman duydu-

nuz? Bülent Ecevit sanatç› bir aileden yetiflti¤i ve önce-

leri pek çok oyunu seyretti¤i halde bir süre sonra poli-

tize oldu ve oyunlara gitmemeye bafllad›. Oysa sanat

insan›n nefes ald›¤›, dinlendi¤i, kendini ve di¤er insan-

lar› tan›d›¤› baflka bir arenad›r.

Bütün Türkiye sanata merakl›, sanattan anlayan bir

toplum haline gelse hayat›m›zda neler de¤iflirdi?

Onu bilemem. “Sanattan anlayan toplum hangi top-

lumdur?” derseniz, onu da bilemem. Ama Almanya’ya

bakt›¤›m›zda savafltan sonra hastane, postane ve

okulla birlikte tiyatrolar›n› da yapt›rmaya bafllad›lar. Biz-

deki zihniyet böyle de¤il. Oysa sanat›n onlarla birlikte

yürümesi gerekir. Ekmek, su, fleker, hava gibi günlük

bir ihtiyaç haline gelmesi laz›m. Almanya koca bir sa-

vafltan müthifl bir yenilgiyle, dünyan›n en antipatik mil-

leti olarak ç›kt›. Oysa bugün Türkiye hakk›nda, insan

haklar›yla ilgili yorum yapabiliyor. Bunu biraz da sanat-

sall›¤›na borçlu. Sanata bu kadar önem vermeseydi,

bu gücü elde edemezdi. Bugün yurtd›fl›na bakt›¤›n›zda

insanlar ‹dil Biret’i, Leyla Gencer’i, Suna Kan’› tan›rlar.

Türkiye’yi tan›t›p sevdiren onlar. Yurtd›fl›nda tan›nanlar

politikac›lar›m›z de¤il. Afrika için düzenlenen Live 8 or-

ganizasyonu tüm dünyay› bir araya getirdi. Hiçbir poli-

tikac› bunu yapamaz. Sanat›n gücü bu. ‹nsan› insana

sevdirmek. ‹nsan› insana hofl göstermek. ‹nsana insan

oldu¤unu hat›rlatmak.

Sanatç› olman›n yan› s›ra y›llard›r tiyatronuzu yönet-

mek için çaba sarf ediyorsunuz. Bir tiyatroyu yönete-

bilmek, liderlik edebilmenin vas›flar› nelerdir?

Lider oldu¤umu sanm›yorum ve iyi bir lider oldu¤umu

da asla kabul etmiyorum. Tiyatronun içinde sanatç›, ifl-

çi, memur olarak çal›flan, koflan, tiyatroyu ayakta tut-

maya çal›flan biriyim. Liderlik vas›flar›m olsayd›, belki ti-

yatro bugün bu durumda olmazd›. Ayr›ca o vas›flar›n

ne oldu¤unu da bilmiyorum. Beni lider gibi gören oldu-

¤unu da sanm›yorum. Oynuyorum, kofluyorum, yard›m

istiyorum, yard›m al›yorum, çal›fl›yorum, çal›flt›r›yorum,
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piyes ar›yorum, tiyatronun devam›n›, sat›lmamas›n› ve ti-

yatronun tiyatro olarak devam etmesini istiyorum. Yoksa

benim paraya ihtiyac›m yok mu? Tabii ki var. Kimi za-

man “Sat” diyorlar. Niye satay›m? Bu yafl›ma kadar pa-

ra yememiflim, bundan sonra ne paras› yiyece¤im? Bu-

ran›n tiyatro olarak yürümesini, gençlere kalmas›n› isti-

yorum. Tiyatroyu gerçekten seven gençler, burada tiyat-

ro sanat›n› gelifltirerek yürütsünler istiyorum.

Tiyatroda yönetim aflamas›nda en büyük engeliniz

nedir? Nas›l afl›yorsunuz?

Para. Daha büyük bir engel yok. Sponsorluk görüflme-

leri yap›yorum. Tiyatroya do¤algaz ba¤latmak için gö-

rüflmeye gidece¤im. Profesyonel dilenci oldum. Ne ya-

z›k ki ifller böyle yürüyor. Yard›m istiyorum herkesten.

Tiyatroyu yaparken de yard›mla yapt›m. Dünyada hiç-

bir tiyatro destek almadan yaflayam›yor. New York City

bale dünyan›n en zengin balesi. Sponsorlu¤unu New

York flehri yap›yor. Ama duvarlar›na bakt›¤›n›zda, Ste-

ven Spielberg’den bafllayarak uzay›p giden bir sponsor

listesi var. Biletler 120 dolar, t›kl›m t›kl›m doluyor, an-

cak yine de yetmiyor.

Bunca y›l›n ard›ndan eme¤iniz karfl›l›¤›n› alabildiniz mi?

Eme¤in karfl›l›¤›n› para olarak düflünürseniz, hiç alma-

d›m. Ama itibar olarak düflünürseniz, bunu ald›m ve

bunun için de¤erdi. Zaten bir gün bile maddi olarak

“de¤mezdi” demedim. Az parayla idare edebiliyorum.

Normal bir hayat›m var ve yaklafl›k 7-8 y›ld›r borçsuz

yafl›yorum. Bu da Türkiye için fena bir tablo de¤il. 

Y›ld›z Kenter’in “7-8 y›ld›r borcum yok” demesi traji-

komik bir fley de¤il mi?

Öyle tabii. Ama buras› Türkiye. 47 y›ld›r hocay›m.

Emekli sözleflmeli çal›fl›yordum. Bu y›l›n ortas›nda ç›ka-

r›verdiler. Niye ç›kard›klar›n› bildiklerini de sanm›yorum.

Her fley kanunla olmuyor. Kanun insanlar içindir, de¤i-

flen yaflamlar içindir. Kanun insanlar›, de¤erleri koru-

mak ve de¤erlerden yararlanmak içindir. 

Dönüp bakt›¤›n›zda piflman oldu¤unuz bir an var m›? 

Çok piflmanl›k duyan bir insan›md›r. Bir bak›fl›m, bir

sözüm, bir gülüflüm için piflman olurum. O yüzden pifl-

man olmay› sevmem. Piflman olmadan yaflaman›n da

mümkün oldu¤unu sanm›yorum. “Yapt›¤›m hiçbir fley-

den piflmanl›k duymad›m” diyebilen insanlar var. Onla-

ra hayranl›k duyuyorum. Çünkü piflmanl›k beni tered-

düde götürüyor. “fiöyle yapsam piflman olur muyum,

olmaz m›y›m? Hadi yapay›m, hay›r yapmayay›m” diyo-

rum. Korkuyorum, ama üstüne de gidiyorum. Ama ti-

yatrocu oldu¤um için asla piflmanl›k duymad›m. Tiyat-

royu gerçekten büyük bir aflkla sevdim. Tiyatrocu ol-

masam ne olurdum, düflünemiyorum bile. Düflünmek

de istemiyorum. Hiçbir fley olmazd›m gibi geliyor. Ti-

yatrocu olmasayd›m, mutsuz olurdum. Tiyatrocu ol-

dum yine mutsuz oldum, ama mutlulu¤u aralarda ya-
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kalad›m. ‹flte o eriflilmesi ve anlafl›lmas› zor bir mutlu-

luk. Küçük mutluluklard›, ama güzeldiler. Necati Cu-

mal›’n›n Derya Gülü’nde fiükran’a söyledi¤i bir laf var-

d›r. “Bafllar›m paran›n tu¤ras›na, paran yoksa itibar›n

var” der. Bu çok hofluma giden bir laf.

Y›llarca flöhreti koruyabilmek nas›l mümkün olabilir?

Kimsenin flöhretini kaybetmekten korktu¤unu sanm›-

yorum. fiöhretli bir insan oldu¤umu da zannetmiyorum.

Ayr›ca flöhretli olmak da önemli de¤il. Çünkü art›k flöh-

ret olmak çok kolay. Soyunup Taksim’de iki defa dön-

seniz, bütün gazetelerin birinci sayfas›nda ç›kars›n›z.

Yap›lan yar›flmalarda ne kadar rahat flöhret olunabildi-

¤ini görüyoruz. Hiçbir zaman öyle bir flöhret olmad›m.

Hayattaki korkular›n›z neler?

Sahneye ç›kmaktan çok korkar›m. Cambaza, metreler-

ce yükseklikte ipin üzerinde yürürken nas›l olup da

korkmad›¤›n› sormufllar. “Korkuyorum, ödüm patl›yor”

demifl. Zaten korkmadan yapamazs›n. Ama tabii bu

farkl› bir korku. Öyle bir garip heyecan› var ki... Sahne-

ye ç›kacaks›n›z, perde aç›lacak, ama tek bir sözcük bi-

le hat›rlam›yorsunuz. Kendinizi öyle atefle at›yorsunuz.

Birden bire sözcükler dökülüveriyor. Tuhaf bir fley! 

Canland›rd›¤›n›z roller aras›nda ayr› bir yere koydu-

¤unuz bir karakter var m›?

Onlar›n hepsi beni oluflturuyor, hepsi benim. O yüzden

böyle bir ayr›m yapmam mümkün de¤il. Hepsi benim

içimden ç›kan bir fley. Hepsini kendi içimde keflfediyo-

rum. E¤er o karakter ve oyun tuttuysa, seyirci de o rol-

lerde kendini keflfetti¤i için tutuyor.

Dizilerde oynaman›zda maddi kayg›lar›n etkisi var m›?

K›smen öyle. Çünkü yaklafl›k alt› y›ld›r tiyatrodan bir ku-

rufl para alm›yorum. Bir yandan da geçinmem gereki-

yor. Ne yaz›k ki Türkiye’de hem sanatsal hem de mad-

di aç›dan tiyatrolar›n durumu genel olarak iyi de¤il.

Bir gününüz nas›l geçiyor?

Bu sabah alt›da kalkt›m ve alt› buçukta yürüyüflteydim.

Çok çal›fl›yorum. ‹flim olmad›¤› zamanlar yürüyüfl yap›-

yorum, tiyatroya geliyorum. Hayat›mda “can›m s›k›ld›”

diyece¤im bir an›m olmad›. Yaflananlara can›m›n s›k›l-

d›¤› oluyor, ama boflluktan hiç s›k›lmad›.

Ne s›kl›kta tiyatroya gidiyorsunuz?

Bofl oldu¤um her zaman gitmeye çal›fl›yorum. En son

Ferhan fiensoy’un oyununu izledim. Baz›lar›na gidemi-

yorum tabii. Ancak flu an oyunum bitti¤i için daha çok

vaktim var ve daha çok oyun görebiliyorum. Otobüs

floförüne “Tatilde ne yap›yorsunuz?” diye sormufllar.

“Bir otobüse binip flehri dolafl›yorum” demifl. Otobüsü

kullanmak baflka, otobüs ile seyahat baflka. Onun için

tatilimi otobüs floförünün tatiline benzetiyorum. Tatiller-

de tiyatro izliyorum.
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K›r›fl›kl›klarla mücadele A¤r› deyip geçmeyin

Müzikseverler Rock’n Coke festivalinde bulufluyor

Kozmetik sektörü h›zla gelifliyor. Yeni ç›kan kremler,

çizgi ve k›r›fl›klarla mücadelede gerçek bir çözüm

sunmay› amaçl›yor. Bu da sektörün de¤erinin trilyon

dolarlara yaklaflaca¤› anlam›na geliyor. 

Kozmetik ürünlerin sat›ld›¤› bir dükkana girdi¤inizde,

çekici tarzda paketlenmifl ürünlerin bombard›man›na

u¤raman›z art›k kaç›n›lmaz. Sat›c›lar bu ürünleri kullan-

d›¤›n›zda güzel ve genç görünece¤inizi, hofl kokaca¤›-

n›z› ya da kendinizi iyi hissedece¤inizi vaat ediyor.

Nemlendirici kremlerin baz›lar› k›r›fl›klarla mücadelede

basit birer t›bbi çözüm olarak sunuluyor. Bu mucizevi

kremler en çok satan kozmetik ürünler listesinde ilk on

içinde yer al›yor.

Çizgi ve k›r›fl›kl›klar› yok etmek üzere gelifltirilen krem-

lerin son zamanlarda birden artmas› tesadüf de¤il. As-

l›nda “Botoks’tan daha iyi olabilir” mesaj› çevresinde

dolanan ve bilimsel bir tarza sahip olan reklamlar›n

önemini az›msamamak gerekiyor. Bu mesajla kozmetik

endüstrisi büyük bir patlama yaflarken, dermatologlar

ve kozmetik firmalar› milyarlarca dolarl›k bir endüstri

yarat›yor. 

Yafllanmaya karfl› savaflma fikri, gelece¤i parlak bir ifl

alan› olarak de¤erlendiriliyor. Dünya çap›ndaki sat›fllara

bak›ld›¤›nda, yafllanma etkilerini önleyen ürünlerin sat›fl›

2000 y›l›ndan bu yana yüzde 71 oran›nda art›fl göster-

di. Bu oran ayn› zamanda kozmetik pazar›ndaki di¤er

cilt bak›m ürünleriyle k›yasland›¤›nda en yüksek art›fl

anlam›na geliyor. Araflt›rma sonuçlar› incelendi¤inde,

son zamanlarda di¤er ürünlerin hiçbirinde bu kadar

yüksek ve h›zl› bir art›fl görülmedi¤i ortaya ç›k›yor. Koz-

metik sektörüyle ilgili araflt›rmalar yapan Euromonitor

firmas›na göre sektör geçen y›l 9.9 milyar dolarl›k bir sa-

t›fl›n sahibi oldu. 2003 y›l›nda Amerika’da iki milyon in-

san botoks yapt›r›rken, 1.6 milyon insan kimyasal ilaçl›

çözümlere baflvurdu. Ancak bu tür yöntemlere s›cak

bakmayan insanlar›n say›s› gün geçtikçe art›yor. Bu da

k›r›fl›klarla mücadele eden kremlere gösterilen ilgiyi art›-

ran nedenlerin bafl›nda geliyor. Loreal Paris Baflkan›

Carol Hamilton, yapt›klar› son çal›flmalarla k›r›fl›kl›klar›y-

la yüzleflmek zorunda kalmayaca¤›na inanan bir kitle

yaratt›klar›n› düflünüyor. Bu da güzellik endüstrisinin at-

t›¤› en güçlü ad›mlardan biri olarak karfl›m›za ç›k›yor.

1997 y›l›nda 1.1 milyon Amerikal› kozmetik ürünler kul-

lan›rken, 2003 y›l›nda bu rakam›n 6.4 milyona yükseldi-

¤i görülüyor. Yafllanma etkilerini geciktiren krem paza-

r›nda da ayn›s› söz konusu. 50 milyar dolarl›k cilt bak›m

ürünleri endüstrisinde 2000 y›l›nda 5.8 milyar dolarl›k

pazar pay›na sahip olan k›r›fl›kl›k ürünleri, 2004 y›l›nda

yaklafl›k 10 milyar dolarl›k bir pazar›n sahibi oldu.

Kronik a¤r›lar h›rs›z gibidir. Vücudunuzun içine girer

ve sizi hiçbir engelle karfl›laflmadan soyar. A¤r›lar›n

neden oldu¤u ani de¤ifliklikler ifl hayat›n›z aç›s›ndan

problem yaratabilece¤i gibi evlili¤inizi, arkadafllar›n›z›

ve kiflili¤inizi de sizden al›p götürebilir. 

TIME dergisinin milyonlarca kiflinin hayat›n› çekilmez

hale getiren kronik a¤r›lar ve bu a¤r›lar›n tedavisi konu-

sundaki yaz›s›nda baz› bafll›klar ön plana ç›k›yor. 

Nedenini bulmak gerek

TIME’›n “A¤r›lar› tedavi etmek için do¤ru ve yanl›fl yol-

lar” bafll›¤›yla verdi¤i araflt›rmada, kronik a¤r›lar yüzün-

den ABD’de 100 milyar dolara eflde¤er iflgücü kayb›

yafland›¤› belirtiliyor. Baflka bir deyiflle a¤r› tedavisinde

birçok yanl›fl yap›ld›¤›na dikkat çekiliyor. Hastalar a¤r›-

lar›n kayna¤›n› ö¤renip tedavi olmak yerine a¤r›lar› bafl-

ka rahats›zl›klar›n göstergesi say›p yanl›fl tedavilere yö-

neliyor. 

Yaln›zca ilaç yetmez

Çok say›da kifli a¤r›lar›ndan kurtulmak için sadece ilaç

kullanman›n yeterli olaca¤›n› düflünüyor. Oysa a¤r› te-

davi uzmanlar›, “a¤r›lara karfl› çok yönlü savafl verilme-

li” diyor. Modern a¤r› giderme tedavileri kifliye ve rahat-

s›zl›¤a göre de¤ifliyor. Bu tedaviler aspirin kullan›m›n-

dan hipnoz yöntemine kadar farkl›l›k gösteriyor. 

Bafl a¤r›s›

Hayat tarz›nda de¤ifliklikler: Bafl a¤r›s›n›n farkl› tetikleyi-

cileri var. Stres, kafein, alkol, parlak ›fl›klar ve kirli hava

gibi. Sizin bafl›n›z› neyin a¤r›tt›¤›n› belirleyin ve bundan

mümkün oldu¤unca uzak durun.

Alternatif terapi: Baz› hastalar akupunktur ve koyungö-

zü bitkisinin bafl a¤r›lar›na son verdi¤ini belirtiyor. Baz›

migren vakalar›nda da botoksun etkili oldu¤u biliniyor.

Di¤er yöntemler: Rahatlama teknikleriyle bafl a¤r›s›n› ve

çok say›da kronik a¤r›y› yenebilirsiniz. Meditasyon gibi

stresten ar›nmaya yönelik yöntemlerle a¤r›lar›n›zdan

kurtulabilirsiniz. Bu yöntemler doktor gözetiminde bir

ilaç tedavisine efllik edebilece¤i gibi tek bafllar›na da et-

kili olabilirler.

Osteoartirit (Eklem iltihab›)

Hayat tarz›nda de¤ifliklikler: Kilo verin. ‹ki kilo vermek bile

eklemlerdeki bas›nc› azaltacakt›r. S›k s›k hafif egzersizler

yapmak, yüzmek, yürümek ve yoga a¤r›lar›n›z› hafifletir.

Alternatif terapi: Akupunktur, s›cak su veya buz torba-

lar› a¤r›n›z› dindirmede etkili olabilir.

Di¤er yöntemler: Tüm gevfleme teknikleri yard›mc› olur.

Kas veya eklem zedelenmeleri 

Hayat tarz›nda de¤ifliklikler: Buzla tampon yap›n ve

bu bölgeyi yüksekte tutup dinlenin. Hasar gören bölge

hareket kabiliyetini geri kazand›¤›nda ufak hareketler

yap›n.

Fizik terapi: Kondisyon egzersizleri, hasar gören kas

ve eklemleri güçlendirir.

Di¤er yöntemler: Dinlenin. Uyumakta zorluk çekiyorsa-

n›z kafein, tütün ve alkolden uzak durun. 

S›rt a¤r›s›

Hayat tarz›nda de¤ifliklikler: Öncelikle buz torbas› uy-

gulay›n, daha sonra s›cak tutun. Mümkün oldu¤unca

k›sa sürede aya¤a kalk›n, yatarak dinlenmek ifle yara-

maz. Normal hareket etmeye ve hafif egzersizler yap-

maya çal›fl›n.

Fizik tedavi: Kar›n ve s›rt kaslar›n› güçlendirin. 

Masaj ve Pilates olarak bilinen yer egzersizleri etkili-

dir.

Di¤er yöntemler: Gevfleme teknikleri rahats›zl›k hissini

ortadan kald›r›r. 

Nöropati (Sinir sistemi hastal›¤›)

Hayat tarz›nda de¤ifliklikler: Nöropati genellikle AIDS,

fleker hastal›¤›, kanser ve zona gibi hastal›klar›n sinir-

lerde yol açt›¤› hasardan kaynaklanan a¤r›lard›r. ‹fle so-

runun kayna¤›n› tedavi etmekle bafllay›n.

Alternatif terapi: Çuhaçiçe¤iya¤›, B ve E vitamini takvi-

yeleri iyi gelir.

Fibromyalgia (Kas ve kemiklerde görülen romatizmal

rahats›zl›klar)

Hayat tarz›nda de¤ifliklikler: A¤r› ve hassasiyeti azalt-

mak için yeterli uyku uyuman›z, hareket etmeniz ve ki-

lonuza dikkat etmeniz flartt›r.

Fizik tedavi: Yoga gibi esnetici egzersizler yap›n. 

Alternatif terapi: Baz› doktorlar vücudunuzu do¤ru

flekilde hareket ettirme ve durufl tekni¤i olan Feldenk-

rais Metodu’nu tavsiye ediyor.

Coca-Cola taraf›ndan, Pozitif organizasyon ve ‹KSV

iflbirli¤i ile düzenlenen Türkiye’nin en büyük aç›k

hava müzik etkinli¤i Rock’n Coke ‹stanbul Festivali, 3-

4 Eylül 2005 tarihleri aras›nda Hezarfen Havaalan›’nda

yap›lacak. 

Son 25 y›l›n en önemli gruplar›ndan The Cure, punk-

rock’›n en çok konuflulan grubu The Offspring, Skin ve

modern zamanlar›n en büyük rock gruplar›ndan Korn

Rock’n Coke Festivali kapsam›nda ‹stanbul’a gelecek. 

Festivalin bu y›l yurtiçi ve yurtd›fl›ndan yaklafl›k 50 bin

kifliye ev sahipli¤i yapmas› bekleniyor. ‹stanbul’u dün-

ya festivaller atlas›na sokmay› hedefleyen Rock’n Coke

ekibi, bu y›l Avrupa’daki tan›t›m faaliyetlerini art›rarak

Avrupa gençli¤ini ‹stanbul’a davet ediyor. Tüm Avrupa

ülkelerini kapsayan Soundwave festivaller turu kapsa-

m›nda Almanya, Fransa, ‹talya, Hollanda, ‹sveç, Dani-

marka ve ‹spanya’n›n da aralar›nda bulundu¤u yaklafl›k

20 ülkedeki gençlere “‹stanbul’a gidin” ça¤r›s› yap›l›yor.

Bu y›l bafllayan tan›t›m faaliyetleriyle birlikte festivale ge-

len yabanc› say›s›n›n her geçen y›l artmas› bekleniyor.

Soundwave festivaller turu kapsam›nda bu y›l en yo¤un

ilginin ‹stanbul’a oldu¤u söyleniyor. 20 Avrupa ülkesin-

den 600 genç 2 Eylül’de ‹stanbul’a gelecek. Ayr›ca

Rock’n Coke ‹stanbul biletlerine baflta Romanya, Bul-

garistan, Yunanistan, Rusya ve ‹srail olmak üzere pek

çok ülkeden talepler geliyor. Festivalde Hezarfen Hava-

alan›’n›n 250 dönümlük bölümü kullan›lacak. Bu saye-

de kat›l›mc›lar›n rahat hareket etmesi planlan›yor. Geç-

mifl y›llarda 5 bin kiflilik olan kamp alan›n›n kapasitesi

bu y›l 7 bin 500 kifli alacak flekilde geniflletiliyor. 

Festivale kat›lacak di¤er gruplar aras›nda The Tears,

Hot Hot Heat, Replicas, Pamela, Ceza ve  Manga yer

al›yor. Festival boyunca alternatif DJ performanslar›n›n

sergilenece¤i Burn Sahnesi’nde ise Tom Middleton,

Sidle Rock, The Homegrown Soundsystem, Rootsman

feat Mc. D. Bo. General, Tamburada, Evil 9, Ellen Alli-

en, Bar›fl K., Angie Reed, Jonny Rock, The Bays, Ri-

cardo Villalobos yer alacak.
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T
ürkiye geçti¤imiz 20 y›l içinde ekonomik ve si-

yasi aç›lardan çok zor dönemlerden geçti. Uzun

y›llar boyunca tüm dünyada en yüksek reel faizi

ödeyen ülkelerden biriydi. Bunun yan› s›ra enflasyonun

uzun bir zaman çok yüksek oranlarda kald›¤› nadir ül-

kelerden biri olarak tarihe geçti. 

Türkiye çevresinde istikrars›zl›¤›n hüküm sürdü¤ü ve

büyük bölgesel sorunlar›n patlak verdi¤i ülkelerin yan›

bafl›ndaki bir co¤rafyada yer al›yor. Bölgesel sorunlar

gündemdeki yerini her zaman koruyor. Pek çok insana

göre Türkiye, “kaynayan kazan›n tam ortas›ndaki stra-

tejik bölge” olarak adland›r›l›yor. 

ARGE Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Y›lmaz

Argüden, geçmiflte yaflanan bu zorluklar›n Türk insan›-

n› k›sa vadeli düflünmeye yönlendirdi¤ini düflünüyor.

Baflka bir deyiflle reel faizlerin zaten yüzde 15-20 civa-

r›nda oldu¤u bir ülkede, on y›l sonras› için nas›l plan ya-

p›labilir ki? Bütün bu yaflananlar ve Türkiye’nin içinde

bulundu¤u koflullar, Türkiye’yi ve Türk insan›n› nas›l et-

kiliyor? Türkiye gelece¤i flekillendirmek konusunda ne

gibi ad›mlar at›yor? Bu konuda hangi ülke, ne yap›yor?

“Ekonominin bir y›l yüzde sekiz büyüyüp, ertesi y›l yüz-

de sekiz küçüldü¤ü bir yerde insanlar gelece¤i planla-

yam›yor” diyen “Gelece¤i fiekillendirmek” kitab›n›n ya-

zar› Argüden, Türkiye ve dünya perspektifinden yola ç›-

karak “gelece¤i flekillendirmek” konusunu anlatt›.

fiu an Türkiye’yi nerede görüyorsunuz?

Geçmiflte yaflad›¤›m›z ekonomik, siyasi sorunlar nede-

niyle Türk toplumu daha f›rsatç›, daha faydac› ama da-

ha az stratejist ve daha az uzun vadeli bakan bir top-

lum haline gelmeye bafllad›. Burada bir suçlama yap-

mak niyetinde de¤ilim. fiartlar insanlar› bu duruma ge-

tiriyor. Oysa Türkiye gerek siyasi gerek ekonomik istik-

rara kavuflurken, düflünce tarzlar›m›z› da de¤ifltirmeye

ihtiyac›m›z var. Düflünce boyutunda önemli bir at›l›m

yapamazsak, bak›fl aç›m›z› de¤ifltiremezsek, o zaman

de¤iflen flartlara yeterince uyum sa¤layamayaca¤›z ve

de¤iflimden faydalanamayaca¤›z demektir. Türkiye’nin

“yang›n söndürme” modundan ç›k›p, “yang›n› önleme”

moduna geçmesi gerekiyor. Türkiye bugüne kadar

yang›n söndürme modunda oldu¤u için hep yang›n›

söndüren kiflilere prim veriyoruz; yang›n› öngörüp onu

önlemeye çal›flanlara de¤il. Oysa yang›n› ne kadar iyi

söndürürseniz söndürün verdi¤i zarar çok büyük olu-

yor. En büyük getiri de yang›n› önlemekten elde edilir. 

Yang›n› nas›l önleriz?

Gerek ifl dünyas› gerek siyaset dünyas› gerekse dün-

yaya bakt›¤›n›z zaman, oyunun kurallar›n› ortaya ko-

yanlar ve oyunu kurgulayanlar, oyunda rol alanlara gö-

re daha büyük kazanç elde ediyorlar. Yani siz sürekli

oyunu yakalama modundaysan›z hiçbir kazanç elde

edemiyorsunuz. Ekonomide, bir ürünü ilk piyasaya sü-

renler para kazan›yor. Bu da fikir aç›s›ndan öncü olmak

gerekti¤ini gösteriyor. 

Fikir aç›s›ndan öncü olmak için ne yapmak gerekiyor?

Bizdeki e¤itim sistemi buna uygun de¤il. Türkiye’de si-

ze ne veriliyorsa onu alman›z ö¤retiliyor; verileni sorgu-

lamak ve yeniden kurgulamak de¤il. Dolay›s›yla çevre

flartlar›m›z›n, bugüne kadar kurgulad›¤›m›z sistemlerin

ve baflar› olarak gördü¤ümüz davran›fllar›n de¤iflime

ihtiyac› var. ‹flte bunun için bu kitab› yazd›m. Çünkü

Türkiye’ye ve dünyaya bir ad›m yukar›dan bakabildi¤i-

miz zaman farkl› kurgular yaratabilmenin Türkiye’ye

çok büyük kazançlar getirebilece¤ini gözlemledim. 

Bu kazançlar› görmeye bafllayanlar var m›?

Zaten belli kesimlerde bunun yavafl yavafl olufltu¤unu

görüyoruz. Bugün pek çok Türk flirketi Rusya ve çevre

ülkelerdeki en baflar›l› flirketler aras›nda yer al›yor.

Dünyada söz sahibi olabilmek, belli yat›r›mlar yapmay›

ve uzun vadeli bakmay› gerektiriyor. Uzun vade konu-

sunda, hayali ve ufku olmayan bir insan›n iyi bir sonu-

ca ulaflmas› mümkün de¤il. Burada “ufkumuzu Türkiye

ile s›n›rland›rmayal›m” diyorum. Bizim sadece kendimiz

için de¤il hem Avrupa hem kendi bölgemiz hem de

dünya için fikir üretmeye bafllamam›z laz›m. 

Bu çerçevede hangi kesimlere rol düflüyor?

Bireylere, flirketlere, sivil toplum kurulufllar›na, devlete,

siyasetçiye, düflünüre, akademisyene, sanatç›ya, k›sa-

ca herkese önemli roller düflüyor. Herkesin hedefini

“dünyada dereceye girmek” olarak kurgulamas› çok

önemli. Dünya o kadar h›zl› bir flekilde küresellefliyor ki,

s›ralamalar s›n›rlarla belirlenmiyor. “Dünya s›ralamas›n-

da nas›l bir yerdeyiz ve bulundu¤umuz yeri nas›l daha

iyi hale getirebiliriz” diye düflünmemiz gerekiyor. Buna

k›saca ufkumuzu dünyaya yöneltmek ve dünya boyu-

tunda düflünmek diyebiliriz. 

Bunun için ne gibi ad›mlar atmal›y›z?

‹lk önce daha büyük hedefler belirlemeye ihtiyac›m›z

oldu¤unu düflünüyorum. ‹kinci olarak bu hedef do¤rul-

tusunda haz›rl›k yapma konusu gündeme geliyor. Bu

haz›rl›¤› yapabilmek için de dünyay› daha iyi tan›maya

ihtiyac›m›z var. Yani dünyan›n ne gibi ihtiyaçlar› oldu-

¤unu ve hangi konularda çözüm üretilebilece¤ini bil-

memiz gerekiyor. Ancak bu flekilde dünyadaki baflar›

derecemizi art›rabiliriz. Bugün dünyadaki bütün büyük

flirketlerin yurtd›fl›nda organizasyonu oldu¤unu görü-

yoruz. Dolay›s›yla dünya pazar›n› görmeden sadece

belli bir yere hizmet etti¤iniz zaman, orada çok büyük

baflar›lara imza atma olas›l›¤›n›z daha dard›r. Dünya

çap›nda ifl yapan insanlar›n say›s›n› art›rman›n bizi güç-

lendirecek bir unsur olaca¤›n› düflünüyorum. 

Bu çerçevede Türkiye’nin dünyayla ve AB’yle iliflkileri

nas›l olmal›? 

AB ile müzakere sürecimizi farkl› bir boyutta düflünmek

gerek. Avrupa’n›n karfl›s›nda masaya oturarak, “bu ko-

nuya bugün uyum sa¤layaca¤›m, di¤erine yar›n” flek-

linde bir müzakere süreci yürütürsek, birbirimizden da-

ha çok uzaklaflm›fl oluruz ve AB’den yeterince destek

alamay›z. Çünkü bu flekilde AB sürekli bize dayatma-

larda bulunuyor. “Bu standartlara uydun, ama di¤erleri

ne oldu, onlara ne zaman uyum sa¤layacaks›n” tarz›n-

da bir iletiflim sürüp gider. Halbuki Türkiye’nin kendini

Avrupa’n›n bir parças› olarak görerek, “Avrupa’n›n tüm

dünyadaki rekabet gücünü nas›l art›rabiliriz” diye dü-

flünmesi gerekiyor. Türkiye olarak ne yapmam›z gerek-

ti¤i de¤il, Avrupa olarak ne yapmam›z gerekti¤i bak›fl

aç›s›yla. Bu konuda fikir üretip çözüm getirebilirsek,

bundan en çok faydalanacak ve sayg› görecek ülke

Türkiye’dir.

“Yang›n söndürme, önle!”
Gelece¤i flekillendirme konusunda toplumun her kesimine önemli roller düfltü¤ünü vurgulayan ARGE
Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Y›lmaz Argüden’e göre Türkiye’nin yaln›zca kendisi için de¤il,
ayn› zamanda Avrupa ve dünya için fikir üretmeye ve bu konuda öncü olmaya bafllamas› gerekiyor. 

“Yang›n söndürme, önle!”
Gelece¤i flekillendirme konusunda toplumun her kesimine önemli roller düfltü¤ünü vurgulayan ARGE
Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Y›lmaz Argüden’e göre Türkiye’nin yaln›zca kendisi için de¤il,
ayn› zamanda Avrupa ve dünya için fikir üretmeye ve bu konuda öncü olmaya bafllamas› gerekiyor. 



Avrupa’n›n etraf›na duvarlar koydu¤unuz zaman o du-

varlar›n içerisinde küçülen bir Avrupa, Avrupa’y› d›flar›

aç›k bir Avrupa haline getirdi¤iniz zaman orada daha

çok büyüyen ve daha çok zenginleflen bir Avrupa var. 

ABD’nin bak›fl aç›s›n› ve konumunu nas›l de¤erlendiri-

yorsunuz?

ABD terörizmi önlemek için tek tarafl› yaklafl›mlara a¤›r-

l›k verirse bu hiç iyi olmayacak gibi görünüyor. “Ben

güçlüyüm onun için istedi¤im gibi davran›r›m” demek

ayr›. Bunun tam tersi olarak “Bende çok fazla kaynak

var. Bu kaynaklar› dünyan›n kullan›m›na sunmak ve kö-

tülükleri engellemek zorunday›m” demek ayr›. Bir prob-

lemi çözmek için birlikte çal›flarak, ekonomik ve sosyal

anlamda çözümler üretmek çok önemli. Burada ABD

aç›s›ndan kendi vatandafllar› kadar baflka ülke vatan-

dafllar›n›n da de¤erli oldu¤unun, insan›n her yerde ayn›

insan oldu¤unun ortaya ç›kmas› gerekiyor. Bu anlay›fl›

geniflletmek hem ABD’nin hem de dünyan›n ç›karlar›na

hizmet edecektir. Dolay›s›yla dünyan›n küresel baka-

cak liderlere ve bunu destekleyecek yap›lara ihtiyac› ol-

du¤unu bilmemiz gerekiyor. Çözümü kolay bir durum

de¤il. 

Bu konuda örnek davran›fllar sergileyen ülkeler var m›? 

Çok s›n›rl›. Tony Blair Türkiye’nin AB’ye üyeli¤i konu-

sunda, Avrupa’n›n de¤iflimi konusunda daha olumlu

konuflabiliyor ve olaya daha uzun vadede bakabiliyor.

ABD’de biraz içine kapan›kl›l›k var ne yaz›k ki. ABD’nin

olaylara daha küresel bakmas›n›n ABD’ye çok faydas›

olacak. 

Avrupa Birli¤i ba¤lam›nda Türkiye’yi ele al›rsak, Türki-

ye’nin gelece¤i flekillendirme konusunda aktif rol alma-

s›nda AB ne kadar etkili olabilir?   

Avrupa Birli¤i bu kadar çok inifl ç›k›fl yaflam›fl olmas›

aç›s›ndan riskli görünen Türkiye’ye farkl› bir bak›fl aç›s›

getirecek diye düflünüyorum. Bunun yan› s›ra Türki-

ye’ye en büyük faydas›, önümüzdeki 10 y›l içinde Tür-

kiye’nin önündeki reformlar› belli bir çizgide yapaca¤›-

n›n garantisinin olmas›. Yani bu konudaki güven düze-

yini art›rmas›d›r. Çünkü güvenilen insanlar, toplumlar ve

kurumlar daha çok kaynak kazan›r. Güven sadece söz-

lerle elde edilmez, davran›fllarla da olur. Türkiye’nin

davran›fllar›ndaki ya da performans›ndaki inifl ç›k›fllar

belli yerlerde güveni azaltt›. Avrupa Birli¤i üyeli¤i bu gü-

veni art›r›c› bir unsur. 

Gelece¤i flekillendirmek için mutlaka büyük mü olmak

gerekiyor?

Ço¤u zaman gelece¤i flekillendirmek en büyük olmay›

gerektirmiyor. Tabii ki bir ülkenin daha çok kayna¤›

olursa daha iyisini yapar. Bir transatlanti¤in rotas›n› de-

¤ifltirmek için tüm yapt›¤›n›z pervanenin aç›s›n› de¤ifltir-

mek. Koskoca transatlantikte tonlarca çelik var ve ton-

larca çeli¤i yaln›zca pervanenin aç›s›n› de¤ifltirerek bafl-

ka bir yere yönlendiriyorsunuz. Dolay›s›yla bazen bir si-

vil toplum kuruluflu, bazen bir birey gelece¤i flekillendi-

rebiliyor, yaz›lar›yla de¤ifltirebiliyor, ortaya koydu¤u fel-

sefeyle de¤ifltirebiliyor. Gelece¤i flekillendirmek herke-

sin içinde olabilen bir güç. Yeter ki inanal›m ve belli ko-

nulara odaklanal›m. Çünkü birden herkes her fleyi ya-

pamayaca¤›na göre belli konularda odaklanmaya ve

belli kaynaklar› kullanmaya dikkat etmek önemli.  
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Bu konuda verebilece¤iniz bir örnek var m›?

Frans›z, Alman, ‹ngiliz ve Türk profesörlerin “Avru-

pa’n›n 20 y›l sonraki iflgücü profili” ile ilgili bir çal›flma

yapt›¤›n› düflünelim. Üniversite sisteminde ne gibi de¤i-

flikliklere ihtiyaç duyuldu¤u konusu ele al›nsa ve bu de-

¤ifliklik tüm Avrupa ülkelerini içerse, biz kendimizi za-

ten Avrupal› olarak gördü¤ümüzü ve Avrupa’n›n sorun-

lar›na çözüm getirmek için kafa yordu¤umuzu göster-

mifl oluruz. Biz bu flekilde yaklaflabilirsek, Avrupal› za-

ten bizi Avrupa’n›n bir parças› olarak görmeye bafllar.

Genç nüfusumuz bu flekilde düflünmek üzere yönlen-

dirilirse, AB’ye üye oldu¤umuz zaman Avrupa’da söz

sahibi bir toplum olaca¤›z. 

Bu iletiflim tarz›n› yaratacak fikir ve çal›flmalar› nas›l ço-

¤altabiliriz? 

Bu tip davran›fllara daha çok prim vermek, bunlar› da-

ha çok alk›fllamak ve desteklemek laz›m. Türkiye’de ne

yaz›k ki içerik gelifltirme kavram›na yeteri kadar emek

vermiyoruz. Yani düflünce ve bilgiye yeterince de¤er

vermiyoruz. Oysa bir insan›n Türkiye’ye karfl› bak›fl aç›-

s›n› de¤ifltirebilmek için ilk önce onun gönlüne ve zih-

nine hitap edebilmek gerekiyor. Bu ancak yarat›c› fikir-

ler ortaya koymakla oluflabilir. 

Öncelikli olarak ele almam›z gereken konular neler?

Türkiye’nin tan›t›m konusunda ciddi sorunlar› var. Bu

aflamada AB’nin de¤er gören bir üyesi olmam›z çok

zor. Öncelikle tan›t›m fonuna daha çok kaynak ayr›lma-

l›. Di¤er taraftan zaten var olan fonu da çok iyi de¤er-

lendiremedi¤imizi düflünüyorum. Bu fonu yurtiçindeki

festivalleri desteklemek için kullan›yoruz. Türkiye’ye

gelenler zaten buray› seçmifl olanlar. Bizim as›l gelme-

yenlere yönelik bir fleyler yapmam›z laz›m. H›ristiyanl›-

¤›n tarihi konusunda bir kitap ya da bir içerik üretsek

ve H›ristiyanl›k için en önemli yedi kilisenin Anadolu’da

oldu¤unu göstersek daha iyi olmaz m›? Ya da Kapa-

dokya olmasayd›, H›ristiyanl›k Roma’n›n h›flm›ndan

kurtulup yaflayamazd› desek? Bu mesajlar› H›ristiyanl›-

¤›n tarihi içerisinde versek, herhangi bir Türkiye tan›t›m

filminden daha çok turisti ülkemize çekece¤imiz kesin. 

Bu noktada hangi kavramlar önem kazan›yor?

Bunlar›n tamam›n›n kalite anlay›fl›yla ilgisi var. Kendi

kendine odaklanarak kaynaklar›n› harcad›¤›n zaman bir

yere gidemiyorsun. Müflterine bakarak gideceksin.

Müflterinin ilgisini çekecek mesajlar kullanacaks›n. Bu-

gün dünyan›n en çok ihtiyaç duydu¤u konulardan biri,

12. ve 13. yüzy›llarda Anadolu topraklar›nda geliflmifl

olan “hoflgörü felsefesi”. Bu felsefeyi benimseyen lider-

lerin yer ald›¤› toplumlar yaratabilirsek, dünyay› daha

bar›flç› bir hale getirmifl oluruz. Türkiye’nin yüceltilmesi

ve alk›fllanmas› için dünyan›n bugünkü sorunlar›na çö-

züm getirebilecek bak›fl aç›lar›n› kullanmam›z gereki-

yor. Bu fikirleri biz ortaya ç›kar›rsak, Türkiye dünyan›n

gözünde daha farkl› bir de¤er kazanacak. Her fleyi bir

zincirin halkas› gibi düflünürsek, Türk insan›n›n refah›

artacak. Çünkü buraya olan ilgi ve yat›r›m artacak. 

Gelece¤i flekillendirme konusunda Türkiye hangi nok-

tada duruyor? 

Ben Türkiye’nin bu konudaki potansiyelinin çok yüksek

oldu¤unu, kullan›lan k›sm›n›n çok az oldu¤unu düflünü-

yorum. Dolay›s›yla toplumumuzun her kesimine daha

uzun vadeli bir bak›fl aç›s› kazand›rmak çok önemli.

Türkiye’de asl›nda muhteflem birikimler var. Ama biz

bu birikimleri bugüne tafl›y›p de¤erlendirme konusunda

eksi¤iz. ‹kincisi de dünyaya tafl›yacak yaklafl›mlardan

yoksunuz. Biz hep reaksiyon veren bir toplumuz. Oysa

öncülük yapan bir toplum haline gelmemiz laz›m. Asl›n-

da pozitif anlamda daha çok yolumuzun oldu¤unu ifa-

de etmeye çal›fl›yorum. 

Gelece¤imizi baflkalar› m› flekillendiriyor, yoksa biz mi?

Türkiye baflkalar›n›n flekillendirdi¤i gelecekte rol alma-

ya daha müsait görünüyor flu anda. Ancak tabii ki bu

durumu de¤ifltirmek ve dönüfltürmek mümkün. 

Hangi konularda ata¤a geçerek bunu yapabiliriz?

Burada bir anlay›fl devriminden söz ediyorum. Sözgeli-

mi yönetim kalitesi konusunda, Türkiye’de anlay›fl dev-

rimini gerçeklefltiren kurulufllar›n ne büyük baflar›lara

kofltu¤unu görüyoruz. 1998’de Türkiye’de “kalite hare-

ketini” bafllatm›flt›k. Geçen y›l itibariyle Türkiye, Avru-

pa’da en çok kalite ödülü kazanan ülke konumuna gel-

di. Demek ki Türk insan› güzel ve baflar›l› örnekler gör-

dü¤ü zaman bunlar› daha iyiye götürebiliyor ve bunlar›

daha fazla kullanabiliyor. ‹yi örneklerin say›s›n› art›rmak

ve bu düflünce tarz›n› benimseyen örnekleri ön plana

ç›kartmak birinci ad›m›m›z olmal›. 

Dünyada neler oluyor? Gelece¤i flekillendirme konu-

sunda kimler aktif rol oynuyor?

Dünyada birkaç trende dikkat etmek laz›m. Dünyan›n

sorunlar›, hepsi olmasa bile, giderek daha çok küresel-

lefliyor. Terörizm, küresel ›s›nma, salg›n hastal›klar,

uzayla ilgili çal›flmalar, dünyadaki k›t kaynaklar›n kulla-

n›m› gibi çeflitli konular art›k yaln›zca bölgesel de¤il kü-

resel konular. Küresel konular küresel çözümler gerek-

tiriyor. Dünyan›n yönetim sisteminde küresel faktörler

daha çok ulusal faktörlerin birliktelikleri olarak ortaya

konmufl. Bu nedenle ço¤unlukla ulusal boyutta ele al›-

n›yor. Dolay›s›yla dünyan›n kaderi dünyay› yöneten li-

derlerin eline kal›yor. Çünkü onlar›n birinci öncelikleri

ulusal öncelikler oluyor. 

Peki ne öneriyorsunuz?

Bu kolay bir ifl de¤il. Dünyan›n yönetiminde hangi ülke-

lerin ön plana ç›kar›ld›¤›na dikkat etmek laz›m. Bu ülke-

ler boyutunda de¤erlendirmeler yapmak gerekiyor.

Çünkü “hep ben iyi olay›m” dedi¤iniz zaman insanlar›n

güvenini kaybedersiniz. Küresel ilkeleri dünya boyutu-

na tafl›yabilirsek, dünya çok daha yaflanabilir bir yer

olur. Bu biraz fedakarl›k, biraz de¤iflim, biraz da lider-

likle olur. Çünkü yerel ç›karlarla küresel ç›karlar her za-

man örtüflmeyebiliyor. 

Gelece¤i flekillendirmede Avrupa hangi noktada?

En büyük oyunculardan biri de Avrupa. Oradan bir ör-

nek ele alal›m. 35 saat çal›flarak ve daha yarat›c› bir ifl

yapmadan sürekli daha yüksek gelir elde etme beklen-

tisinin sürdürülmesi Avrupa aç›s›ndan hiç iyi de¤il.

Çünkü gerçekçi de¤il. Bir tak›m liderlerin bu konudaki

de¤iflimi desteklemesi laz›m. Bunu düflünür ve siyaset-

çilerin de gündeme getirmesi önemli. Ancak bu flekilde

Avrupa daha sa¤l›kl› bir yer haline gelebilir. Aç›k top-

lumlar ve aç›k sistemler daha etkili, daha yarat›c› olu-

yor. Demek ki Avrupa’n›n aç›k bir sisteme ihtiyac› var.

14 ifl dünyas›: Dr. Y›lmaz Argüden

Türkiye’de asl›nda muhteflem birikimler var. Ama biz bu birikimleri bugüne tafl›y›p de¤erlendirme
konusunda eksi¤iz. ‹kincisi de dünyaya tafl›yacak yaklafl›mlardan yoksunuz. Biz hep reaksiyon veren bir

toplumuz. Oysa öncülük yapan bir toplum haline gelmemiz laz›m.
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Tar›m, Türkiye’nin önündeki en büyük sorunlar-
dan biri olarak önemini koruyor. Halen toplam
istihdam›n üçte biri tar›m sektöründe bulunu-

yor. Geliflmifl ülkelerde bu oran›n yüzde 5’in alt›nda ol-
du¤u görülüyor. Polonya, Yunanistan ve Portekiz gibi
AB’nin daha az geliflmifl ülkelerinde ise yüzde 10-20
aras›nda. Bu nedenle AB Türkiye’ye tar›mdaki iflgücü-
nü azaltmas› konusunda bask› yap›yor. Ancak tar›mda
çal›flan nüfusun hangi alana kayd›r›labilece¤i ve nerede
istihdam edilece¤i soru iflareti olarak karfl›m›zda. 

Türkiye’nin tar›m konusundaki hedefi, tar›m sektörün-
de rekabet gücü kazanarak, üretimini büyüterek sür-
dürmek. Bu hedefe ulaflmak için son birkaç ayd›r çok
farkl› ve h›zl› ad›mlar at›l›yor. Victor Ananias’›n bafl›n›
çekti¤i Bu¤day Ekolojik Yaflam› Destekleme Derne¤i,
AB’ye üyelik sürecinde son derece önemli bir yasa olan
Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tar›m Yasas›’n›n haz›rlan-
mas›nda ve ç›kar›lmas›nda önemli rol oynad›. 

Ananias’la tohumu at›lan Bu¤day Derne¤i, 500 üyesi
ve yüzlerce gönüllüsüyle ekolojik tar›m›n tan›nmas› ve
yayg›nlaflmas› alan›nda öncülük ediyor. Baflka bir de-
yiflle ekolojik ürün tüketiminin artmas›, biyolojik çeflitli-
li¤in korunmas›, çiftçilerin imece modeliyle yeniden ör-
gütlenmesi, topraklar›n ve su kaynaklar›n›n korunmas›,
konvansiyonel tar›m yerine ekolojik tar›m›n güçlendiril-
mesi gibi önemli konular gündeme tafl›n›yor. 

Bu¤day Derne¤i nas›l ortaya ç›kt›?
Önce Avrupa’n›n sonra da Ege’nin bir köyünde büyü-
yen Victor Ananias, fiilili bir baba ve Türk bir annenin
o¤lu. Ananias’›n hikayesi, çiftçilerden al›nm›fl do¤al
ürünleri tüketiciye ulaflt›rmak istemesiyle bafll›yor. Bu-
nu gerçeklefltirmek amac›yla Bodrum’da bir pazar tez-
gah› aç›yor. Uzun y›llar boyunca bu pazar tezgah›ndan

hayata ve insanlara dair çok fley ö¤reniyor. Pazar tez-
gah›nda bafllayan Bu¤day hareketi, sonras›nda insan-
lar›n yemek yedi¤i, do¤al ürünler sat›n ald›¤›, toplant›-
lara kat›l›p do¤al yaflamla ilgili bilgi edindi¤i ve kitaplar
okudu¤u bir vejetaryen restoran›na dönüflüyor. Orada
at›lan tohumlarla bir a¤ kuruluyor ve insanlar bir araya
gelmeye bafll›yor. Bu birliktelik, üç y›l önce dernek ça-
t›s› alt›nda toplan›yor. Art›k Bu¤day Derne¤i, 500 üyesi
ve yüzlerce gönüllüsüyle, ekolojik tar›m konusunda
önemli projelere imza at›yor. 

Ekolojik tar›m›n normal tar›mdan fark› ne?
Ekolojik tar›m üretimde kimyasal girdi kullanmadan,
üretimden tüketime kadar her aflamada kontrollü ve
sertifikal› tar›msal üretim biçimi olarak tan›mlan›yor.
Ekolojik, organik, biyolojik kelimelerinin hepsi ayn› an-
lama geliyor. Yeni ç›kan kanunda da bu üç kelime
eflanlaml› olarak kullan›l›yor. Ancak ekolojik kelimesi
daha kapsaml› ve anlat›lmak istenen do¤al koflullara
daha uygun oldu¤u için Ananias, ekolojik kelimesinin
kullan›lmas›n› tavsiye ediyor. 

Ekolojik tar›m, üretimle tüketimin hiçbir aflamas›nda in-
sana ve do¤aya zarar verilmemesini hedefliyor. Üreti-
min do¤al yöntemlerle yap›lmas› temel amaç oldu¤u
için kullan›lan malzemelerin de tamamen do¤al olmas›
gerekiyor. Mesela kimyasal gübreler yerine do¤al güb-
reler kullan›lmal›. Organik at›klar› ve çöpleri do¤al güb-

reye dönüfltürmek, yeflil bitki ve baklagiller yetifltirerek
onlar› yeflil gübre olarak topra¤a kar›flt›rmak gerekiyor.
Bir di¤er do¤al yöntem de hayvan gübresi kullanmak.
Bunlar biraz daha zaman alan fleyler olsa da ekstra bir
maliyet ve teknoloji gerektirmiyor. Sadece hijyeni sa¤-
lamak için belli bir teknoloji altyap›s› gerekiyor. Bir fab-
rikada ya da çiftlikte konvansiyonel üretim yapmak için
nas›l bir altyap› haz›rlan›yorsa, ekolojik üretimde de ay-
n›s›n› kullanmak yeterli. Tek fark, eme¤in yo¤un oluflu. 

Ekolojik tar›m›n ilk yayg›nlaflt›¤› yerler aras›nda su hav-
zalar›n›n oldu¤u görülüyor. Bunun nedeni içme suyu
kaynaklar›n› korumak. Türkiye’de de içme suyu havza-
lar›n›n kenarlar›nda ekolojik tar›m yap›lmas› amac›yla
bir protokol imzaland›. fiu an Türkiye’nin hemen her
yerinde ekolojik tar›m yap›l›yor. Ananias, ekolojik tar›m
konusunda Anadolu’daki köylülerin Avrupa’daki birçok
üniversite ve enstitüden daha fazla bilgiye sahip oldu-
¤unu vurguluyor. Ancak bu bilgiler de¤erlendirilmezse
kaybolup gidecek. Tar›msal çeflitlilik genetik olarak
Anadolu’dan tüm dünyaya yay›ld›¤› halde, biz flu an
orijinal tohumlara sahip de¤iliz. E¤er bilgimize, tohu-
mumuza ve kendi kültürümüzün içindeki bu de¤erlere
sahip ç›k›p onlar› kullanmaya bafllarsak, ekolojik tar›m-
da dünyan›n en flansl› bölgelerinden biri haline gelme-
miz mümkün. Hem iç pazar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lama
hem de dünyan›n birçok ülkesine ihracat yapma flans›-
m›z var. Ananias’›n deyifliyle, Avrupa’n›n ekolojik bah-
çesi haline gelebiliriz. 

Ekolojik tar›m üretimimiz binde üç 
Geleneksel tar›m yöntemlerinin bilgisine ve tekni¤ine
sahip oldu¤umuz halde, Türkiye’de toplam tar›m alan-
lar›n›n binde üçünde ekolojik tar›m üretimi yap›l›yor. Bu
üretimin yüzde 97’si de zaten yurtd›fl›na ihraç ediliyor.
Dünyada ekolojik f›nd›k, gül, kay›s›, üzüm, çay ve incir

üretiminde ilk s›ralarda yer al›yoruz. Bunlar›n d›fl›nda
bütün sebze ve meyvelerimizin ekolojik yöntemlerle ye-
tifltirilmesi mümkün. ‹ç pazara yönelik üretim yap›lma-
d›¤› için flu anda fazla bir ürün çeflitlili¤i yok. Ancak ta-
lep artt›kça ürün çeflitlili¤inin de artmas› bekleniyor. Av-
rupa’da yüzde 5 ile 30 aras›nda de¤iflen oranlarda
ekolojik tar›m üretimi yap›l›yor. Özellikle Avusturya h›zl›
yükselifliyle dikkat çekiyor. Ekolojik tar›mda bu y›l he-
defledikleri oran yüzde 30. Avustralya ve Yeni Zelanda
gibi yeni dünya ülkeleri dünya üretiminin yar›s›n› ger-

çeklefltiriyor. Art›k sadece ekolojik tar›m de¤il, ekolojik
mobilya, ekolojik tekstil, ekolojik inflaat malzemeleri ve
ekolojik kozmetik ürünleri de giderek yayg›nlafl›yor.
Ekolojik tar›mla ilgili herhangi bir kota ya da s›n›rlama
yok. Ancak bir ürünün ekolojik tar›m ürünü olarak eti-
ketlenebilmesi için kanunlar var. Dünyada ekolojik ta-
r›mla ilgili kanunu olan ülkelerden biri de Türkiye. Yasa-
n›n ç›kmas›nda Bu¤day Derne¤i’nin çok büyük katk›la-
r› var. AB’deki kanunun hemen hemen ayn›s› olan bu
kanun, ekolojik tar›m›n kötüye kullan›lmas›n› ve haks›z
rekabeti engellemeye çal›fl›yor. Baflka bir ifadeyle, eko-
lojik olmayan bir ürünün ekolojik ürünmüfl gibi sat›lma-
s›na cezalar getiriyor. Ayr›ca yasa, ekolojik tar›m› yay-
g›nlaflt›rmaya yönelik baz› ek maddeler içeriyor. Örne-
¤in bir madde RTÜK’le iflbirli¤i çerçevesinde, ulusal-
yerel radyo ve televizyon kanallar›n›n ekolojik tar›mla il-
gili her ay yar›m saat yay›n yapmas›n› flart kofluyor. 

Tüketti¤imiz ço¤u g›da konvansiyonel tar›mla yap›lan
üretim çerçevesinde sofralar›m›za giriyor. Peki hangi
ürünlere güvenebiliriz? Bir ürünün ekolojik oldu¤unu
nas›l anlar›z? Ekolojik tar›m kanununa göre denetlen-
mifl olan ürünlerin üzerinde Tar›m Bakanl›¤›’n›n logosu
oluyor. Bunlar ayn› zamanda ekolojik tar›m sertifikas›
bulunan ürünler. Bu ürünlerin hepsine güvenebiliriz. 

Peki neler yap›lmal›
Ekolojik tar›m›n belirleyici iki kitlesi var. Üreticiler ve tü-
keticiler. Üreticilerin kendi aralar›nda örgütlenmesi,
üretim planlamas› yapmay› ö¤renmesi ve bu iflin tekni-
¤ini gelifltirmesi gerekiyor. Tüketicilere düflen ise eko-
lojik tar›m ürünlerine yo¤un ilgi göstermek. Tüketicilerin
talep gösterdi¤i ölçüde, ekolojik tar›m ürünleri yelpaze-
sinin genifllemesi bekleniyor. Bir üreticinin ürünü dik-
meden önce niye o ürünü üretti¤ini, kimlerle birlikte bu
mal› sataca¤›n› ve ürünü nas›l pazarlayaca¤›n› bilmesi

gerekiyor. Türkiye’nin tar›mda geri kalmas›n›n nedenini
üretim planlamas› yapmamas›na ba¤layan Ananias,
birlik ve kooperatiflerin kurulmas› gerekti¤ini ve bunla-
r›n hepsinin iletiflim halinde olarak üreticinin örgütlen-
mesine ve ihtiyaçlar do¤rultusunda planl› hareket et-
mesine katk› sa¤lamas› gerekti¤ini düflünüyor. 

Neden “sosyetik ürün” imaj› var?
Ekolojik tar›m›n ticareti Türkiye’de henüz çok adil bir
flekilde yap›lam›yor. Ekolojik tar›m ürünleriyle di¤er
ürünler aras›nda yüzde 5-15 aras›nda bir fiyat fark› ol-
mas› gerekiyor asl›nda. Ancak Türkiye’de fiyat fark›n›n
çok daha fazla oldu¤u görülüyor. Bunun as›l nedeni,
üreticinin örgütlenmemifl olmas› ve tüketicinin bilinçli
davranmamas›. Üretimin örgütlenebilmesi için tüketi-
min belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Talep olmadan
üreticinin yat›r›m yapmas› mümkün de¤il. Üretici örgüt-
lenmedi¤i için bu durum kötüye kullan›l›yor.

Ekolojik ürün sat›fl›yla ilgili projeler
Bu¤day Derne¤i’nin üzerinde çal›flt›¤› iki proje var.
Bunlardan biri elektronik pazar yeri projesi. Burada
üreticiler kendi dükkanlar›n› aç›yor ve kendi do¤al ürün-
lerini sat›yorlar. Bir di¤er proje ise bu ürünlerin halk 
pazar›nda sat›lmas›. Bu konuda fiiflli belediyesi ile
anlaflan dernek, yaln›zca sertifikal› ürünlerin sat›labile-
ce¤i Türkiye’nin ilk ekolojik pazar yerini kurmaya haz›r-
lan›yor. 

Avrupa’n›n ekolojik bahçesi
AB üyelik sürecinde en çok konuflulan konulardan biri de tar›m. Bu tart›flmalar daha çok ekolojik (organik)
tar›m çevresinde odaklan›yor. Anadolu’nun bilgi ve toprak zenginli¤ine iflaret eden Bu¤day Ekolojik Yaflam›
Destekleme Derne¤i kurucusu Victor Ananias, önerdi¤i çözümlerle dikkat çekiyor. 

Avrupa’n›n ekolojik bahçesi
AB üyelik sürecinde en çok konuflulan konulardan biri de tar›m. Bu tart›flmalar daha çok ekolojik (organik)
tar›m çevresinde odaklan›yor. Anadolu’nun bilgi ve toprak zenginli¤ine iflaret eden Bu¤day Ekolojik Yaflam›
Destekleme Derne¤i kurucusu Victor Ananias, önerdi¤i çözümlerle dikkat çekiyor. 
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T ›pta bir otorite olan Prof. Dr. Osman Müftüo¤-
lu’na göre do¤ru beslenme, düzenli egzersiz,
yeterli uyku ve stres düzeyi düflük bir ruhsal ya-

flam sa¤l›kl› yaflam›n anahtarlar›. Ancak insan sa¤l›¤›n›
sadece bedensel sa¤l›k üzerine kurgulamak mümkün
de¤il. Beden ve ruh evlili¤inin sa¤l›¤› koruyucu ve tamir
edici ola¤anüstü bir kapasitesi oldu¤unu söyleyen Müf-
tüo¤lu hep kaliteli yaflam konusuna de¤iniyor. Sa¤l›kl›
olman›n yan›nda yaflamdan keyif almak, nefleli ve cofl-
kulu yaflamak, kahkaha atmak, üretmek, paylaflmak,
sevmek, dokunmak gibi birçok insani ö¤eyi hayat›m›z-
da tafl›mam›z› tavsiye ediyor. Hayat›n dans etmek gibi
e¤lenceli ve keyif verici olmas› gerekti¤ini vurgulayan
Müftüo¤lu, “Dans›n amac› müzik bitene kadar oday› ar-
fl›nlamak de¤il, hareket ve eflinizden zevk almakt›r. ‹yi-
li¤i ve sa¤l›¤› gündelik hayat›n›za dahil etmek hayat ile
dans etmekten zevk alman›za yard›mc› olacak, size ka-
liteli bir yaflam sunacakt›r” diyor. 

Kaliteli yaflamdan kast›n›z nedir? 
Kaliteli yaflamda hedef, hastaland›¤›n›z günlerin say›s›-
n› gittikçe azaltmak ve sa¤l›kl› olmakt›r. Bunun yan›nda
kaliteli yaflam keyif ald›¤›n›z, nefleli ve coflkulu yaflad›-
¤›n›z, kahkaha att›¤›n›z, üretti¤iniz, paylaflt›¤›n›z, ço-
¤altt›¤›n›z, sevdi¤iniz, okflad›¤›n›z, koklad›¤›n›z, dokun-
du¤unuz, sar›ld›¤›n›z birçok insani ö¤eyi içinde tafl›r. 

Sa¤l›kl› bir yaflam için neler yap›lmal›? 
Hastalanmamay› ya da daha az hastalanmay› istiyorsa-
n›z sa¤l›kl› yaflam› bir yaflam biçimi olarak benimseme-
lisiniz. Tam ve eksiksiz bir sa¤l›kl› yaflam program› uy-
gulayabilmek dört temel dayana¤› do¤ru oluflturmakla
mümkündür: Do¤ru beslenme, düzenli egzersiz, yeter-
li ve kaliteli uyku, dengeli ve stres düzeyi düflük bir ruh-
sal yaflam. Bunun için tecrübeli ve kaliteli bir sa¤l›k
deste¤i almak gerekir. Bu entegre bir sa¤l›k program›-

d›r. Modern Bat› t›bb›n›n meditasyon, yoga, masaj gibi
tamamlay›c› t›p programlar›yla birlikte uyguland›¤›, be-
den, ruh ve akl›n iflbirli¤ini sa¤layan ça¤dafl bir t›p kon-
septidir. Sa¤l›kl› yaflamak istiyorsan›z hangi besinleri
ne zaman, ne miktarda ve ne s›kl›kta tüketece¤inizi bil-
meli, sa¤l›kl› bir çevrede yaflam sürmelisiniz. Tabii ki
sadece bunlar yetmez. ‹yi bir e¤itim almak, yaflama
olumlu bakmak, sosyal ba¤lar›n›z› güçlendirmek, inanç
dünyan›z› geniflletmek, genetik hastal›klar›n›z› dikkate
alarak sa¤l›k planlar›n›z› yapmak, sa¤l›¤›n›zla ilgili de¤i-
flimlere karfl› güçlü olmak, iyi bir hekimden ya da sa¤-
l›k sisteminden sa¤l›k riski yönetimi alm›fl olmak da ge-
rekiyor. 

Sa¤l›kl› beslenmenin ana kurallar› nelerdir?
Sa¤l›kl› beslenme yeterli ve dengeli beslenmenin bir bi-
leflimidir. Tüketti¤iniz besinler günlük enerji kayna¤›n›z-
d›r. Dengesiz bir diyet, bedeninizi ve buna ba¤l› olarak
da yaflam›n›z› kötü yönde etkiler. Güçlü ve sa¤l›kl› ol-
mak için beslenmenizi kontrol alt›nda tutman›z, beslen-
me bilinci edinmeniz zorunludur. Sa¤l›kl› beslenmenin
üç ana unsuru var. Birincisi tüketti¤iniz besin unsurlar›
günlük ihtiyac›n›z olan enerji kayna¤›n› karfl›lamal›. ‹kin-
cisi bu enerji kayna¤›n› karfl›larken karbonhidrat, prote-
in, ya¤ dengesini koruyabilmeli. Üçüncüsü ise yeterli,
dengeli ve çeflitli olmas›d›r. Tercih etti¤imiz besinler
mümkün oldu¤unca karbonhidrat, protein ve ya¤ un-
surlar›ndan uzak; antioksidan, vitamin ve mineraller
aç›s›ndan zengin olmal›. 

Siz nas›l besleniyorsunuz?
Beslenmeme çok özel dikkat göstermiyorum ama söy-
lediklerimi önemli ölçüde yapmaya çal›fl›yorum. Çok iyi
bildi¤im bir alan oldu¤u için basit manipülasyonlarla
beslenme dengemi sa¤l›yorum. Çok yararl› olan brük-
sellahanas›, kereviz sap› ve brokoliyi s›k s›k tüketmeye

çal›fl›yorum. Kendi kolesterol de¤erlerime göre k›rm›z›
et ve hayvansal proteinlerden, ya¤dan uzak duruyo-
rum. Besin destekleri al›yorum. Ayr›ca yaflam›n önemli
keyiflerinden ölçülü ve geçici olmak kofluluyla faydala-
n›yorum. Sigara içmiyorum, alkolü ölçüsüz asla kullan-
m›yorum. Uyku düzenime çok dikkat ediyorum. Düzen-
li olarak egzersiz yap›yorum.  

Çevrenizdekileri ve ailenizi de kontrol ediyor musunuz?
Çevremdekileri kontrol etmem pek mümkün olmuyor.
Biz biraz din adamlar› gibi çal›fl›yoruz. Do¤rular› söyle-
yip bunlar›n yap›lmas›n› bekliyoruz. Yaparlarsa iyi olur,
yapmazlarsa kendileri bilir. Bunu ailem için de söyleye-
bilirim. Çocuklar›m›n her zaman sa¤l›kl› ve iyi beslendik-
lerini düflünmüyorum. Zaman zaman fast food besinler
tüketiyorlar, ama gittikçe azaltt›klar›n› görüyorum. An-
cak aile olarak genelde iyi ve sa¤l›kl› besleniyoruz.

Hastalar›n›za yaklafl›m›n›z nas›l? 
‹nsan sa¤l›¤›n›n sadece bedensel sa¤l›k üzerine kurgu-
lanmas› mümkün de¤il. Beden ve ruh evlili¤inin olmad›-
¤› kiflilerde sa¤l›ktan söz edilemez. Bunun için pozitif,
verici ve ›l›ml› olman›z, paylaflman›z, yetinmeyi bilmeniz
gerekiyor. Çünkü ruh ve beden iflbirli¤inin sa¤l›kl› den-
gesinde, sa¤l›¤› koruyucu ve tamir edici ola¤anüstü bir
kapasite mevcut. Hastalar›ma da bu yönde telkinlerde
bulunuyorum. Ancak bunlar› söylerken bir budist rahip
edas›yla baflka bir dünyay› anlatm›yorum. Dünyadaki

“Hayat dans etmek gibidir”
Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu’nu herkes dinliyor ve onun önerilerini yaflam›na geçirmeye çal›fl›yor. 
“Yaflas›n hayat” slogan›n›n sahibinden kaliteli yaflam›n s›rlar›n› dinledik. 

“Hayat dans etmek gibidir”
Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu’nu herkes dinliyor ve onun önerilerini yaflam›na geçirmeye çal›fl›yor. 
“Yaflas›n hayat” slogan›n›n sahibinden kaliteli yaflam›n s›rlar›n› dinledik. 



gerçeklerin ölçülü oldu¤unu anlatmaya çal›fl›yorum. Bu
telkinlerimden etkilenildi¤i için beni dinleyenlerin say›s›-
n›n fazla oldu¤unu düflünüyorum. 

Tamamlay›c› t›bb› da destekliyorsunuz. Tamamlay›c›
t›bb›n yararlar› nelerdir?
Tamamlay›c› t›p modern t›bb›n unuttu¤u insani, duygu-
sal ö¤eleri daha çok tafl›yor ve do¤al tedavi yöntemle-
rini kullan›yor. Ancak ülkemizde tamamlay›c› t›bb› uy-
gulad›¤›n› iddia eden çok say›da flarlatan var. Bu kifli-
lerin etik kayg›s› olmad›¤› için tamamlay›c› t›ptan mo-
dern t›bb›n etik de¤erleri do¤rultusunda yararlanmak
gerekiyor. Meditasyon, masaj, yoga, akupunktur, aro-
materapi, homeopatik destekler, osteopatik uygula-
malarla t›bba yard›mc› olmaya çal›flanlar gelsinler birlik-
te çal›flal›m. Türkiye’de bu konuya en aç›k olan heki-
mim. Çünkü tamamlay›c› t›bb›n hastal›klar›n tedavi edil-
mesine ve kaliteli yaflama ciddi yararlar› var.  

S›k tüketilmesi ve uzak durulmas› gereken besinler
nelerdir? 
Tüm taze bal›klar, deniz ürünleri, derisi al›nm›fl tavuk ve
hindi eti, yumurtan›n beyaz›, sebzeler, meyveler, saf ve
taze s›k›lm›fl meyve sular›, baklagiller, do¤al tah›llar,
kurutulmufl sebze ve meyveler, kepekli siyah ekmek,
bulgur, makarna, kabuklu pirinç, zeytinya¤› gibi kalori
içerikleri az olan besinlere dayal› bir beslenme tarz›n›n
düzenli ve uzun süreli bir flekilde uygulanmas› yaflam
süremizi uzat›r. Daha az kalori almak istiyorsan›z tere-
ya¤›, margarin, çikolata, tam ya¤l› peynirler, tam ya¤l›
süt ve yo¤urt, tavuk kanad› ve derisi, ya¤l› k›rm›z› et,
sucuk, salam ile di¤er mand›ra ürünleri, sakatatlar, fast
food besinler ve her türlü k›zartmalardan, po¤aça gibi
ya¤l› besinlerden uzak durmal›s›n›z. Beslenmede en
önemli konu yeme¤i yemek olarak tüketmemektir. Ye-
mek yedi¤inizde ruhsal zevk de almal›s›n›z. 

Düzenli olarak lifli g›dalar tüketilmesini öneriyorsu-
nuz. Lifli g›dalar ve engelledi¤i hastal›klar nelerdir?
Lif hiçbir vitamin, mineral ya da kalori sa¤lamaz, ama
önemli fonksiyonlar› var. Lif sindirim sistemimizin rahat
çal›flmas›na yard›mc› olmaktan baflka kanser, kalp
hastal›¤›, haz›ms›zl›k, diyabet ve fliflmanl›k gibi de¤iflik
hastal›klara karfl› korunmaya yard›mc› olur. Lif sa¤la-
yan meyve, sebze ve tah›llar ayn› zamanda çok önem-
li besinsel faydalar da sa¤lar. Beslenme uzmanlar› her
gün 25-30 gram lif al›nmas›n› tavsiye eder. Kahvalt›da
yüksek lifli tah›l kepe¤i, ö¤ün aralar›nda bir elma, ak-
flam yeme¤inde bir koçan m›s›r ve bir havuç yiyerek bir
günde 30 gram lif al›nabilir. Lifli g›dalar tüketmek, sa¤-
l›k aç›s›ndan kendinize yapaca¤›n›z en büyük yat›r›m-
lardan birisidir. 

‹çecek tüketimini nas›l kontrol etmeliyiz?
En iyi içecek sudur. Özellikle kalsiyum, magnezyum ve
mineral yap›s› olan sulardan günde yaklafl›k iki litre tü-
ketilmeli. Gerek yemek aralar›nda gerekse ö¤ün arala-
r›nda tüketilen tatl› ve asitli içecekler, günlük kalori al›-
m›n› belirgin derecede art›r›r. Bu nedenle daha çok fle-
kersiz ve az kalorili içecekler tercih edilmeli. Haz›r içe-
cekler katk› maddesi kimyasallar içerdi¤i için taze ve
saf meyve suyu, soda-limon ya da su tüketilmeli. Son
y›llarda hayat›m›za giren bitkisel çaylar, özellikle yeflil
çay çok yararl›. Alkol tüketimini ise s›n›rland›rmak gere-
kiyor.

Vitamin ve minerallere ne kadar ihtiyaç duyar›z?
Bunlar› yiyeceklerden mi yoksa ayr›ca m› almal›y›z?
Vitamin ve mineraller gençlik ve canl›l›¤›m›z›n yap›taflla-
r› olan maddelerdir. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak
vücudumuza gerekeni sa¤layan vitamin ve mineralleri,
mümkün oldu¤unca do¤al yollardan almakta yarar var.
Ancak vitamin, mineral ve besin deste¤ine ihtiyac›n›z
varsa, do¤ru ürünü kullanmak için hekiminizin tavsiye-
sini almal›s›n›z. ‹htiyac›n›z› ise cinsiyetiniz, yafl›n›z, yap-
t›¤›n›z ifl ve genetik riskleriniz belirler. 

Günümüzde obezite sorununun gittikçe artmas›n›n
nedenleri nelerdir? 
Son 300 y›ld›r harcad›¤›m›z kalorilere düflman olan tek-
nolojiler gelifltirilmifltir. Özellikle bilgisayarla iletiflim tek-
nolojileri insano¤lunu hareketlendiren bütün sistemleri
yok etmifltir. Bugün bir bilgisayar tufluyla internetten 5
bin kaloriyi befl kalori bile harcamadan siparifl verebilir-

siniz, ama bu kaloriyi harcayabilmek için yaklafl›k 50
saat ciddi egzersiz yapman›z gerekir. ‹nsan vücudu ki-
lo almaya göre planland›¤› için tüm bu geliflmeler obez
bir neslin do¤mas›na neden oldu. 

Kilo kontrolü nas›l sa¤lan›r?
Do¤al beslenmeye dönmek, kalori tüketimini azaltmak
ve bedensel aktiviteyi art›rmak gerekiyor. ‹yi bir doktor
ve psikolog deste¤i ile tüm yeme al›flkanl›klar›n›z› de-
¤ifltirip do¤ru bir beslenme program› yapabilirseniz so-
runlar›n›z› çözebilirsiniz. Kilo almay› önleyici veya kilo
azalt›c› diyetler uyguland›¤›nda ideal olan›, sevdi¤iniz
ya da sevmedi¤iniz besinleri, sa¤l›kl› bir yaflam için si-
ze yetecek kadar kaloriyi ve yaflamsal besin ö¤elerini
al›p almad›¤›n›z› gözeten bir beslenme tarz›d›r. 

Yafllanmay› yavafllatmak mümkün mü?
Yafllanmay› yavafllatmak biraz flansa ba¤l›. Bu konuda
kader, genetik faktörler, yaflam flartlar› ve flans unsur-
lar›n›n etkisi var. ‹yi beslenirseniz, iyi bir sa¤l›k bak›m›
al›rsan›z bunu baflarabilirsiniz. Akl›n›z› iyi kullan›p sa¤l›-
¤›n›z› tesadüfe b›rakmamal›s›n›z. ‹nsanlar› di¤er canl›-
lardan ay›ran en önemli özellik bize verilen bedenin
emanet oldu¤unu kabul etmektir. Bu bedeni mümkün
oldu¤unca iyi korumal›y›z. Asl›nda biz hayat› uzatm›yo-
ruz. Hep söylüyorum, biz hayattan hakk›m›z olan› al›yo-
ruz. Kendimize ne kadar iyi bakarsak, korunursak o
kadar uzun yaflar›z. 
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Tolga Örnek ad›n› ço¤umuz, vizyona görkemli bir
girifl yapan Hititler belgeseli ile duyduk. Bir fil-
min vizyona giriflinde çok konuflulmas› ve gifle-

de büyük baflar›lar beklenmesi, baflar›n›n elde edilme-
si çok flafl›rt›c› bir durum de¤il. Ancak Hititler, ne yaz›k
ki Türkiye’nin çok al›fl›k olmad›¤› bir prodüksiyondu. ‹l-
ginç olan Türkiye’de bir belgeselin bu kadar yank›
uyand›r›p, bu kadar çok izlenmesiydi. “Seyirci belgesel
sevmez” diyenlere inat, salonlar dolup taflt›. fiüphesiz
bunda Hititler’in öyküsünün lay›k›yla beyazperdeye ak-
tar›lmas› ve en son teknolojilerin kullan›lm›fl olmas› bü-
yük bir etken. Hititler’in ard›ndan Tolga Örnek ad› bu
kez yine bizden ve daha yak›n zamandan bir belgesel
ile duyulmaya baflland›. Gelibolu... Daha önce de sine-
maya aktar›lan Gelibolu’nun öyküsü, ilk defa bu kadar
büyük bir prodüksiyon ve yerli bir sinemac›n›n anlat›-
m›yla karfl›m›zdayd›. Gelibolu da vizyonda oldu¤u süre
boyunca ve sonras›nda çok konufluldu, hala konuflul-
maya devam ediyor.

Ofisinde bulufltu¤umuz Örnek ile belgeselleri üzerine
konufltuk. Baflar›l› belgesel yapman›n püf noktas› ola-
bilir mi, bu kadar büyük prodüksiyonlara imza atman›n
zorluklar› neler ve Türkiye’de gerçekten belgesel izlen-
miyor mu, sorular›n›n cevaplar›n› Örnek’ten ald›k.

Türkiye’de belgeselin izlenmedi¤i söylenir. Ancak sizin
belgeselleriniz hep çok izlendi. Bunun s›rr› nedir?
Bunun için gizli bir formülüm yok. Böyle bir formül olsa
hep onu uygulard›m. Bence Türkiye’de belgesel izleme
potansiyeli var. Ancak izlenmesi gerekti¤i kadar izlen-
miyor. Seyirci karfl›s›nda de¤iflik bir fley bulursa ve iyi
oldu¤una, iyi niyetle haz›rland›¤›na, verilen eme¤e ina-
n›rsa destekliyor ve izliyor. Bizim filmlerimiz bence o
yüzden seyirciyi çekiyor. Konuya ve eme¤e inan›yorlar.
Ayr›ca tarz›, bak›fl aç›s›, prodüksiyonun kalitesi farkl›

geliyor. Tabii konular›n ulusal olmas› da ilgi çekiyor. ‹n-
sanlar›n belgesele ilgisi var, ancak izleyip izlememeleri
önlerine konulan ürünle ilgili.

Belgesel aç›s›ndan Türkiye’yi di¤er ülkelerle karfl›-
laflt›rd›¤›n›zda ne gibi farklar görüyorsunuz?
Türkiye’de yaln›zca belgeseller de¤il dramalar da dün-
yadaki kadar büyük bir pazara sahip de¤il. Türkiye’de
sinema, tiyatro, kitap ya da heykel sektör olarak di¤er
ülkelere oranla çok büyük de¤il. Bütün bunlar sosyal,
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“En be¤endi¤iniz, en rahat seyredebildi¤iniz, teknik
olarak en çok sevdi¤iniz yapt›¤›n›z son ifl oluyor.”

toplumsal ve kültürel altyap› ile ilgili. Durum böyle olun-
ca bizdeki belgesel say›s› Avrupa, ABD ya da zaman
zaman Asya ülkelerininki kadar çok de¤il. Hem say›
olarak hem de çeflit olarak fazla de¤il. Çünkü onlar›
besleyecek bir altyap› dünyadaki di¤er ülkelerde oldu-
¤u kadar zengin de¤il. O yüzden bir piyasas› oluflmu-
yor. Ama bu yaln›zca belgesele özgü de¤il, bütün dal-
lar için geçerli. Türkiye’de 4-5 tane belgesel film festi-
vali var. Belgeselin seyirciyle buluflabilece¤i, yar›flabile-
ce¤i, birbirini etkileyebilece¤i bir ortam yok.

Türkiye’nin bir gün gelip de belgesel festivalleri dü-
zenleyen bir ülke haline gelmesi size ne kadar somut
geliyor?
Avrupa Birli¤i’ne girmesi kadar somut bir fley. Bunlar›n
hepsi birbirini besleyen, birbirinden destek alan, birbi-
riyle do¤ru orant›l› unsurlar. AB, kültürel altyap›dan so-
yutlanamaz. Belgesel de öyle. Daha fazla okuyan, da-
ha fazla merak eden, daha fazla tart›flan bir toplum ha-
line geldi¤imiz zaman bütün bunlar gerçekleflir. Ama flu
anda öyle de¤il. Yine de kariyerime bafllad›¤›m gün ile
bugün aras›nda bile büyük farklar, ilerlemeler görüyo-
rum. Bunda teknolojinin de büyük faydas› var. Tekno-
loji gelifltikçe film çekmek daha ucuzluyor, filmi göster-
mek de kolaylafl›yor. ‹nternet, DVD, kablolu, dijital ya-
y›n gibi olanaklar art›yor.

Belgeselin Türkiye’deki durumumun d›fl›nda, belge-
selci Türkiye’de nas›l alg›lan›yor? Hak etti¤inizi ald›-
¤›n›z› düflünüyor musunuz?
Hak etti¤imizin ne oldu¤unu bilmiyoruz ki! Hiçbir za-
man bir fleyi hak etmek için ifl yapmad›¤›mdan böyle
bir beklentim yok. Ekibin de böyle bir yaklafl›m› yok.
Ortamdan beslenerek varolma ya da ifl yapma beklen-
tisi tafl›m›yoruz. Bizi heyecanland›ran, Türkiye’ye fay-
dal› olabilecek iflleri yo¤un biçimde yap›yoruz. Ondan

sonra da yurtiçinde ve yurtd›fl›nda önümüzün aç›k ol-
mas›n› istiyoruz. Pazarlanmas› ve da¤›t›m› için elimiz-
den geleni de yap›yoruz. Baz› aç›lardan hak etti¤imizin
daha üstünde bir yerdeyiz, baz› aç›l›rdan ise de¤iliz.
Bütün bunlar gifle baflar›s› düflünülerek yap›lan filmler
de¤il. Öyle olsa farkl› filmler çekerdim.

Ne gibi?
Uzun metraj. 

Uzun metraj çekecek misiniz?
Olabilir. Düflünüyorum. Ama flu an kafamda bir proje
yok.

Yeni bir belgesel projesi var m›?
Asl›nda proje, fikir olarak düflündü¤ümüz çok fley var.
Ama Gelibolu her aflamas›yla o kadar uzun sürdü ki, flu
an hala da¤›t›m› devam ediyor. Yolculu¤unu tamamla-
mas›n› bekliyorum. Bu dönemi biraz daha toparlanma-
ya, flirketi organize etmeye, daha ufak tefek ifller yapa-
rak belimizi do¤rultmaya ay›rmak istiyoruz. Gelibo-
lu’nun yolculu¤u bitince yurtd›fl› ile ortak prodüksiyon
fleklinde bir ba¤lant› olabilir. O f›rsatlar›n önüne geç-
mek istemiyoruz. Onun için biraz daha bekliyoruz.

Türkiye’de Ermeni sorunu gibi tabu haline gelmifl so-
runlara yönelik belgesel çekebilmek ne derece müm-
kün görünüyor?
Bence mümkün de¤il. Hakk›yla, objektif olarak yapmak
mümkün de¤il. Derinine inip bir akademik çal›flma ha-
linde yapmak mümkün de¤il. Türkiye’nin baz› komp-
leksleri, önyarg›lar›, endifleleri, korkular› aflmas› laz›m.

Bu da m› AB ile mümkün olacak?
AB’yi bir örnek olarak vermifltim. AB ile ilgisinden öte
kendi kendine olgunlaflmas› gerekiyor. Bunun tek çö-

zümü e¤itim. Evrensel, çok yönlü, ça¤dafl ve bilime da-
yal› bir e¤itimle mümkün.

Gelibolu belgeselinden sonra pek çok elefltiri de yö-
neltildi. Bunlara yönelik tutumunuz nedir?
Hiçbir fley söylemiyorum. Çünkü söyleyecek bir fley
yok, film ortada. Elefltirilere cevap vermiyorum, çünkü
tabans›z ve temelsiz elefltiriler. Kendi yanl›fl bilgileri
üzerinden elefltiriyorlar. Benim için önemli olan filmin
teknik ve estetik aç›lardan elefltirilmesi. Onu da bugü-
ne kadar kimse yapmad›. Film elefltirmenleri de dahil,
hiç kimse yapmad›. Bir fley çok desteklenip göz önün-
de oldu¤unda arkas›ndan kuvvetli bir elefltiri gelir. Tür-
kiye’de bu durum art›k klasikleflmifl. Ad›n› san›n› duy-
mad›¤›m, tan›mad›¤›m pek çok kifliyi filme yönelik sal-
d›r›lar› sayesinde tan›d›m. Kendisine gazeteci, yazar,
araflt›rmac› diyenlerin ad› bize karfl› sald›r›lar› sayesinde
duyuldu. 

Siz kendinizi elefltiriyor musunuz?
Kendimi çok ac›mas›z elefltiririm. ‹flimde ac›mas›z dav-
ran›r›m. Ancak elefltirinin tarz›, temeli, amac› önemli.
Kendi tan›t›m›n› yapmak için elefltiren birini ciddiye al-
mam mümkün de¤il. Olmad›¤›ndan emin oldu¤um bir
fleyi olmufl gibi gösterip elefltiren bir insan› da kafama
takmam. O yüzden elefltirinin kim taraf›ndan ve hangi
amaçla yap›ld›¤› çok önemli. Biz ekip olarak filmlerimi-
zi özellikle estetik aç›dan çok elefltiririz. O yüzden film
bittikten sonra uzun bir süre seyredemiyoruz. Elefltirile-
ri bir ara takip ediyordum, ama öyle yalan yanl›fl fleyler
ki. Sahip olduklar› bilgi do¤ru de¤il. Üstelik Gelibolu
ideolojik amaçla da kullan›lan bir konu.

Ortada film varken aileye yönelik elefltiriler de olabi-
liyor.
Bu çok uç bir davran›fl, “Kötü film yapm›fl, gebersin”
mant›¤›. ‹ngiliz dönmesi, vatan haini diyenler oldu. Bun-
lar yaz›lmadan önce insan›n özgeçmifline bak›l›r. Tabii
bu arada elefltirinin yüzdesi de çok önemli. Filmi be¤e-
nenler internete girip “Elinize sa¤l›k” diye yazm›yorlar.
Be¤enmeyenler daha aktif. Filmi izleyenlerin yüzde 70-
80’i çok be¤endi. Ama yüzde 20-30 öyle büyük bir gü-
rültü kopard› ki ço¤unlukmufl gibi alg›lan›yorlar. Sert
elefltiriler filmin gösteriminin üçüncü gününde bafllad›.
Be¤enenler çok olmasayd›, üçüncü günden sonra bu
rakamlara ulafl›lamazd›, filmi 660 bin kifli seyretmezdi.
Önü kesilirdi. Gençler, ö¤renciler, askerler çok be¤en-
di. Ço¤u insan be¤endi, o yüzden çok tak›lm›yorum. 

Belgeselde yorum ne kadar olur?
‹nsan oldu¤u sürece objektiflikten söz etmek mümkün
de¤il. Günlük hayat›n her alan›nda yorum oldu¤u süre-
ce belgeselde de olmamas› mümkün de¤il. ‹nsanda
yorum var. Her fley bir tercihten olufluyor. Tabii ki bu-
nun bir dozaj› var. Yorum, bir fleyin kifli üzerindeki yan-

s›mas› ve onun esere geri dönmesidir. Yorum yaparken
önyarg›s›z olmak çok önemli. Belli bir yorumu destek-
lemiyoruz. Yorumumuz film oluflurken ortaya ç›k›yor.
‹kisi aras›nda büyük fark var. Gelibolu’da savafl›n kötü-
lü¤ünü anlatan bir film yapmak istedik. Film yap›l›rken
bu yorumun iflleyifli, detay›, araçlar› ortaya ç›k›yor.

Filmlerinizi birbirinden ay›rabiliyor musunuz?
Genelde en son çekti¤iniz en önemsedi¤iniz oluyor.
Tabii filmdeki kalite artt›kça, teknik olarak da kalite ar-
t›yor. En be¤endi¤iniz, en rahat seyredebildi¤iniz, tek-
nik olarak en çok sevdi¤iniz en son yapt›¤›n›z ifl oluyor.
Gelibolu’yu uzun zamand›r çekmek istedi¤im ve estetik
anlamda ötekilerden iyi oldu¤una inand›¤›mdan onun
yeri biraz daha farkl›. Bir de ilk filmim Atatürk’ün yeri
ayr›. ‹flin bafl›ndaki o masumiyeti özlüyorum.

Masumiyet derken...
Yaln›zca film var. Hiç ticari kayg› yok. Röportajlar,
medyadaki yüzünüz, prestijiniz, isminiz gibi kayg›lar
yok. Bir tek yapabilece¤iniz en iyi filmi yapmak için yo-
la ç›k›yorsunuz. Sonra her yapt›¤›n›z film ile yükünüz
art›yor. ‹nsanlar›n sizden beklentileri art›yor. Sizin film-
den, kariyerinizden beklentileriniz art›yor. Oysa ilk film-
de, filmi yapabilece¤iniz en iyi flekilde yap›p bitirmekten
bir ad›m ötesini düflünmüyorsunuz.

Türkiye’de belgesel çekmek zor. Gelibolu gibi bir
belgeseli çekmek daha zor. Bunu nas›l baflard›n›z?
Senaryo çok zorlad›. Konunun senaryo haline gelmesi,
flekillenmesi, bitirilmesi yaklafl›k dört ay sürdü. Montaj-
da da devaml› de¤ifltirildi. Bütçeyi bulmak çok zor ol-
du. Özel efektler ve proje birçok ülkeyi kapsad›¤›ndan
koordinasyon çok zor oldu. Avustralya’dan görüntü,
‹ngiltere’den foto¤raf, Yeni Zelanda’dan günlük geldi.
Rusya’dan, Almanya’dan bir sürü fley geldi. ‹ngilte-

re’de seslendirme, ABD’de ses tasar›m›, Almanya’da
miksaj yap›ld›. 

B›rakma hissine kap›ld›n›z m›?
Film çekerken yapmam öyle bir fley.

Özellikle belgelerde sizi flafl›rtan, heyecanland›ran
neler oldu?
Böyle bir projeye bafllad›¤›n›zda film sizin hayat›n›z olu-
yor. Onun d›fl›nda hiçbir fley göremiyorsunuz. Filmi b›-
rakmak, teslim olmak gibi bir fley akl›mdan geçmiyor.
Bunald›¤›m›, yoruldu¤umu hissetti¤im dönemler olu-
yor, ama bunun alternatifi hiçbir zaman ifli b›rakmak ol-
muyor. ‹fl öyle ya da böyle bitecek. Ama hangi flekilde
bitece¤inin çözümünü ar›yoruz. Tabii bizler tarihçi ol-
mad›¤›m›zdan böyle bir konuya e¤ildi¤imizde konuyla
ilgili her yeni bilgi bizim heyecan›m›z› körüklüyor. Geli-
bolu’da o kadar günlük, mektup yaz›ld›¤›n› bilmiyor-
dum. Okudu¤um her belge beni çok heyecanland›rd›.
Hititler’de de öyle. O zamanlardan bütün bunlar› düflü-
nebilmelerine flafl›rabiliyoruz. ‹nsan›n ufkunu aç›yor,
inan›lmaz bir fley. En büyük zenginlik o bence.

Belgesel do¤as› gere¤i s›k›c› bir format. Bunu aflabil-
mek için neler yap›yorsunuz?
Her filmin her konunun kendi anlat›m tarz› bulunur. El-
deki malzeme, konunun cinsi, anlat›lmak istenen stili
belirler. Her filmde yeni bir format, anlat›m biçimi, tek-
noloji ö¤renmek, denemek istiyoruz ki bir imzam›z ol-
sun. Her proje bir öncekinin bir ad›m önünde olmaya-
caksa yapman›n bir anlam› yok. Belgesel do¤as› gere-
¤i biraz daha a¤›r tempolu ve s›k›c› olma olas›l›¤› daha
yüksek bir dal. Ama tabii bu da her filmcinin dramatik
kurgusuna, senaryoyu kurufluna ba¤l›. Bizim senaryo-
lar›m›z›n daha ak›c›, yal›n, çarp›c› ve dramatik olmas›na
özen gösteriyoruz. Foto¤raflar›, müzi¤i, karakterleri ona
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“Bir projeye bafllad›¤›n›zda film sizin hayat›n›z oluyor.
Onun d›fl›nda hiçbir fley göremiyorsunuz.”

“Benim için önemli olan filmin teknik ve estetik aç›lardan elefltirilmesi. Onu da bugüne kadar kimse
yapmad›. Film elefltirmenleri de dahil hiç kimse yapmad›.”



göre seçiyoruz. Eldeki teknoloji, araçlar herkes için ay-
n›. Bunlar› nas›l kulland›¤›n filmci olarak seni di¤erlerin-
den ay›r›r. 

Hedefiniz nedir?
Hayal kurmak önemli bir fley. Ama hayallerin de bir te-
meli olmas› gerekiyor. Herkes Oscar kazanmak ister,
ben de isterim. Ama oraya giden bir yol var ve biz o yo-
lun hangi aflamas›nday›z? Nas›l gidece¤iz, neler yap-
mal›y›z, o donan›ma sahip miyiz diye bakmak gerekir.
Bu yüzden uç bir hayalim yok. Daha gerçekçi,
ulaflabilece¤imi düflündü¤üm hayaller var. Çünkü bir
insan›n hayat›n› hiç ulaflamayaca¤› bir hayal u¤runa
harcamas› kötü bir fley. Bu çok üzücü. Oysa o hayal bir
köflede durur, ondan önce daha gerçekçi,
ulaflabilece¤iniz orta vadede hayalleriniz olur ve o
hayallere ulaflt›kça hayat›n›z daha da zenginleflir.
Benim, Gelibolu’yu çekmek, Jeremy Irons ile çal›flmak,
ABD, Avustralya sinemalar›nda göstermek, televizyon-
lara satmak gibi hayallerim vard›. Bütün bunlar› bana
sekiz y›l önce sorsayd›n›z, benim için Oscar kazanmak
gibi bir hayaldi. fiimdi ise gerçekleflti. Bundan sonraki
hayallerimi biraz daha geniflletiyorum ve gelifltirerek
gidiyorum. Belki o zaman Oscar aflamas›na gelir.

Belgesel, dramalara oranla hayal gücünü s›n›rlar m›?
Hay›r, tam tersi hayal gücünü daha çok zorlar. Çünkü
yarat›c›l›¤›n›z gerçeklerle s›n›rlan›r ve gerçekler içerisin-

de yarat›c› olman›z gerekir. Size “Hayal et, çarp›c›, et-
kileyici, ilginç, duygusal yap; ancak bu gerçeklerin
d›fl›na ç›kmadan yap!” diyor. Herkes yapamaz bunu.
Gerçeklerle s›n›rlanmasak çok daha farkl› fleyler yapar-
d›k. Dramayla belgesel aras›ndaki en büyük fark bu.
Baz› insanlar için avantaj, baz›lar› için de dezavantaj
say›labilir. Bu yüzden drama çekmek istiyoruz. fiu ana
kadar hayal gücümüzü gerçeklerle s›n›rl› kulland›k.
S›n›rlar› kald›r›nca daha farkl› düfller kurabiliyor muyuz
diye görmek istiyoruz. Gerçeklerle s›n›rl› oldu¤umuzda
daha baflar›l›ysak, o zaman hep belgesele devam
ederiz. Böylece kendi kulvar›m›z› ve s›n›r›m›z› görürüz.
Kendimizi denemek için yapmak istiyoruz.

Korsan yay›nlara nas›l bak›yorsunuz? Belgesellerin
ilgi görüp korsanlar›n›n ç›kmas›na sevinmek Polyan-
nac›l›k m› olur?
Tamamen Polyannac›l›k olur. Korsan konusunda çok
kat›y›m. Orijinalin çok pahal› oldu¤unu bahane etmek
Do¤an arabas› olan›n BMW çalmas›n› hakl› ç›kar›r.
“Pahal›s›na paran yetmiyorsa, çal” gibi bir mant›k
ç›k›yor. Ne yaz›k ki toplumumuzda bilinç olarak yerlefl-
memifl. Oyuncular›n, film sektöründen tan›d›¤›m isim-
lerin korsan ürünler al›p izledi¤ini ve rahatça söyleyebil-
di¤ini görüyorum. Bu beni çok endiflelendiriyor. Cep-
lerinden para yat›r›p film çekip kazançlar› filmin sat›fl›na
ba¤l› oldu¤unda, filmlerinin korsan› piyasaya sürülürse
o insanlar› seyredin. O zaman ne hissetti¤imizi anlarlar.
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“‹flin içinde insan oldu¤u sürece objektiflikten söz etmek mümkün de¤il. Günlük hayat›n her alan›nda
yorum oldu¤u sürece belgeselde de olmamas› mümkün de¤il. Her fley bir tercihten olufluyor. Ancak tabii
ki bunun bir dozaj› var.”

“Hayal kurmak önemli bir fley. Ama hayallerin de bir temeli olmas› gerekiyor. 
‹nsan›n hayat›n› ulaflamayaca¤› bir hayal u¤runa harcamas› kötü bir fley.” 
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haz›rlayan: umut bavl›

S›cak günlere keten serinli¤i
Binlerce y›l öncesinden günümüze ulaflan keten dokuma kültürü, ketenin do¤all›¤› ve sa¤l›¤a olumlu
etkileriyle her geçen gün daha fazla tercih edilen bir miras.

Yaz mevsiminin bunalt›c›, s›cak günlerinde giyim
ve ev tekstilinde serinlik ve ferahl›k sa¤layan
ketenin geçmifli günümüzden binlerce y›l ön-

cesine dayan›yor. Arkeolojik kaz›larda elde edilen bu-
luntular ketenin on binlerce y›ll›k bir geçmifle sahip ol-
du¤unu gösteriyor. ‹Ö 2000 y›llar›nda Babil’de k›yafet
yap›m›nda kullan›lan pamuk o dönemde “beyaz alt›n”
olarak da an›lan çok de¤erli bir malzemeydi. 

Keten elyaf›, ilk ça¤lardan bu yana keten bitkisinin sa-
p›ndan çürütülerek elde ediliyor. Bitki sap›ndaki elyaf
demetçiklerini zedelememek için çürütülen saplar, ku-
rutulduktan sonra sert k›s›mlar› k›r›larak elyaf ve odun
parçalar› birbirinden ayr›l›yor. Yaklafl›k 55-90 cm uzun-
lu¤unda olan keten elyaf›, do¤al parlakl›¤› ve sa¤lam
görünümüyle dokumada tercih edilen bir ürün. ‹lk ça¤-
lardan beri yerleflik toplumlarca bilinen keten, kullan›fl-

Görsel malzeme Koleksiyon Mobilya’n›n yaz sezonu için üretti¤i Society Today Koleksiyonu’ndan al›nm›flt›r.
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l› bir materyal olmas›n›n yan› s›ra ruhunu kad›ndan alan
bir dokuma. Bu bitki yüzy›llard›r, kad›nlar taraf›ndan
toplanarak ifllenen ve onlar›n dünyas›n› temsil eden bir
sembol. Günümüzün yo¤un temposunda, binlerce y›l›n
miras›yla bedenimizi rahatlatan bir doku. Ketenin yüz-
de 20’ye varan s›ra d›fl› emicili¤i giysilerin yan› s›ra ban-
yolarda da vazgeçilmez olmas›n› sa¤l›yor. Do¤al doku-
su özellikle kuru ciltler için masaj etkisi yarat›yor. 

Türkler, Orta Asya’dan edindikleri keten dokuma dene-
yimlerini Anadolu’da da gelifltirerek di¤er milletlerin de
ketenle tan›flmas›n› sa¤lad›lar. Romal›lar ilk olarak
Türkler’de gördükleri keten gömlek, ceket ve pantolon-
lar› da yüz y›llar boyu gelifltirerek kulland›lar. Hazar
Prensesi Çiçek, Bizans Saray›’na gelin gitti¤i zaman
giydi¤i Türk tipi keten ka¤an hatun elbisesi de Bi-
zans’ta moda olmufl ve oradan Avrupa’ya yay›lm›flt›.

Günümüzde keten üretimi ‹zmit ve Karadeniz yöresin-
de yeniden canlanmaya bafll›yor. Yüzde yüz do¤al ve
sa¤l›kl› olmas›, keteni yeniden cazip hale getiren en
önemli unsurlardan biri. Ülkemizde keten dokumalar
giyim wkuflam ürünü olarak h›rka, önlük, gelinlik, flal-
var, kundak bezi ve iç çamafl›r› gibi farkl› ürünlerde, ev
tekstilindeyse yorgan, yast›k k›l›f›, örtü, perde, kilim,
puf gibi ürünlerde kullan›l›yor.



33 

V
ücudumuzdaki elektrostatik güçleri inceleyen,

düzenleyen ve hareket kabiliyetimizi art›rmam›-

za yard›mc› bir enerji ak›m› olan biyoenerji, ha-

yat›m›z› kolaylaflt›r›yor. Öncelikli olarak tabiat›m›zda var

olan enerjiyi keflfedip beslememiz gerekiyor. Bu güçle

her gün olumlu düflüncelerle güne bafllay›p dinamik

günler geçirebiliyoruz. 

Bütüne yönelik bir tedavi yöntemi

Biyoenerji tedavisinde vücuda pozitif enerji vererek be-

denin yeniden akort edilmesi sa¤lan›yor. Tedavi, biyo-

enerji konusunda yeterlilik kazanm›fl biyoenerjistler ta-

raf›ndan yap›l›yor. Biyoenerjist kendi bedeninden do-

¤an bir enerjiyi de¤il, evrende var olan kozmik biyo-

enerji ak›m›n› bir tür mercek ya da kristal görevi göre-

rek topluyor ve tedavi edece¤i kiflinin bedenine aktar›-

yor. ‹flin s›rr› enerjiyi do¤adan alabilmekte. Biyoenerji

t›bb›n ihtisas flubeleri, tahlil laboratuvarlar› ve manyetik

görüntüleme merkezleriyle diyalog halinde çal›fl›yor.

Tedaviye kabul edilen kifliye konulan tan›yla ilgili t›bbi

görüfl ve bulgular istenebiliyor. 

Biyoenerji tedavisi bölgesel olarak uygulanm›yor. fiika-

yet ne olursa olsun biyoenerjist bedeni bir bütün olarak

ele al›yor. Ancak flikayet sebepleri üzerinde biraz daha

yo¤un çal›fl›labiliyor. Tedavi s›ras›nda ilaç ve neflter gi-

bi unsurlardan faydalan›lm›yor, pozitif enerji kullanarak

vücudun aksayan sistem ve ritimleri düzenleniyor. Bi-

yoenerji seanslar›nda, gerekti¤i takdirde, kiflinin düflün-

ce sistemi üzerinde hipnoz ve psikoterapi yöntemleri

de deneniyor. Seanslar s›ras›nda bir tür rehabilitasyon

yöntemiyle kiflinin negatif düflünce, tav›r ve al›flkanl›kla-

r›n›n fark›na varmas› sa¤lan›yor. Kiflinin bunlarla müca-

dele etmek üzere bilinç gelifltirmesine yard›mc› olan bi-

yoenerjist öfke ve al›nganl›klar› mercek alt›na al›p çö-

züm yollar›n› kifliye sunuyor. Bu çözümler ikna yoluyla

benimsetilip kiflinin uygulamaya almas› sa¤lan›yor. Bi-

yoenerji seanslar› 15-30 dakika aras›nda sürüyor.

Biyoenerjinin keflfi 

Biyoenerjinin öyküsü 20. yüzy›l›n bafl›nda Rus bilim

adam› Behterev ve di¤er baz› bilim adamlar›n›n ortaya

att›¤› bir teori ile bafllam›fl. ‹nsan›n biyoenerji alan› oldu-

¤unu fark eden bu bilim adamlar› yo¤un araflt›rmalar

sonucu konuyla ilgili pek çok kitap ve makale yazm›fl.

Baflar›yla sürdürülen tüm bu çal›flmalar, bir süre sonra

Marksizm ve Leninizm’e uygun olmad›¤› için yasaklan-

m›fl. Bu nedenle uzun bir zaman biyoenerji ile ilgili hiç-

bir bilimsel araflt›rma yap›lmam›fl. Çok eski do¤u kül-

türlerindeyse halk doktorlar›, insan vücudunda “chi” ad›

verilen bir enerjinin varl›¤›n› keflfetmifl. Çjen-tsü terapis-

ti uzmanlar bunu, vücut enerjisinin birleflik fonksiyonu

olarak tan›mlam›fl. Bugünse parapsikoloji olaylar› ve el-

le tedavi dahil aç›klanabilen sonuçlanm›fl bilimsel bir

çal›flma olmamas›na ra¤men, dünyan›n 100’den fazla

kürsüsünde bu konunun araflt›rmas› yap›l›yor.

Yararlar›

Biyoenerji öncelikle sa¤l›kl› bir ruh haline, ard›ndan da

sa¤l›kl› bir bedene kavuflmam›z› sa¤l›yor. Biyoenerji ile

beyin fonksiyonlar› gelifltirilip telepati ve haf›za yetene-

¤i art›r›labiliyor. Pek çok hastal›¤a karfl› direnç gelifltir-

memizi sa¤layabilen biyoenerji ile sürekli ruh ve beden

uyumunu yakalamak mümkün.

32 biyoenerji
haz›rlayan: esra melek yi¤itsözlü

Vücudunuzu enerjiyle akort edin
Do¤al enerji anlam›na gelen biyoenerji, alternatif t›bb›n en önemli kollar›ndan biri olarak 
modern t›p yöntemlerine destek verebiliyor. 

Vücudunuzu enerjiyle akort edin
Do¤al enerji anlam›na gelen biyoenerji, alternatif t›bb›n en önemli kollar›ndan biri olarak 
modern t›p yöntemlerine destek verebiliyor. 

Biyoenerji tedavisinin kullan›labildi¤i hastal›klar

• Yüksek tansiyon, kalp rahats›zl›klar›

• Solunum sistemi rahats›zl›klar›

• Sindirim sistemi ve mide rahats›zl›klar›

• Sigaraya ba¤l› damar t›kan›kl›¤›

• Menopoza ba¤l› flikayetler

• Romatizmal rahats›zl›klar

• ‹drar yollar› rahats›zl›klar›

• Çeflitli cilt rahats›zl›klar›

• S›rt ve boyun a¤r›lar›

• Alerjik rahats›zl›klar

• Hormonal bozukluklar

• Nörolojik rahats›zl›klar

• Kas hastal›klar›

• Cinsel sorunlar

• Bafl a¤r›lar›

• Obezite 
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U
yum sürecinde farkl› kültür ve geleneklere sa-

hip Avrupa ve Türkiye halk›n›n bir arada uyum-

lu bir flekilde yaflamas› amaçlan›yor. 15 y›ld›r

imgebilim üzerinde çal›flan Prof. Dr. Nedret Kuran Bur-

ço¤lu, Osmanl›’n›n devam› olan Türkiye’nin farkl›l›klara

al›fl›k oldu¤u için Avrupa’yla uyumlu bir flekilde yaflaya-

bilecek yetenekte oldu¤unu savunuyor. Avrupa’dan

alacaklar›m›za karfl›l›k Avrupa’ya vereceklerimizin daha

çok oldu¤unu belirten Burço¤lu, “Herkes AB üyeli¤i ile

Türklerin solu¤u Avrupa’da alaca¤›n› düflünüyor. Tam

tersine Avrupa buraya gelecek. Türkiye’nin gücünü

kullanmak isteyen Avrupa’n›n bu treni kaç›rmamas› ge-

rekiyor. Türkiye’yi daha fazla zorlaman›n anlam› yok”

diyor. 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girme sürecinde uyumdan

söz ediliyor. Nedir bu uyum süreci?

Bu süreçte beraber yaflamay› sa¤lamak amaçlan›yor.

Bunun için öncelikle birbirine sayg› duymak ve birbirini

iyi tan›mak gerekiyor. Avrupa’yla biz farkl› co¤rafyalarda

oluflmufluz, farkl› kültür ve geleneklere sahibiz. Amaç

kültürlerimizi de¤ifltirmek de¤il, bir arada yaflaman›n

gerektirdi¤i ölçüyü sa¤lamak. Uyumdan bu anlafl›lmal›.

Bunu sa¤layabilmek için her fleyden önce beraber ya-

flamay› istemek gerekiyor. ‹ki taraf da t›pk› bir evlilikte

oldu¤u gibi belirli ölçülerde baz› al›flkanl›klar›ndan fera-

gat etmeli. Bu süreçte olabildi¤ince objektif bak›lmal›,

çünkü önyarg›larla yaklafl›l›rsa beraber yaflamak müm-

kün de¤il. ‹rade ve istekle ortak noktalar bulunarak be-

raber yaflanabilir. Bu nedenle uyum süreci deniyor,

çünkü bir anda bu uyumu sa¤lamak mümkün de¤il.

Uyum sürecine nas›l bakmam›z gerekiyor?

Öncelikle ç›kar›lan uyum yasalar›n› hayata geçirmemiz

gerekiyor. Sanc›l› bir süreç yaflad›¤›m›z için yap›c› bir

bak›fl aç›s›na sahip olmal›y›z. Tabii ki al›flkanl›klardan

uzaklaflmak çok zor, ama kararl› oldu¤umuza göre bu

yolda kararl› bir flekilde ilerlemeliyiz. Her toplumun ken-

dine göre kusurlar› var ve AB’ye girifl süreci kendimizi

yeniden tan›mam›z› da beraberinde getirdi. Bu sürece

uyum sa¤lamaya çal›fl›rken her fleyimizi terk etmemiz

gerekmiyor, yaln›zca eksiklerimizi ve ihmal etti¤imiz ta-

raflar›m›z› gelifltirmeliyiz. Asl›nda kültürümüzde olan

ama zamanla ihmale u¤ram›fl birbirine sayg›, insan

haklar›, sosyal terbiye gibi konular› yeniden gözden ge-

çirip yap›land›rmal›y›z.   

Toplumumuzun eksikleri neler?

Zihniyet de¤iflikli¤ine ihtiyac›m›z var. En büyük eksi¤i-

miz de güven. Afl›r› alttan al›p sürekli kendimizi elefltiri-

yoruz. Geçmiflimizin ve de¤erlerimizin tam olarak bilin-

cinde de¤iliz. Ak›lc› yaklafl›p sorunlara so¤ukkanl› bak-

mal›y›z. Ciddi bir dayan›flma eksikli¤i var, birbirimizi sü-

rekli kötüleyip köstekliyoruz. Bak›fl aç›m›z› de¤ifltirip

olumlu bakmay› ö¤renebilirsek bu uyum sürecini kolay-

l›kla tamamlayabiliriz. 

AB’ye girme çabas› toplumda anlafl›lamad› m›, neden?

AB süreci tam olarak anlafl›lamad›, çünkü topluma an-

lat›lmad›. Süreç h›zland›kça zor taraflar› görülmeye

baflland›. Bu nedenle toplum tepki gösteriyor. AB’ye

girildi¤inde refah düzeyimizin birden yükselece¤i, zen-

ginleflece¤imiz düflünülüyordu. Böyle olmad›¤› anlafl›-

l›nca hayal k›r›kl›klar› yafland›. 

AB sürecini tan›tma görevi kimlere düflüyor? 

Avrupa Birli¤i Bilgi Merkezi’nin tan›t›m çal›flmalar› var;

çeflitli seminerler düzenleniyor. Bunlar daha yayg›n ha-

le getirilmeli. En büyük görev bas›na düflüyor. Her ko-

nunun ayr›nt›lar›yla bas›nda yer almas› gerekiyor, çün-

kü bas›n hem bilgilendirici hem de flekillendirici bir un-

sur. Bence hükümet taraf›ndan toplumu bilgilendirici

küçük broflürler haz›rlan›p da¤›t›labilir. Sözgelimi bu

süreçte 31 kolu olan müktesebattan söz ediliyor, an-

cak kimse bunun ne demek oldu¤unu bilmiyor. 17 Ara-

l›k kararlar›n›n dökümüne bile ulaflmak pek kolay de¤il. 

Türkiye bu uyumu sa¤layabilir mi? Bu süreç ne kadar

zamanda tamamlan›r?

Türkiye Avrupa’yla uyumu kolayl›kla sa¤layabilir. Os-

manl› ‹mparatorlu¤u’nun bir arada yaflama deneyimine

sahip oldu¤umuz için toplum olarak zaten farkl›l›klara

al›fl›¤›z. Bu bizi zenginlefltiriyor. Bence Avrupa farkl›l›¤a

yeterince al›fl›k de¤il; insanlar› kategorize edip kal›plara

sokmak istiyorlar. Bu nedenle zaman zaman baz›

olumsuz propagandalar yap›l›yor. Süreci sa¤l›kl› bir fle-

kilde tamamlayabilmek için bunlar›n etkisinde kalma-

mal›y›z. Güven eksikli¤imiz oldu¤u için her fleye tepki

gösteriyoruz. Bu durum son zamanlarda Avrupa’dan

gelen haberlere paralel olarak artmaya bafllad›. Gördü-

¤üm kadar›yla toplumda hayal k›r›kl›¤›na do¤ru bir gidifl

var. Öncelikle bunu aflmal›y›z. Uyum kabiliyeti olan bir

ülkeyiz. Bu süreci tamamlamak zaman alaca¤› için sa-

b›rl› olmal›y›z. Sürecin ne kadar sürece¤ini söylemek

biraz zor. Olaylar›n geliflimine ba¤l›, ama çok uzun sü-

rece¤ini sanm›yorum. 

Toplumdaki güvensizli¤in nedenleri neler?

Toplumumuzda çeflitli nedenlerle ne yaz›k ki sa¤l›kl› bir

özgüven oluflamad›. Bu durumda gelen her elefltiri bizi

birbirimize düflürüyor, toplumsal pani¤e yol aç›yor. Oy-

sa elefltirileri so¤ukkanl›l›kla karfl›lay›p yeni stratejiler

belirleyebilmeliyiz. Ortakl›k kültürümüz oluflmad›¤› için

aram›zda dayan›flma da yok ve en yak›n›m›zdakini ez-

meye, karalamaya çal›fl›yoruz. Bu yeterince e¤itim al-

mam›fl kiflilerin gösterdi¤i bir davran›fl flekli ve böyle in-

sanlar çekingen olduklar› için de kendi içlerine kapan›-

yor. 1960’l› y›llarda Avrupa’ya giden insanlar›m›z›n gü-

vensizlik nedeniyle sorunlar yaflad›¤›n› gördük. Bu in-

sanlar kendi ülkelerinde flehir dahi görmeden çok fark-

l› bir ortam olan Avrupa’ya gittiler. Kimliklerini yitirmek-

ten korktuklar› için de içlerine kapand›lar ve yaflad›kla-

r› toplumda diyalog kuramad›lar. Avrupa’ya giden e¤i-

timli kifliler ise böyle bir sorun yaflamad›. Anlafl›ld›¤› gi-

bi bu bir e¤itim sorunu. Bu güvensizli¤in di¤er bir ne-

deni ise d›fl bas›n›n etkisinde kalmam›z. Tabii ki bizim

de kusurlar›m›z var, ama d›flar›dan gelen her elefltiriyi

kabul etmemeliyiz. Tarihimize daha iyi bakmal› ve de-

¤erlerimize sahip ç›kmal›y›z. Türkiye’de son 20 y›lda

muazzam bir patlama yafland›. Avrupa’dan eksik bir

yan›m›z oldu¤unu düflünmüyorum. 

Geçmiflten bugüne Avrupa’da nas›l bir Türk imaj› var?

Uzun zamand›r Avrupa’da Türk imgesi üzerine araflt›r-

malar yap›yorum. Bu konuda en son iki ay önce ‹sviç-

re’de bir kitab›m ç›kt›. Bu imaj› dokuz aflamada gör-

mek mümkün, çünkü tarihte bir tak›m dönüm noktala-

r› var. ‹lk baflta Türklerin Anadolu’ya girmesiyle baflla-

yan bir korku imaj› geliyor. Türklerin Avrupa’ya yay›lma-

Birlikte yaflayabilir miyiz?
AB’ye girmek için ciddi mücadelelerin verildi¤i ülkemizde herkes geliflmeleri merakla bekliyor. 
Bu sanc›l› süreçte Türkiye’nin AB üyesi ülkelerle uyumu yakalayabilmesi için çal›flmalar yap›l›yor.
Acaba birlikte yaflayabilecek miyiz?  

Birlikte yaflayabilir miyiz?
AB’ye girmek için ciddi mücadelelerin verildi¤i ülkemizde herkes geliflmeleri merakla bekliyor. 
Bu sanc›l› süreçte Türkiye’nin AB üyesi ülkelerle uyumu yakalayabilmesi için çal›flmalar yap›l›yor.
Acaba birlikte yaflayabilecek miyiz?  
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s›ndan korkulmufl. Daha sonra Haçl› Seferleri’yle kutsal

bölgeleri barbarlardan kurtarmak amaçlanm›fl. Kuran-›

Kerim 14. yüzy›la kadar Bat› dillerine çevrilmedi¤i için

Türkler sapk›n olarak görülmüfl. ‹stanbul’un fethiyle bir-

likte Türk korkusu doruk noktas›na varm›fl, Türkler in-

sanüstü varl›klar olarak görülmüfl. Reform döneminde

ise dini lider Martin Luther Türklere karfl› savafl aç›lma-

s› gerekti¤ini söyleyerek halk› tehdit etmifl. 17. yüzy›l-

daysa Fransa’da Türkeri ad› verilen bir hareket do¤-

mufl; Türklerin k›yafetine, sanat›na, müzi¤ine karfl› bir

ilgi bafllam›fl. Avrupa’da Türk modas› yay›l›rken Alman-

ya’da olumsuz imge devam etmifl. ‹kinci Viyana Kuflat-

mas› ve ‹nebaht›’daki Türk yenilgisi Avrupa’daki yenil-

mez Türk imaj›n› de¤ifltirmifl. 18. yüzy›l Ayd›nlanma Dö-

nemi’nde Almanya’da olumlu bir imge oluflmufl. Daha

yak›n tarihe geldi¤imizde; bafllayan sömürgecilik hare-

ketini meflrulaflt›rmak için Do¤u hakk›nda at›l, yavafl

hareket eden bir imge yarat›lm›fl. Bu 1923 y›l›na kadar

sürmüfl. Müslüman olan Türkler H›ristiyanl›k’›n rakibi

olarak görülmüfl. 18. yüzy›lda ulus devlet kavram›yla

din konusu önemini yitirmifl, ancak Osmanl› hep öteki-

li¤ini korumufl. Çünkü Osmanl› ile Müslümanl›k özdefl-

lefltirilmifl. Bugünkü önyarg›lar da k›smen geçmifle da-

yan›yor. Kendi kimliklerini olufltururken Osmanl›’y› d›fl-

lad›klar› için bunun devam› olan bir devleti kendi içleri-

ne almay› sindiremeyen gruplar var. 1923’te Atatürk’ün

oluflturmak istedi¤i ça¤dafl Türk imaj› da Avrupa’da ye-

terince anlafl›lamam›fl.

Türkiye’nin AB’ye girme sürecindeki yaklafl›mlar›n›n

imaj›m›za nas›l etkileri oldu? 

Bu konuda olumlu yaklafl›mlar var. Türkiye’nin AB’ye

girmek için ciddi bir çaba gösterdi¤inin herkes fark›n-

da. Avrupa bas›n›nda Türkiye sürekli gündeme gelme-

ye bafllad›. Eskiden Türkiye’den hiç söz edilmezken ar-

t›k özellikle Orta Avrupa ülkelerinde her gün Türklerle il-

gili haberler yer al›yor. Bu önemli, ancak imaj›m›z›n

olumlu yöne do¤ru gitti¤ini söylemek pek mümkün de-

¤il. Bizimle ilgili ç›kan olumlu yaz›lar imaj›m›z için yeter-

li düzeyde de¤il. Avrupa bas›n›nda Türkiye ne kadar

olumlu yans›t›l›rsa, toplum da bize o kadar kolay uyum

sa¤lar.

AB’nin Türkiye’den beklentileri neler? Türkiye’nin AB

üyeli¤i Avrupa Birli¤i’ne neler katar?

Gümrük Birli¤i nedeniyle ekonomik aç›dan Türkiye’den

istediklerini alabilirler. Türkiye jeopolitik aç›dan çok

önemli bir konumda, Avrupa’n›n Asya’ya aç›lan kap›s›

durumunday›z. Türkiye’nin hemen yan›nda petrol ç›k›-

yor. Ülkemizin su sorunu yok, iklimi güzel, topraklar›

zengin. Bu nedenle Avrupa için çok cazip bir ülkeyiz.

Son zamanlarda potansiyel yüksek ve dinamik genç

nüfusumuzun çoklu¤u da ilgi çekmeye bafllad›. Avrupa

tüm bunlar› kullanmak istiyor. Herkes AB üyeli¤iyle

Türklerin solu¤u Avrupa’da alaca¤›n› düflünüyor. An-

cak tam tersine Avrupa ülkemize gelecek. Global aç›-

dan bak›ld›¤›nda ›s›nma sorunu söz konusu. Hollanda

ve ‹rlanda gibi ülkeler gelecek korkusu nedeniyle Türki-

ye’ye yat›r›m yap›p yerleflmek istiyorlar. 1960’l› y›llarda

Avrupa’ya giden Türkler k›s›tlamalara ra¤men mucize-

ler yaratt›. Pek çok kurulufla imza atan Türk ifladamlar›

Avrupa’da ciddi istihdam imkanlar› sa¤lad›. Bugün Av-

rupa parlamentosundaki Türk milletvekilleri önemli ifller

yap›yor. Türklerin yaratma ve dayanma gücüyle Avru-

pa’ya verebilece¤i çok fley var. AB’nin bu treni kaç›r-

mamas› gerekiyor. Türkiye’yi daha fazla zorlaman›n an-

lam› yok. 

AB’nin tüm bölge kültürlerini kucaklayan ortak bir kültür

politikas› var m›?

Tabii ki var. Avrupa ülkeleri de tarihte birbirleriyle savafl-

m›fllar. Dinlerin içinde bile bölünmeler var. Dünya liderli-

¤inde ABD’yle boy ölçüflebilmek için kendi aralar›nda

rekabet içindeler. Bu kültürlerin bir araya getirilebilmesi

için “Çeflitlili¤in Birlikteli¤i” slogan›yla ortak bir kültür po-

litikas› oluflturuldu. Bu amaçla marfl, bayrak, parlamen-

to yap›ld›. Ancak bu parlamentonun üye ülkelerin halk›-

n› ne derecede temsil etti¤i tart›flma konusu. AB kendi

içinde henüz mükemmel bir duruma gelmifl de¤il.

17 Aral›k kararlar›ndan sonra yabanc› yat›r›mc›lar›n da

Türkiye’ye bafllayan ilgisi, dikkat çeken flirket evlilikleri

ve sat›nalmalar ifl dünyas›nda ne gibi de¤ifliklikler yara-

tacak?

17 Aral›k’tan sonra Türkiye art›k yat›r›m›n göze al›nabi-

lece¤i bir yer haline gelmeye bafllad›. Yabanc› yat›r›mc›-

lar Türkiye’nin potansiyelini fark etti. Bu konuda çok ya-

k›ndan izledi¤im birkaç örnek var. Bunlar›n olumlu etki-

leri olaca¤›n› düflünüyorum. ‹fl yaparken toplumu da ta-

n›maya bafllad›lar. Türkiye’ye daha çok güven duyuyor-

lar. Bu da uyum sürecinde olumlu geliflmelerin oldu¤u-

nu gösteriyor. Yap›lan bu yat›r›mlar kal›c› olacakt›r. 

Sizin imgebilim üzerine yapt›¤›n›z çal›flmalar›n AB’ye gi-

rifl sürecine nas›l bir katk›s› var?

Yaklafl›k 15 y›ld›r imgebilim üzerine çal›fl›yorum. Top-

lumlar›n baflka toplumlar hakk›nda oluflturduklar› imge-

lerin sosyo-kültürel nedenlerini, bunlar›n zaman içinde-

ki dönüflüm süreçlerini ve yans›malar›n› inceledim. ‹lk

olarak Bo¤aziçi Üniversitesi’nde karfl›laflt›rmal› bir Avru-

pa Merkezi kurduk. Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik

konusunda yay›nlar ç›kard›k. Avrupa Kültür Vakf›’n›n

destekledi¤i “1923’ten Günümüze Avrupa’da Türk ‹m-

gesi” konulu projemin kitab›n› bast›k. Daha sonra Har-

vard Üniversitesi’nde misafir ö¤retim üyeli¤i yapt›m.

Orada bafllatt›¤›m “Akdeniz’de Ötekinin Temsili ve Çev-

re ‹liflkilerine Etkisi” konulu projemin kitab›n› UNES-

CO’nun deste¤iyle ç›kard›m. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda ya-

y›mlanan makalelerim var. Ayr›ca Uluslararas› Araflt›rma

ve Politika Platformu’nu kurdum. Son olarak ‹sviçre’de,

Avrupa’da Türk imgesini inceleyen bir kitab›m ç›kt›. ‹m-

ge oluflmas›nda ve de¤ifliminde rol oynayan faktörlere

›fl›k tutan ve bu konuda elefltirel bilinç yaratan bu çal›fl-

malar›n, Türk imaj›n›n do¤ru okunmas›na yol açarak AB

sürecine olumlu katk›lar› oldu¤unu düflünüyorum. ‹m-

gebilimin Türkiye’de daha iyi tan›nmas›n› istiyorum. Bu

alanda bir yüksek lisans dersi açt›m. Özellikle AB süre-

cinde buna çok ihtiyac›m›z var. Bu nedenle yurtd›fl›nda

da birçok konferans verdim. Amac›m yurtd›fl›ndaki Türk

imgesinin çözümlenmesine nesnel bir bak›fl aç›s› geti-

rerek bu imgeyi do¤ru anlamland›rmak.

“Tarihimize daha iyi bakmal› ve de¤erlerimize sahip ç›kmal›y›z. Türkiye’de son 20 y›lda muazzam bir
patlama yafland›. Avrupa’dan eksik bir yan›m›z oldu¤unu düflünmüyorum.” 
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O rkoz, lahoz, vatoz, iskorpit, mazak, fangri...
Bunlar Türk denizlerinde yaflayan ve pek ço-
¤umuzun ad›n› ilk kez duydu¤u dip bal›klar›.

Yak›n zamana kadar bu bal›klar hakk›nda kapsaml› bil-
gi edinebilece¤imiz bir kaynak yoktu. “Türkiye Denizle-
rinin Dip Bal›klar› Atlas›” bu eksikli¤i gidermek amac›y-
la yaz›ld›. Arkadafl Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanan kitap
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Histoloji ve Embriyo-
loji Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Alp Can ve
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araflt›rma Gö-
revlisi Dr. Murat Bileceno¤lu taraf›ndan haz›rland›. Can
ve Bileceno¤lu kaynak eksikli¤ini gidermek için Türk
denizlerindeki dip bal›k türlerini foto¤raflamak istediler.
Bu amaç do¤rultusunda 1999 y›l›nda TÜB‹TAK ve
Ankara Üniversitesi’ne proje önerisinde bu-
lunuldu. Önerinin kabul edilmesiyle birlikte
uzun süren çal›flmalara baflland›. 

321 foto¤rafla 121 dip bal›¤› türü ele al›nd›
“Türkiye Denizlerinin Dip Bal›klar› Atlas›” haz›rla-
n›fl, içerik ve sunufl aç›s›ndan Türkiye’de alan›nda
ilk kaynak kitap olma özelli¤ine sahip. Kitap foto¤raf-
lar›n çekilmesi ve araflt›rma aflamas›yla birlikte alt› y›lda
tamamland›. Üç kiflilik bir ekip Türkiye sahillerinin 91
farkl› noktas›nda 237 dal›fl gerçeklefltirerek, 386 saatlik
sualt› görüntüsü elde etti. Alanya, Anamur, Çayeli, Hey-
beliada, Tavflan Adas›, Tekirova ve Barbun Koyu dal›fl
yap›lan baz› bölgeler. Bu süreç boyunca 7 bin 500 fo-
to¤raf çekildi ve 0-50 metre aras›nda yaflayan 78 tür
dip bal›¤› görüntülendi. Kitapta çekilen foto¤raflar›n
321’i kullan›ld›. Dip bal›klar› ço¤unlukla May›s-Temmuz
aylar›nda yumurtlamak için s›¤ bölgelere geldiklerinden
sualt› görüntüleri May›s-Eylül dönemlerinde al›nd›. Eksik
kalan baz› bal›k türleri için sualt› foto¤rafç›lar›n›n arflivin-
den yararlan›larak 121 tür dip bal›¤› görüntüsü elde
edildi. 

Kitapta denizlerimizdeki dip bal›k türleri yaflad›klar› böl-
geler, beslenme ve üreme, d›fl görünüm özellikleri ve fo-
to¤raflar›yla birlikte veriliyor. Bunun yan› s›ra sualt› foto¤-
rafç›l›¤›yla ilgili teknik bilgiler yer al›yor. Denizlerimizde
yaflayan dip bal›klar›n›n tamam› kitapta yer almad›¤› için
eksik kalan türlerle ilgili çal›flmalar devam ediyor. 

Türk denizlerinde 310 tür dip bal›¤› var
Dip bal›klar›, yaflamlar›n›n büyük bir bölümünü dipte ya
da dibe ba¤l› ortamlarda geçiren bal›k türleri. Yuva bi-
linci geliflmifl olan bu bal›klar genellikle dipte yaflayan
canl›larla besleniyorlar. Uzak mesafelere göç etmiyor,
ancak yaz-k›fl aras›ndaki dönemde küçük yer de¤iflim-
leri gerçeklefltiriyorlar. Bu türler genellikle kumlu, kum-
lu-çamurlu, algli, algli-kayal›k ve çay›rl›k dip yap›s›ndaki

“Dip Bal›klar› Atlas›”
Türk denizlerindeki bal›k türlerinin yüzde 68’i dip bal›¤›. “Türkiye
Denizleri’nin Dip Bal›klar› Atlas›” denizlerimizde yaflayan dip
bal›klar›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi ve foto¤raflara sahip. 

Çizgili Mercan

Kahverengi Müren



çeflitlili¤ine sahip. Akdeniz ve Ege Denizi yaklafl›k 389
tür bal›¤› bar›nd›r›yor. Buna karfl›l›k Marmara Deni-
zi’nde 249, Karadeniz’de de 151 tür mevcut. Karade-
niz’in Marmara Denizi’ne benzerli¤i yüzde 56 iken Ak-
deniz’e benzerli¤i yüzde 30. Denizlerimiz genel olarak
›l›man ve s›¤ denizler olarak kabul ediliyor. Bu nedenle
denizlerimizde yaflayan türlerin ço¤u so¤uk denizlerde
yaflayan türlerle tropikal türler aras›nda yer al›yor. De-
nizlerimizdeki bal›k türlerinin yüzde 14’ü ilk 20 metre-
de, yüzde 63’ü 0-250 metre aras›nda, yüzde 21’i 250
metreden daha derinde ve yaln›zca yüzde 2’si 1000
metrenin alt›nda yafl›yor. Karadeniz ›s›s›, kapal› havza
oluflu ve 200 metreden sonra oksijensiz olmas› nede-
niyle en az tür say›s›na sahip denizimiz. 

Sualt› foto¤rafç›l›¤›n›n püf noktalar›
Prof. Dr. Alp Can kitab›n haz›rl›k aflamas›nda sualt› fo-
to¤raf çekimlerine kat›ld›. Kitaptaki foto¤raflar›n 190’›
kendisine ait. Can belgesel amaçl› foto¤raf çekimlerinin
estetik amaçl› çekimlerden farkl› oldu¤unu ve foto¤raf-
ç›n›n bu bilinçle hareket etmesi gerekti¤ini belirtiyor.
Can, “Baz› türler yaln›zca kuyru¤undaki desen fark›yla
di¤erlerinden ayr›l›r. Dolay›s›yla bu türlerin foto¤raflar›n›
çekerken genel görünüflün yan›nda mutlaka kuyru¤un
yandan ve yak›n çekimini yapman›z gerekir. H›zl› dav-
ran›p bal›¤› kaç›rmadan iflinizi bitirmeniz gerekir” diyor.
Can’›n sualt› foto¤raf tekni¤iyle ilgili verdi¤i püf nokta-
lar flöyle:

• Foto¤raf›n› çekece¤iniz bal›¤a mümkün oldu¤u kadar
yaklaflmal› ve film çerçevesini doldurmal›s›n›z. E¤er
tüm görüntü alan›n›n net olmas›n› istiyorsan›z yüksek
diyafram de¤eri seçmeniz gerekir. 
• Çekim yapmadan önce bal›¤›n davran›fllar›n› bir süre
incelemelisiniz.  Yüzüfl h›z›, dönüfl aç›lar› ve saklanma
al›flkanl›klar› gibi davran›fl özellikleri çekim s›ras›nda se-
çilecek diyafram, enstantane ve flafl de¤erlerini belirle-
menize yard›mc› olur.
• Film karesi harcamaktan çekinmemelisiniz. Hiçbir fil-
min fiyat› sizin dal›fl alan›na ulaflmak ve dal›fl yapmak
için harcad›¤›n›z paradan fazla de¤ildir. Sanatsal bir et-
ki yaratmak istiyorsan›z, ayn› bal›¤› de¤iflik aç›lardan
çekmeyi denemelisiniz. Böylece kendi stilinizi yaratabi-
lirsiniz. 
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ortamlarda yafl›yor. Türk denizlerindeki bal›k türlerinin
yüzde 68’ini dip bal›klar› oluflturuyor. Yani denizlerimiz-
de yaklafl›k 310 tür dip bal›¤› yafl›yor. Kayabal›klar› 29
türle en kalabal›k dip bal›¤› türü. Mercanbal›klar› 21, la-
pinler 19 ve horozbinalar 18 türe sahip dip bal›klar›. 

Baz› dip bal›klar› yenildi¤inde ölüme neden oluyor
Dip bal›klar› aç›s›ndan en zengin denizlerimiz Akdeniz
ve Ege. Bu bölgeler biyolojik çeflitlilik aç›s›ndan strate-
jik bölgeler. Ege Denizi’nin kuzey ve güney bölgeleri
birbirinden farkl› biyolojik özelliklere sahip. Bu nedenle
kuzey ve güney bölgelerinde farkl› türlerde dip bal›klar›
yafl›yor. Süveyfl Kanal› yoluyla K›z›ldeniz’den göç eden
türler ilk önce Do¤u Akdeniz’e ve Ege Denizi’ne girifl
yap›yor. Akdeniz ayr›ca Cebelitar›k Bo¤az› yoluyla Atlas
Okyanusu’ndan göç al›yor. Dip bal›klar›n›n baz› türleri
zehirli oldu¤u için yenmiyor. Yenildi¤inde ölüme neden
olan bal›k türleri var; balonbal›¤› bunlardan birisi. Ünlü
kaptan James Cook’un yedi¤i bir balonbal›¤› nedeniy-
le ölümden döndü¤ü tarihi kay›tlarda yer al›yor. Prof. Dr
Alp Can, “Her canl›n›n kendine özgü özellikleri var kufl-
kusuz. Tarihin her döneminde zehirli bal›klar insano¤lu-
nun ilgisini çekmifl, hala da çekiyor. Sokaktaki insana
bal›k özelliklerini sorsan›z size ilk verece¤i yan›t ya en
lezzetli ya da en tehlikeli türlerdir” diyor. Bir de dip ba-
l›klar›n›n canl›yken temas edilen baz› türleri insanda
fliddetli a¤r›lara, hatta floklara neden olabiliyor. ‹skor-
pitler, sokarbal›klar› ve vatozlar bu türler aras›nda. 

Baz› türlerin avlanmas› yasak
Dip bal›klar› genellikle dip a¤lar›, olta, parakete ve z›p-
k›n ile avlan›yor. 15 Haziran-31 Temmuz aras›ndaki dö-
nemde avlanma yasa¤› getiriliyor. Baz› türlerin avlan-
mas›ysa tamamen yasak. Baz› türlerin nesilleri afl›r› av-
c›l›k ya da kirlenme nedeniyle tehdit alt›nda. Denizatla-
r›, orfoz ve lahozlar bu grup içinde yer alan bal›klar. De-
nizlerimizde orfoz ve lahoz isimleriyle bilinen alt› tür bu-
lunuyor ve bu türün dördünün avlanmas› Tar›m Bakan-
l›¤› taraf›ndan s›n›rland›r›l›yor. Prof. Dr. Can, Türkiye’de
deniz ve bal›k türlerinin korunmas›ndan sorumlu çok
say›da kurum oldu¤unu ifade ediyor ve ekliyor: “Önem-
li olan denizleri ‘gerçekten’ sevmek ve koruma bilinci-
nin yüksek olmas›. Bizler asl›nda toprak ve kentlerimizi

de pek koruyam›yoruz. Denizleri koruyamamak bunun
bir uzant›s›.” 

Bal›klar›n uyum becerisi yüksek
Bal›klar yaflam alan› aç›s›ndan en çok farkl›l›k gösteren
canl› grubu olarak biliniyor. Hemen hemen her tür sulu
ortamda yaflam flanslar› var. Tibet’in 5 bin 200 metre
yüksekli¤indeki s›cak su kaynaklar›ndan Büyük Okya-
nus’un 8 bin metrelerindeki 1°C’lik sulara, oksijensiz
batakl›klardan, çok tuzlu ya da sodal› göllere kadar her
tür sulu ortam bal›klar için yaflam alan› oluflturuyor. Bu
durum bal›klar›n çevreye uyum sa¤lama becerisine ifla-
ret ediyor. Genel çerçevede dip bal›klar› da tüm yaflam
alanlar›na uyum sa¤lar. 

Türk denizlerinde 460 tür bal›k yafl›yor
Türk denizlerinde 460 tür bal›k yafl›yor. Kökenleri dört
kayna¤a dayan›yor: 
• Akdeniz ile Atlantik Okyanusu’nun ortak co¤rafi biri-
minden köken alan türler (Atlanto-Mediteran)
• Yaln›zca Akdeniz ve onun uzant›s› olan Karadeniz’de
da¤›l›m gösteren türler 
• Dünya denizlerinin ve okyanuslar›n›n ço¤unda genifl
da¤›l›m gösteren kozmopolit türler 
• Akdeniz’e Süveyfl Kanal› yoluyla geçen türler 
Denizlerimizdeki türlerin 286’s› Atlanto-Mediteran tür-
lerdir. Dünyada yaln›zca Akdeniz’de bulunan türlerin
Türkiye’deki say›s›ysa 65. Denizlerimiz hareketli bal›k

40 dip bal›klar›

Dikenli Vatoz

M›gr› Bal›¤›

Denizat›

Benekli Ç›rç›r

Prof. Dr. Alp Can Dr. Murat Bileceno¤lu
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B
eymen’den ayr›larak kendi flirketi AK’S Ulusla-

raras› Perakende Dan›flmanl›k ve Pazarlama

Servisleri’ni kuran Nur Akgerman, konsept ve

pazarlama dan›flmanl›¤› yap›yor. Markalaflmak için öz-

gün fikir ve tasar›m, do¤ru iletiflim ve tan›t›ma ihtiyaç

oldu¤unu söyleyen Akgerman, markalaflma sürecinde

taklitçilikten uzak durmak gerekti¤ini vurguluyor. 

Türkiye’nin markalaflma konusunda henüz görevini ta-

mamlayamad›¤›n› belirten Akgerman, “Her fleyimiz var

ama tam olarak dünya markalar›yla yar›flabilecek dü-

zeyde de¤iliz. Bugün küreselleflme içinde dünya mar-

kas› olabilmek gerekiyor. Yat›r›m› olan herkes marka

olamaz. Do¤ru bir strateji ve sab›rla markalaflma süre-

ci tamamlanmal›” diyor. 

Marka çok tart›fl›lan bir konu. Neyin marka olup olma-

d›¤› tart›fl›l›yor. Gerçekte marka nedir?

Marka bilinen, paylafl›lan, be¤enilen ve tan›mlanm›fl bir

fleydir. Tüketicinin ak›l ve duygular›nda ciddi dürtüler

yarat›r. Markan›n isim ve logosunun görüldü¤ü her

noktada hedef kitlede dürtüler oluflur. Bunu sa¤layan

kifli ve firmalar markad›r. 

Markalaflmaya nereden bafllamak gerekir?

Bugünün rekabetçi dünyas›nda marka olabilmenin ilk

ad›m› özgünlü¤ü yakalamak. Fikir ve tasar›m yarat›c› ve

özgün olmal›. Art›k rekabet öyle bir dönemde ki farkl›

olmak, ihtiyaçlar› karfl›lamak, bir çekim de¤eri yarat-

mak gerekiyor. Bunun yan›nda markan›z› yans›tan iyi

bir ürününüz olmal›. Son olarak da iyi bir iletiflim kurul-

mal›. Hedefinizi ve istedi¤inizi tüketiciye do¤ru ulaflt›ra-

mazsan›z marka olamazs›n›z. Markalaflman›n ad›mlar›-

n› özgün fikir ve tasar›m, do¤ru iletiflim ve tan›t›m flek-

linde özetleyebilirim. Tüm bunlar› en ak›ll› yollarla uygu-

lamak için do¤ru stratejilerin belirlenmesi gerekiyor. 

Pazarlama stratejisinin bir parças› olan markalaflma sü-

reci Türkiye’de nas›l iflliyor? 

Türkiye markalaflma konusunda henüz görevini ta-

mamlayamad›. Her fleyimiz var ama tam olarak dünya

markalar›yla yar›flabilecek düzeyde de¤iliz. Çünkü Tür-

kiye markalar› dünyaya aç›lmadan, dünya markalar› ül-

kemize geldi. Markalar›m›z da enerjisini Türkiye’de tu-

tunmak, ülke içindeki pazar paylar›n› korumak ve bü-

yütmek için kulland›. Bugün küreselleflme içinde dünya

markas› olabilmek gerekiyor. Yat›r›m› olan herkes mar-

ka olmaz. Bu o kadar basit bir süreç de¤il. Do¤ru stra-

teji ve sab›rla markalaflma sürecinin tamamlanmas›

önemli.  

Marka olmak pahal› bir süreç mi, ne tür yat›r›mlar yap-

mak gerekiyor?

Ciddi bir yat›r›ma ihtiyaç var. Tesadüfen ve hiçbir fley

yapmadan marka olunamaz. Finansman›n nereye har-

canaca¤› do¤ru irdelenmeli. Araflt›rma ve gelifltirme

süreci oldukça önemli. Markan›n ismini ortaya koyma-

dan önce kaliteli ve do¤ru bir ürün gelifltirip ürünün

do¤rular›n›n belirlenmesi gerekiyor. Ürün talepleri kar-

fl›lamal› ve hedef kitle için cazip olmal›. Markan›n do¤-

ru yans›t›lmas›n›n yolu ise sadece ürünün kendisi de¤il-

dir. Ürünün ça¤r›flt›raca¤› duygular› düflünürsek; sunul-

du¤u ortam, sunumu yapan kifliler ve ürün ambalaj› da

çok önemli. Marka kimli¤inin parçalar› olan bu unsurla-

ra para harcarken tan›t›m› da do¤ru yapmak gerekiyor. 

Reklam markalaflman›n olmazsa olmaz› m›d›r?

Reklam olmadan markalaflmak mümkün de¤il. Hedef

kitleye yarat›lmak istenen markan›n tan›t›m› ile ulaflabi-

lirsiniz. Bunu yaparken de özgün olmak gerekiyor. Gü-

nümüzde birbirine benzer reklamlar›n yap›lmas› marka-

laflman›n önünde engeldir. Tüketici farkl› olana ilgi du-

yar. Bu nedenle reklam, markan›n tafl›d›¤› de¤erlerle

bütünleflmeli. ‹letiflim araçlar›n›n hepsini birden kullan-

mak gerekmiyor. Do¤ru olanlar seçilerek hedef kitleye

ulafl›labilir. 

Markalaflma sürecinde nas›l bir pazarlama stratejisi iz-

lenmeli?

‹lk ad›m olarak üretti¤iniz parlak ve özgün fikri do¤ru

stratejilerle yans›tmal›s›n›z. Yap›lanlar›n ayn›s›n› yapar-

san›z flans›n›z pek yok. Farkl›l›k yakalan›rsa daha az

parayla daha h›zl› sonuç al›nabilir. Taklitçilikten tama-

men uzak olunmal›. Markalaflma sürecinin aflamalar›

göz önünde tutularak do¤ru bir pazarlama stratejisi iz-

lenmeli. Bunlar› yaparken profesyonel destek almakta

yarar var. Dünyada bu ifli yapan pek çok flirket var,

ama mutlaka dan›flmanlarla marka olunmuyor. Süreci

do¤ru yönetmek için flirket içindeki profesyonellere de

büyük görev düflüyor. Çünkü profesyonellerin flirketin

bak›fl aç›s›n›, kurumsal ortam›, dünya ve rekabet bilgi-

sini, stratejileri istek ve azimle uygulamas› gerekiyor.

Bana göre marka yaratman›n ilk flart› bunu isteyen ve

hisseden bir tepe yöneticinin olmas›, çünkü süreç bir

uyum içinde ifllemeli. Tepe yönetici ya da patronun ih-

tiyac› belirlemifl, ona inanm›fl ve onun üstüne gidiyor

olmas› gerekiyor. Baflar›l› pazarlama ciddi bir ekip ça-

l›flmas› ile olur. 

Marka kimli¤ini koruman›n yöntemleri nelerdir?

Tan›mlanm›fl ruhun bütün sat›fl aflamalar›na yans›mas›

gerekiyor. Ortaya ç›km›fl marka de¤erleri ve kurum

kimli¤i bütün sat›fl aflamalar›nda hissedilmeli. Çünkü

markalaflmada A’dan Z’ye bir hikayeden söz ediyoruz.

Her aflamada detaylar ve mükemmeliyetçilik önemli,

çünkü marka olmak çok iddial› bir fley. Zincirinizin hal-

kalar›nda kopukluklar varsa olumsuz sonuçlar ç›kabilir.

Marka kimli¤ini korumak için insan kaynaklar›na çok ifl

düflüyor. fiirket çal›flanlar›n› marka ile ilgili de¤erlerle

donatmak, ifl e¤itimlerini tamamlamak, marka öncelik-

lerini belirleyerek bunlar›n çal›flanlar taraf›ndan benim-

senmesini sa¤lamak gibi konular›n üzerinde durulmas›

gerekiyor. Markan›z›, kalitenizi ve verdi¤iniz hizmetleri

canl› ve dinamik tutmal›s›n›z. Ayr›ca markay› sunanlar

da ayn› heyecan› ve ruhu tafl›mal› ki, hedef kitleye hep

ayn› mesaj verilebilsin. Bunun için sunum teknikleri ve

görsel düzenleme çok önemli. Görselli¤inizin de do¤ru

mesajlar vermesi ve hedef kitleyi cezbetmesi gerekiyor.

Son dönemde kiflisel markalar da çok gündemde. Siz-

ce marka olmak ne kadar önemli, kiflisel markaya ina-

n›yor musunuz?

Kiflisel markaya inan›yorum. Kifliler yapt›klar› iflle ya da

kendileriyle ilgili bir konuda baflar›l›ysa, örnek temsil

ediyorsa ve idol olarak görülüyorsa marka olabilir. Bir

ismin ticari bir ürüne dönüfltü¤ü çok iyi örnekler var. Bu

konuda ismin imaj› ve tafl›d›¤› de¤erler çok önemli. Bu

imaj ve de¤erler aras›nda en belirgin ve be¤enilenlerle

ürün yaratmak ve onu pazarlamak bugün dünyada

marka yaratmak konusunda çok s›k rastlanan uygula-

“Markalaflmak bir yetenek iflidir”
Markalaflmak bugünün rekabetçi dünyas›nda en çok konuflulan konulardan biri. Kiflisel markalar›n da
ortaya ç›kt›¤› günümüzde markalaflman›n bir yetenek, baflar› ve temsil ifli oldu¤unu söyleyen Beymen’in
Eski Genel Müdürü Nur Akgerman, marka olabilmenin s›rlar›n› veriyor. 

“Markalaflmak bir yetenek iflidir”
Markalaflmak bugünün rekabetçi dünyas›nda en çok konuflulan konulardan biri. Kiflisel markalar›n da
ortaya ç›kt›¤› günümüzde markalaflman›n bir yetenek, baflar› ve temsil ifli oldu¤unu söyleyen Beymen’in
Eski Genel Müdürü Nur Akgerman, marka olabilmenin s›rlar›n› veriyor. 



malardan biri. Popüler ve baflar›l› kifliler çok rahat  mar-

ka olabilir. Jennifer Lopez’in JLO markas›, Naomi

Campbell’in parfümü, Beyonce Knowles’un giyim ko-

leksiyonu, Sean Combs tiflört ve aksesuvarlar›, Adi-

das’›n David Beckham koleksiyonu, Christy Turling-

ton’›n Puma ile oluflturdu¤u yoga ürünleri, Hülya Av-

flar’›n tiflörtleri bu konu için ilk akl›ma gelen örnekler. 

Her fley ve herkes marka olabilir mi?

Kesinlikle olamaz. Bu bir yetenek, baflar› ve temsil iflidir. 

Kurumlar›n markalaflmas›nda markalaflm›fl lider, yöne-

tici ve tak›mlar›n etkileri nelerdir?

Çok büyük etkisi var. Markalaflma sürecinin do¤ru ya-

flanmas› için bafltaki yöneticinin marka kimlik ve ruhu-

nu tafl›mas› gerekiyor. Yönetici markayla bütünleflti¤in-

de tak›m›n ruhu da, marka da olufluyor. Yönetici zaten

bir markaysa kurumun markalaflmas› çok daha kolay

oluyor. Sonuçta kurumlar›n markalaflmas› da bir ekip

ifli. Burada yöneticiler d›fl›nda tasar›mc›lardan söz et-

mek gerek. Bugün dünyada özellikle giyim markalar›n›n

arkas›nda mutlaka tan›nm›fl tasar›mc›lar ve onlar›n çiz-

gileri var. Tasar›mc›lar›n ço¤u kendi isimleri ile marka-

lafl›yor; en belirgin özellikleri özgünlük ve yarat›c›l›klar›

oluyor.

Markalar›n rekabeti içinde tüketici tercihlerini neler etki-

liyor?

Tüketiciler marka ile özdeflleflmek gibi bir e¤ilimle ken-

dilerini ait hissettikleri markalar› tercih ediyor. Markan›n

sundu¤u de¤erlerle tüketicilerin de¤erleri aras›ndaki

ba¤ ne kadar güçlüyse marka o kadar baflar›l› olur. Bu

nedenle tan›t›m›n hedef kitleye göre yap›lmas› gereki-

yor. Günümüzde al›flveriflleri ihtiyaçtan çok istekler yö-

netiyor. Bu nedenle istek uyand›rmak gerekiyor. Marka

alan müflteriler ürünle birlikte belki de daha çok o mar-

kan›n sundu¤u de¤erleri ve yaratt›¤› hayalleri sat›n al›-

yorlar. 

Amaç sat›fl yapmak m›, marka satmak m›?

Ticari kayg›s› olmayan hiçbir ifl yoktur. Ancak marka

olan flirket ya da kiflilerin ticaret d›fl›nda, markas›n›

do¤ru yans›tmak ve de¤erlerini korumak gibi kayg›lar›

var. Bu çok önemli. Markay› ve imaj› korumak, yaflat-

mak ve eskimesine izin vermeden gündemde tutmak

gerek. Markan›n kiflili¤i var; kiflinin oldu¤u yerde de

ego vard›r. Bu nedenle markalar mutlaka markas›n›

satmak istiyor. 

Türkiye’de baflar›l› gördü¤ünüz markalar nelerdir?

Genelde markalar s›f›rdan olufluyor. Kimi daha h›zl› ki-

mi daha yavafl. Kimi daha uzun ömürlü kimi ise daha

k›sa. Vakko, Mudo, Beymen, Network, Mavi Jeans,

Damat-Tween ilk akl›ma gelenler. Ayr›ca zor flartlara

ra¤men marka olabilmifl Bahar Korçan, Hakan Y›ld›r›m,

Defne Koz, Ümit Ünal, ‹dil Tarzi, Arzu Kaprol, Alev Ci-

liv, Ayfle Brav gibi tasar›mc›lar›m›z var.

Baflar›s›z olup tarihe gömülen markalar var m›?

Baflar›s›z oldu¤u için de¤il de tarihe gömüldü¤üne çok

üzüldü¤üm markalar var. Örne¤in yaklafl›k 20 y›l önce

Kot diye bir bluejean markas› vard›. Bugün Türkiye’de

herkesin bluejean’e kot demesinin nedeni o markad›r.

Böyle bir markan›n yok olmas› çok ac›.

Markalar› yurtd›fl›na tafl›man›n yollar› neler? Bunun ör-

neklerini verir misiniz?

Markay› yurtd›fl›na tafl›man›n de¤iflik yollar› var. Her

fleyden önce bu ifle ciddi bir bütçe ay›rmak gerekiyor.

Uluslararas› sahnede tesadüfen marka olmak çok zor.

Pazar ve hangi yöntemle sat›fl yap›laca¤› belirlenmeli.

Fuarlar, showroom’lar, bayilikler yöntemiyle uluslarara-

s› alanda kökleri salmak mümkün. Bu aflamada hem

medya tan›t›m›n›n hem de halkla iliflkilerin rolü çok faz-

la. Bugün yurtd›fl›nda marka olmufl Mavi Jeans, Da-

mat-Tween, Colin’s firmalar›n› baflar›l› buluyorum. Bu

markalar›n hedefleri belli oldu¤u için ad›mlar›n› do¤ru

at›p ifllerini do¤ru yönettiler. Bu nedenle baflar›l› oldu-

lar. Baflka ülkelerde ifl yapmak istiyorsan›z oral› gibi

davranmak zorundas›n›z. Stratejilerinizi her ülkenin

flartlar›na göre organize etmek zorundas›n›z. 

Konsept ve pazarlama dan›flmanl›¤› konusunda daha

çok kimlerden talep al›yorsunuz?

Dan›flmanl›k y›llar›m boyunca marka olmak iste¤iyle

çok kifli geldi. Daha çok makineye yat›r›m yapm›fl üre-

ticilerden talep al›yoruz. AK’S olarak gerek yurtd›fl›n-

dan gelen markalar›n Türkiye’ye yerleflmesinde gerek-

se markalar›n buradan dünyaya aç›lmas›nda dan›fl-

manl›k hizmeti veriyoruz. Özellikle giyim ve ev sektörle-

rinde yeni markalar yaratmak için çok istekliyiz. 

En be¤endi¤iniz marka hangisi ve neden?

Dünyada en be¤endi¤im marka Armani. Nedenine ge-

lince ayn› çizgi içinde, kimli¤inden hiçbir fley yitirmeden

çok farkl› koleksiyonlarla de¤iflik kitle ve gelir gruplar›-

na hitap etmeyi baflar›yor. Giorgio Armani, Emporio Ar-

mani, Armani Collezioni, Armani Exchange, Armani Je-

ans, Armani Casa koleksiyonlar›ndan her zaman etki-

lenmiflimdir. 

44 marka: Nur Akgerman 

“Marka yaratmad›¤›n›z sürece uluslararas› sahnelerde flans›n›z›n olmas› mümkün de¤il” 
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T
ürkiye’nin köklü kurulufllar›ndan Yaflar Holding

taraf›ndan temelleri at›lan ve g›da sektörünün

en büyük markalar›ndan biri haline gelen P›nar,

30. y›l›n› Çeflme Alt›nyunus’ta düzenledi¤i özel bir ge-

ceyle kutlad›. Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk

Yaflar, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan

Kalpakl›o¤lu, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan-

vekili ‹dil Yi¤itbafl› ve Yaflar Holding ‹cra Kurulu Baflka-

n› Hasan Denizkurdu kurulufl y›ldönümü nedeniyle dü-

zenlenen bu özel gecede misafirlerini a¤›rlarken, gece-

nin sonunda piyanist Tuluyhan U¤urlu da bir konser

verdi.

P›nar’›n 30. y›l gecesinde bir konuflma yapan Yaflar

Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu,

P›nar’›n çal›flanlar› sayesinde büyük bir marka oldu¤u-

nu vurgulad›. Kalpakl›o¤lu; “Yeni yat›r›m ve ürünlerimiz-

le büyümeye devam edece¤iz, gelece¤e umutla bak›-

yoruz. Bu yolculukta destek olan herkese teflekkür

ederim” dedi.

P›nar’›n kurulufl hikayesi

1975 y›l›nda faaliyete geçen P›nar Süt’ün kurulufl hika-

yesini kurucusu ve Yaflar Holding Onursal Baflkan› Sel-

çuk Yaflar flöyle anlat›yor: “1970’li y›llar›n bafl›nda Se-

ferihisar’daki çiftli¤imizde süt besicili¤i yap›yorduk. Bu-

rada üretilen sütler de Süt Endüstrisi Kurumu’na sat›l›-

yordu. Ancak bahar aylar›nda süt üretiminin artmas›yla

birlikte çiftlikten elde edilen sütü satamamaya baflla-

d›k. Di¤er üreticiler de ayn› durumdayd›. Bofla harca-

nan son derece büyük bir ekonomik kaynak oldu¤unu

fark ettim. Bu kaynaklar›n verimli biçimde kullan›labile-

ce¤i, geliflmifl teknolojileri kullanan hijyenik tesislere ih-

tiyaç vard›. Bu ihtiyac› görerek hiç tereddüt etmeden

Türkiye’de özel sektörün ilk uzun ömürlü süt fabrikas›-

n› kurmaya karar verdim. Ön araflt›rma ve fizibilite ça-

l›flmalar› Danimarkal› mühendisler taraf›ndan gerçek-

lefltirildi. Fabrikan›n ‹zmir, P›narbafl›’nda kurulmas›na

karar verildi. P›narbafl›, P›nar Süt’e ismini de verdi.

‘Kaynak’ anlam›na gelen ve ayn› zamanda güzel bir

bayan ismi olan P›nar, marka olarak tüketicilerin be¤e-

nisini kazand›.”

600 ürün çeflidi ile bir dünya markas› olma yolunda

1975 y›l›nda yolculu¤una sütle bafllayan P›nar, art›k

çok çeflitli ürün gam›yla y›llard›r g›da sektörüne öncü-

lük eden isimlerden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

600’ün üzerinde ürün çeflidi ile dünya çap›nda bir mar-

ka olma yolunda h›zla ilerleyen P›nar, bu çerçevede

Ortado¤u ülkeleri ve Almanya baflta olmak üzere

ABD’den Japonya’ya, 40’a yak›n ülkede büyümeyi

sürdürüyor.

P›nar’›n ana ürün gruplar› süt, peynir, yo¤urt, tereya¤›,

meyve suyu, soslar (mayonez-ketçap-hardal), toz

ürünler, su, k›rm›z› et ürünleri (sucuk-salam-sosis-köf-

te-burger), hindi ürünleri, bal›k ve deniz ürünlerinden

olufluyor. 2004 y›l›nda 537 milyon dolarl›k cirosu

(UFRS-net) ile Türk g›da sektörünün lider flirketi olan

Yaflar G›da Grubu, 20 milyon dolar›n üzerinde ihracat

gerçeklefltirdi. Grup, P›nar Süt, P›nar Et ve Un, P›nar

Su, Yaflar Birleflik Pazarlama, P›nar Anadolu G›da,

Çaml› Yem ve Besicilik ile Almanya’da bulunan P›nar

Foods GmbH flirketi ile sektöründe faaliyet gösteriyor.

P›nar 30. y›l›n› kutlad›
G›da sektörünün öncü markas› P›nar, Çeflme Alt›n Yunus’ta düzenlenen geceyle 30. y›l›n› coflkuyla kutlad›.
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‹nsanlar› mekanlarla buluflturmak, bir mekan›n ru-
hunu yans›tabilmek ve bir kimlik sahibi olmas›n›
sa¤lamak Yasemin Arpaç ve Sabahattin Emir için

vazgeçilmez bir tutku. Farkl› cinsiyette iki kifli olman›n
en büyük avantaj›n›n, bu farkl›l›¤›n tasar›mlara bir sen-
tez olarak yans›mas› oldu¤unu vurguluyorlar. Birbirleri-
nin eksiklerini tamamlad›klar›n› ve böylece tek bir bak›fl
aç›s›n›n yarataca¤› dezavantajlar› ortadan kald›rd›klar›-
n› söylüyorlar. Türkiye’de henüz iç mimari ve tasar›m
kültürünün yeterince yerleflmedi¤ini ve insanlar›n mi-
mar seçiminde tan›d›k, bilinen ya da ödül gibi kriterle-
re bakt›klar›n› söylüyorlar.

Arpaç ve Emir’e göre asl›nda önemli olan, müflterinin
ve mimar›n birbirini çok iyi tan›yor olmas›. Müflteri ve
mimar aras›ndaki iliflkinin olumlu ya da olumsuz yönle-
rinin tasar›ma da ayn› flekilde yans›d›¤›na inan›yor ve
“Müflteriyle kan uyuflmas› yoksa çal›flmay› tercih etmi-
yoruz” diyorlar. Arpaç ve Emir’le Türkiye’deki tasar›m
kültürünü, ikili olarak çal›flman›n getirdiklerini ve tasar›-
m›n inceliklerini konufltuk.

‹kili olarak çal›flman›n avantaj ve dezavantajlar› neler?
Yasemin Arpaç (Y. A.): Sabahattin’den bir k›v›lc›m gel-
di¤i zaman, o benim kafamdaki baflka bir fleyi tetikliyor
ve onun do¤rultusunda ben bambaflka bir fley tasarla-
yabiliyorum. Birbirimizin tasar›m›n›, hayal gücünü zen-
ginlefltiriyoruz. Ayr›ca bir fikri Sabahattin’le paylaflt›-
¤›mda, onun da ayn› yönde düflündü¤ünü görünce
“Demek ki do¤ru yolday›m” diyerek motive oluyorum.

Sabahattin Emir (S. E.): ‹ki ayr› insan olman›n haricinde
iki ayr› cinsiyet olunca duyarl›l›klar da farkl›lafl›yor. Bu
bizim için en önemli ve en büyük avantaj. Farkl› duyar-
l›l›klar farkl› bak›fl aç›lar›n› da beraberinde getiriyor. Bir-
birimizi tamaml›yoruz. Benim akl›ma dahi gelmeyen ay-

r›nt›lar› Yasemin bir anda fark edebiliyor ya da tam ter-
si oluyor. Tasar›mlar›m›zda bu farkl›l›¤›n çok büyük fay-
dalar›n› görüyoruz.

Müflteriyle de ortak noktada buluflman›z gerekiyor. Üç
ayr› bak›fl aç›s› tasar›mlar› nas›l etkiliyor?
Y. A.: Müflteriler zaten bizleri tan›yarak, yapt›¤›m›z iflle-
ri önceden bilerek geliyorlar. Genelde bir dergide ya da
televizyonda gördükleri bir tasar›m› istiyorlar. Böyle du-
rumlarda o tasar›m›n onlar›n ihtiyaçlar›na ne derece ce-
vap verece¤ini hesapl›yoruz. Dergide, televizyonda çok
güzel görünen bir tasar›m bir baflkas› için uygun olma-
yabilir. Sonuç olarak müflterinin talepleri do¤rultusun-
da bir hayal kurmaya bafll›yoruz ve o hayali ka¤›da dö-
küyoruz. Hayal aflmas›nda tasar›m›n nas›l gerçekleflti-
rilebilece¤ini düflünmüyoruz. Müflteri tasar›m› gördük-
ten sonra verece¤i ilk tepki bizim için çok önemli. Ayr›-
ca iflin bütçesi de tasar›m› etkileyin bir baflka faktör. 1
liraya da, 100 liraya da kafl›k var. Bütçe belirlenmeden
önce hayallerin ucu kaçabiliyor. 

S. E.: Bizi çok zorlayan, söylediklerimize sürekli dire-
nen bir müflterimiz flimdilik olmad›. Genelde hep ayn›
fleyleri hissetti¤imiz, ikna edebildi¤imiz ve bizi ikna
edebilen müflterilerle çal›flt›k. Bence olmas› gereken
bu. Bir müflteriyi bir fleye ikna etmekten ziyade, tasar›-
m› sevecekse çal›flmak gerekiyor. Sürekli bir fleyleri
sevdirmeye, ikna etmeye çal›flmaktansa belki de “Biz

“Trendlerden soyut yaflanmaz”
Yasemin Arpaç ve Sabahattin Emir, iç mimari ve tasar›m hizmeti veren Ofist’in iki genç orta¤›. 
Uzun süre farkl› flirketlerde bir arada çal›flan Arpaç ve Emir 2004’te kurduklar› Ofist ile ev, ofis ve ma¤aza
dekorasyonunda k›sa sürede adlar›ndan söz ettirmeyi baflard›lar.

“Trendlerden soyut yaflanmaz”
Yasemin Arpaç ve Sabahattin Emir, iç mimari ve tasar›m hizmeti veren Ofist’in iki genç orta¤›. 
Uzun süre farkl› flirketlerde bir arada çal›flan Arpaç ve Emir 2004’te kurduklar› Ofist ile ev, ofis ve ma¤aza
dekorasyonunda k›sa sürede adlar›ndan söz ettirmeyi baflard›lar.
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sizin için do¤ru adres de¤iliz” demek daha iyidir. Her fle-
yin dengede olmas›, müflteriyle mimar›n çok iyi anlafl-
mas› gerekiyor.

Ev ve ofis tasarlamak aras›nda ne gibi farkl›l›klar var?
S. E.: Ev tasar›mlar›nda ofis, showroom, restoran veya
bar tasar›m›na oranla daha çok düflünüyoruz. Çünkü ev
tasar›m›nda, evin iç organizasyonundan söz ederken
asl›nda bir insan›n hayat›ndan söz ediyorsunuz. O insa-
n›n hayat›n› organize etmek, onun istedi¤i biçim ve renk-
leri vermek gerekir. Ancak her fleyi onun gibi düflünme-
miz mümkün de¤il. Veriler o kifliden gelse de sonuçta
“Burada yat, flurada yemek ye, böyle yafla” diyorsunuz.

Y. A.: Ancak bu “‹nsanlar bir mimarla çal›flmamal›, ken-
di evlerini kendileri dekore etmeli” anlam›na gelmiyor.
Mimar›n çok do¤ru seçilmesi gerekir. Türkiye’de insan-
lar mimar seçerken piyasada ismini en çok duyduklar›-
na, tan›d›¤›n›n evini yapan ya da ödül alana giderler. Oy-
sa kriterler bunlar de¤il. Önemli olan müflteriyle mimar›n
birbirini çok iyi tan›mas›. Bize bir müflteri geldi¤inde ön-
celikle ona daha önce yapt›¤›m›z iflleri sunar ve “Bunlar›
inceleyin, gerçekten size bir fley ifade edecek miyiz, ka-
rar verin” deriz. 

S. E.: Ticari mekanlarda amaç ve müflteri bellidir. Sat›la-
cak materyal ve hedef kitle zaten tasar›m›n yap›s›n› ken-
dili¤inden flekillendirir. Ticari mekanlarda daha rasyonel
kriterler vard›r. Ev ise daha subjektif, insana ba¤l› de¤ifl-
ken bir tasar›ma sahip oluyor. 

Türkiye’de iç mimar olmak ile yurtd›fl›nda iç mimar ol-
man›n fark› nedir?
S. E.: Türkiye’de iç mimari ya da tasar›m kültürü henüz
oturmad›. fiu an için gerçekten bir ihtiyaç olarak görül-
dü¤ünü zannetmiyorum. ‹nsanlar bir yak›n›nda ya da bir

dergide görmüfl oluyor ve “Bende de olsun” diyerek bir
fleyler yapt›r›yorlar. “Evimde rahat edemiyorum, fonksi-
yonlar›m çok iyi organize olmam›fl durumda, bilen bir
adam gelsin de flu evimi ya da iflyerimi flöyle bir düzelt-
sin” fleklinde bir mant›k henüz yok. 

Y. A.: Müflterinin bir iç mimar› kullanmas› gerekir. Oysa
herhangi bir yerde gördükleri tasar›m› getirip “Bana bu-
nu yap” diyorlar. O zaman onu kendisinin yapmas› gere-
kir. Bu bir tasar›m anlay›fl› de¤il, uygulamac› bir anlay›fl.
Tasar›mlar›m›zda stil ve kimli¤imizi korumaya çal›fl›yoruz.
Bize gelen müflteriler de bunu bilen ve gerçekten tasa-
r›m ihtiyac› hisseden kifliler.

Tasar›m ve stil kavramlar› sizin için neyi ifade ediyor?
S. E.: Genel hatlar›yla özetleyecek olursak öncelikle ta-
sar›m›n ne için yap›ld›¤›na bakmak gerekir. Mevcut eko-
nomik sistemin amac› sonuç itibariyle mal satmakt›r. Ta-
sar›m da o yüzden var. Son zamanlarda özellikle “De¤i-
flik bir fley istiyorum” sözünü duyuyoruz. Daha önce gö-
rülmemifl fleyler isteniyor. Yeni fleyler istemek insan›n
do¤as›nda var. Ayr›ca ekonomik sistemin iflleyiflini de
sa¤layan bir istek. Örnek olarak bir kahve kupas›n› dü-
flündü¤ümüzde, kupan›n kenar›na bir flekerlik koymak,
kahve içimini kolaylaflt›racak unsurlar eklemek kupan›n
tasar›m›yla ilgili bir çal›flmad›r. “Piyasada bu sat›lm›yor,
hadi bunu k›rm›z›ya boyayal›m ve satal›m” dedi¤inizde
stil devreye giriyor.

Y. A.: Stil daha çok modaya dönüktür. Tasar›m ise ha-
yat›n her alan›nda var. Her fley bir tasar›m›n sonucun-
da ç›k›yor. Ancak stil her zaman tasar›ma etki eden bir
unsur. Tasar›m› do¤al olarak etkiler. O y›l moda renk
k›rm›z› ise insanlar evlerini k›rm›z›ya boyamak ister ve
tasar›m da bu yönde flekillenmek zorunda kal›r. Fonk-
siyon zaten tasar›m› etkiler. Bir showroom yapacaksa-
n›z, öncelikle bu fonksiyonu karfl›laman›z gerekir.
Fonksiyona uygun bir form tasarlars›n›z. 

Tasar›mlarda önceli¤iniz nedir?
S. E.: Mimaride, “estetik+fonksiyon+strüktür” fleklinde
bir formül var. Yani bir fleyin güzel olmas›, bir ifle yara-
mas› ve ayakta durmas› laz›m. Bundan esteti¤i ç›kard›-
¤›m›z zaman eflitlik s›f›r olmuyor, geriye fonksiyonla
strüktür kal›yor. Bu estetik de¤eri olmayan kara kuru
binalar anlam›na gelir. Fonksiyonu ç›kard›¤›m›zda ise
gayet estetik ve ayakta duran formlar, yani heykeller
kal›r. Geriye kalan yine s›f›r de¤il. Tabii strüktürü d›flar›
ç›karamazs›n›z. O zaman geriye bir fley kalmaz. Bu an-
lay›fl zaman içerisinde de¤iflti. “Formül, bu de¤erlerin
birbiriyle toplam›ndan de¤il, çarp›m›ndan oluflur” den-
di. Böylece bu unsurlardan bir tanesini ç›kard›¤›n›z an-
da eflitlik s›f›ra gelir. Yani estetiksiz yaln›zca fonksiyon
ve strüktür ile mimari tasar›m olamaz.

Trendler hayal gücünüzü ne yönde etkiliyor?
Y. A.: Trend derdimiz yok. Hiçbir zaman bir trende gö-
re herhangi bir fley yapma iste¤i duymad›k. Ancak et-
kilenmemek mümkün de¤il. ‹nternette gezinirken dahi
akl›n›z›n kenar›nda kalan bir renk ya da bir bak›fl aç›s›
sizi yönlendirebiliyor. Ama “Bu sezonun k›yafet trendi
böyle, bunu giyelim, mekanlar› bu renk yapal›m” demi-
yoruz. Yeni malzemeler ç›k›yor, yeni malzemelerin
renkleri de o günün trendine uygun oluyor. Dolay›s›yla
kullanmak istedi¤iniz malzeme zaten bir trendin izlerini

tafl›yor ve ister istemez o sezonun trendiyle ilintili bir ifl
yap›yorsunuz.

S. E.: Trendy olmayal›m diyoruz, ama bilinçalt›nda müt-
hifl bir imaj bombard›man› alt›nda yafl›yoruz. Hiç kimse
için “Trendlerden soyutum ve beni hiç etkilemiyor” de-
mek mümkün de¤il. Dünyadaki 3-5 imaj ya da trend
maker’›n “Bu y›l moda flu olsun” demelerinin ard›ndan
hayat›n her alan›nda o trendin izleri görülüyor. Üretilen
her materyal bu izi tafl›yor ve bize de çok fazla seçe-
nek, yapacak çok fazla bir fley kalm›yor.

Olmazsa olmaz ö¤eleriniz var m›?
S. E.: Tasar›mlar›m›z mekana, zamana, hissettiklerimi-
ze ve müflterilere göre de¤ifliklik gösteriyor. Dolay›s›yla
olmazsa olmaz ögelerimiz yok. Ama genel yaklafl›m›-
m›z do¤al malzemeler kullanmak. Laminant yerine ah-
flab›n kendisini, metal kaplama yerine metalin kendi
do¤al dokusunu kullanmay› seviyoruz. Bütün bu ger-
çek malzemeleri kulland›¤›n›zda, karfl›n›zdaki müflteriy-
le ortak hisleriniz mekana yans›yor ve ortaya ç›kan me-
kan, hem yapan› hem de kullanan› mutlu ediyor.

Y. A.: Renk olarak cesur olup farkl› renklere boyama
taraftar›y›z. Çocuklu¤umuzda evler fildifli, flampanya
gibi renklere boyan›rd›. Bu renkleri de gerekti¤i zaman
kullan›yoruz, ancak ya cesur olma ya da beyaza gitme
taraftar›y›z.

“‹ki ayr› insan olman›n haricinde iki ayr› cinsiyet olunca duyarl›l›klar da farkl›lafl›yor. 
Bu bizim için en önemli ve en büyük avantaj. Farkl› duyarl›l›klar farkl› bak›fl aç›lar›n› da beraberinde

getiriyor. Birbirimizi tamaml›yoruz.”



Bir mekanda perspektifle ya da renklerle oynamak in-
sanlar›n üstünde nas›l bir etki yarat›r?
Y. A.: S›cak renkler ve so¤uk renkler var. Ayr›ca meka-
n›n genifl ve ayd›nl›k gösterilmesini renklerle sa¤lamak
mümkün. Çok dar bir evi ayna kullanarak büyütmek ya
da çok daha uzun göstermek mümkün. Günefl girme-
yen bir mekan› aç›k renklerde boyayarak ayd›nl›k gös-
terebilirsiniz. Ancak denge çok önemli. Bunlar›n hepsi
kiflinin ruh haliyle ilgili. Mekan konusunda amac›n›z her
ne ise, bu amaç do¤rultusunda renk ve objelerle iste-
di¤iniz noktaya varabilirsiniz.

Malzemeleri nerelerden al›rs›n›z?
Y. A.: ‹htiyaca göre de¤ifliyor. Kimi zaman yurtd›fl›ndan

getirtebiliyoruz. Kimi zaman da Perflembe Pazar›’ndan
al›yoruz. Türkiye’nin dört bir yan›ndan malzeme alabili-
yoruz. Sürekli beraber çal›flt›¤›m›z firmalara gitmemiz
bile gerekmeyebiliyor. Neler alabilece¤imizi tahmin edi-
yorlar.

‹flinizin  özel hayata yans›mas› ne flekilde oluyor?
S.E.: “Tasar›m bütün mesleklerin anas›d›r” derler. Çün-
kü tasar›m›n d›fl›na ç›kmak mümkün de¤ildir. Doktorlar
hastanenin d›fl›na ç›kar, ama mimarl›ktan ve tasar›m-
dan uzaklaflmak çok zor. Birikiminiz ya da e¤itiminiz
varsa sürekli onunla beraber olursunuz. Bir tek uyur-
ken, bilinciniz kapand›¤›nda ç›kabilirsiniz. Kaçman›n
imkan› yok.
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“Tasar›m bütün mesleklerin anas›d›r derler. Çünkü onun d›fl›na ç›kamazs›n›z. Doktorlar hastanenin
d›fl›na ç›kar, ama mimarl›ktan ve tasar›mdan uzaklaflmak çok zor. Bir tek uyurken, bilinciniz

kapand›¤›nda ç›kabilirsiniz.”



dartlar›nda film müzi¤i yapmam›n maddi aç›dan imkan›

yok. Böyle bir fleyin olabilmesi için daha çok insan›n si-

nemaya gitmesi gerekiyor. Prodüktörler biraz daha pa-

ra kazanmaya bafllay›nca sektör ve kullan›lan teknolo-

jiler geliflecek ve film bütçeleri artacak. Asl›nda sektör-

de geliflme kaydediliyor.  

Ne tür reklamlar için beste yapmay› tercih edersiniz? 

Genelde imaj filmi türündeki kurumsal çal›flmalar, k›sa

filmlere benzeyen reklamlar bana geliyor. 

Film müzi¤i ile reklam müzi¤i aras›ndaki farklar neler?

Reklamda çok s›k› bir tempo var. Milyon dolarlara

medyadan yer al›n›yor, reklam›n akflam t›k›r t›k›r yay›na

girmesi gerek. Ne yapaca¤›n›z› hemen görüp hayata

geçirmelisiniz. Film müzi¤i yapmak biraz daha rahat,

ancak her ikisinde de müziklerin sanatsal bir de¤ere

sahip olmas›na önem veriyorum. Yapt›¤›m müzikleri

görüntüler olmadan dinlerseniz bunu fark edersiniz. 

Film ve reklam müzi¤i d›fl›nda teklifler de geliyor mu?

Geçen y›l dört tane müzikal teklifi gelmiflti. Dizi teklifi de

geliyor ama mümkün oldu¤unca kabul etmiyorum.

Hürrem Sultan’›n müziklerini yapm›flt›m, çok vaktimi al-

d›. Sinemay› tercih ederim. Televizyonda her fley alela-

cele yap›l›yor. O zaman yeterli kalitede müzik yapam›-

yorsunuz. Bu nedenle tercih etmiyorum.

Tüm bunlar›n d›fl›nda Bahar Korçan’›n defilelerinin

de müziklerini yapm›fls›n›z. 

‹ki defilesinin müzi¤i bana ait. New York Fashion We-

ek’de iki y›l flov müziklerini yapt›m. Biri modern dansla

birlikte sunuldu, di¤eri normal defileydi. Bunlar benim

kariyerim aç›s›ndan çok ses getirdi.

Ç›kacak olan albümünüz ne tarzda olacak?

Albüm Bat› ile Do¤u’nun olabilecek en iyi sentezi. Y›l

sonu ç›kacak. Albümümü dinleyecekler, Türk müzi¤i ile

bat› müzi¤inin kaliteli bir sentezinin yap›ld›¤›n› düflüne-

cekler. Dünya’da bizim müzi¤imizin bu denli güzel ser-

gilendi¤ini hiç düflünmüyorum. Bu albüm global bir al-

büm, Türk müzi¤ini çok iyi tan›taca¤›m. Müzi¤im özü-

müzden etkilenen, içimizden gelen bir müzik. Albümde

babam›n kay›tlar› da olacak.

Albüm d›fl›ndaki planlar›n›z neler?

Bu y›l Fatih Erkoç’un albümünün düzenlemelerini yap-

t›m. Kültür Bakanl›¤›’n›n planlad›¤› yeni gösteri üzerin-

de çal›flaca¤›m. Ayr›ca albüm konserleri için farkl› flov-

lar haz›rlayaca¤›z. 

Gelifltirdi¤iniz müzik tekni¤i self acapella nedir?

Kimi zaman 64 kimi zaman 128 kanal seslendirdi¤im

vokal kay›tlar›m› kullanarak ve uygun seslerle enstrü-

manlar› taklit ederek oluflturdu¤um yeni bir müzik türü.

Dünyan›n 2. büyük Star Wars koleksiyonuna sahipsi-

niz. Biriktirmeye nas›l bafllad›n›z?

Yedi yafl›ndan beri bilim kurgu tutkunuyum. Bu tutku Su-

perman’le bafllad›, Star Wars ve Batman’le devam etti.

Küçükken onlar›n oyuncaklar›n› almak isterdim ama Tür-

kiye’de yoktu, annemler yurtd›fl›na ç›kt›klar›nda getirirler-

di. Yavafl yavafl biriktirmeye bafllad›m ve koleksiyonum

da benimle büyüdü, böyle bir sektörün dünyada var ol-

du¤unu gördüm. fiu an onlar› almak, çocuklu¤uma geri

dönmek beni mutlu ediyor. Koleksiyonum da gitgide bü-

yüyor. Gelecekte bununla ilgili bir fleyler yapaca¤›z. 

F
ilm müzi¤i alan›nda ülkemizin ender sanatç›lar›n-

dan biri olan Rahman Alt›n, Hacettepe Üniversi-

tesi Devlet Konservatuar›’ndan mezun olduktan

sonra iki y›l opera sanatç›l›¤› yapar. 2000 y›l›nda ise film

müzikleri bestelemek ve kendini tan›tmak için ‹stan-

bul’a yerleflir; Pusula, Hürrem Sultan gibi say›s›z rek-

lam ve televizyon program›n›n müzi¤ine imzas›n› atar.

Ayr›ca Vizontele Tuuba’n›n da müzik editörlü¤ünü ya-

pan Alt›n flu s›ralar müziklerini yapmak üzere bir filmin

senaryosu üzerinde çal›fl›yor.

Alt›n’›n Amerika maceras› 2002 y›l›nda Ascap (Ameri-

kal› Kompozitörler Toplulu¤u) taraf›ndan düzenlenen

film müzi¤i workshop’una kat›lmaya hak kazanmas›yla

bafllar. Hollywood’un yüksek bütçeli filmlerinden Anna

and The King’in müziklerini yapan kompozitör yurtd›-

fl›ndaki otoritelerce kabul görmüfl bir isim, hatta kendi-

ne ait müzik tekni¤i self acapella’y› ö¤retmesi için yurt-

d›fl›ndan teklif al›yor. Türkiye’deyse belli bir çevrenin d›-

fl›nda fazla tan›nmayan Rahman Alt›n büyüleyici müzik-

leri, yak›nda ç›kacak albümü, Star Wars koleksiyonu ile

ilgi çekiyor. Binlerce parçadan oluflan Star Wars kolek-

siyonu dünyan›n en büyük ikinci koleksiyonu. Koleksi-

yonun içinde John Williams imzal› nota sayfalar›, Geor-

ge Lucas’›n ekibine ait çizimler, limitli say›da üretilen

Darth Vader kask› gibi çok özel parçalar yer al›yor.

Film müzikleri bestelemeye nas›l karar verdiniz?

Yedi yafl›ndayken Star Wars’u seyrettim; sonra Super-

man, E.T. ve Indiana Jones. Bunlardan çok etkilendim

ve defalarca izledim, her seferinde de farkl› fleyler bul-

dum. Konservatuara girmeye karar verdi¤imde bir fley

keflfettim; benim hayat›m› bu kadar derinden etkileyen

o filmlerin hepsinin ortak bir paydas› var. Hepsinin mü-

ziklerini ayn› adam bestelemifl; John Williams. Fark et-

tim ki onun orkestras›n› dinliyorum, çal›fl›yorum, hepsi-

ni ezberliyorum, nas›l müzik yapt›¤›n› etüd ediyorum. O

zaman do¤ru seçim yapt›¤›m› anlad›m, her fley ray›na

oturdu. Hayat›m›n dönüm noktas› o and›r. O günden

bafllayarak her fleyi planlayarak buraya geldim. 

Konservatuara girmenizde sanatç› bir baban›n o¤lu

olman›n etkisi oldu mu?

Babam Özer Alt›n’›n flu an hayatta olan en önemli Türk

Sanat Müzi¤i sanatç›lar›ndan biri oldu¤unu düflünüyo-

rum. Çocuklu¤um sanatç› ve müzik adamlar›yla geçti.

Evimizde yap›lan fas›llar sayesinde Türk Sanat Müzi¤i

makamlar›n› ö¤rendim. Bizim evde her türlü müzik din-

lenirdi; opera, klasik bat› müzi¤i, halk müzi¤i... Babam

konservatuara girmemi desteklemifl, Türk Sanat Müzi-

¤i sanatç›s› olmas›na ra¤men bat› müzi¤ini seçmeme

hiç kar›flmam›flt›r. 

Yurtd›fl› maceran›z 2002’de Ascap (American Soci-

ety of Composers) taraf›ndan düzenlenen works-

hop’a kat›lman›zla bafllad›, bundan söz eder misiniz?

2001’de Amerika’da film müzi¤i konulu bir workshop

oldu¤unu ö¤rendim. Ben de o zamanlar bu konuyu in-

sanlara anlatmaya çal›fl›yordum. Türkiye’de film müzi¤i

kavram›n›n oluflumunda büyük katk›m oldu¤unu düflü-

nüyorum. Bugüne kadar pek çok yönetmenle görüfl-

tüm, film müzi¤inin önemini anlatmaya çal›flt›m. As-

cap’›n düzenledi¤i workshop’a kat›lmay› çok istedim.

‹nternet sitesinde, “Oscar kazanacak müzisyenleri bu-

rada keflfediyoruz” yaz›yordu. Dünya’n›n en prestijli

film müzi¤i workshop’u. Her y›l belli kriterlere göre 10

kifli seçiyorlar. Amatör olmaman›z gerekiyor. Bir de 15

dakikal›k bir film müzi¤i yolluyorsunuz. 1 Nisan’da bafl-

vurumu yapt›m, sonuçlar 1 May›s’ta belli olacakt›. Ama

uzun süre cevap gelmedi.

Bu çal›flma size neler kazand›rd›?

Film müzi¤i sektörüne dair her fleyi ö¤rendim. 150 mil-

yon dolarl›k bir film müzi¤inin tüm üretim aflamalar›n›

yaflay›p gördük. Ancak bu aflamalardaki mesleklerin

hiçbiri Türkiye’de yok. Bunlar› nas›l oturturum bilmiyo-

rum, ama o bilgilerimi birine hediye ederek burada da

bir fleyleri de¤ifltirmeye çal›flaca¤›m. 

Türkiye’de film müzi¤i yapt›n›z m›?

Türkiye’deki filmlerin yüzde doksan›n›n senaryolar› ba-

na geliyor. Ancak Türkiye’de sadece Vizontele Tuu-

ba’da müzik editörlü¤ü yapt›m. fiu an çok önemli bir-

kaç senaryo var elimde. Onlardan birini seçece¤im.

Ancak bildi¤imiz kadar›yla Amerika’da film müzi¤i

çal›flman›z olmufl...

Workshop’ta bize verilen filmler vard›. Benimki Anna

and The King’di.

Ne tarz filmlerin müziklerini yapmak istersiniz?

Bilimkurgu ve dönem filmlerinin müzikleri olabilir. Dra-

ma tarz› ilgi çekici filmlerin müziklerini yapmak isterim.

Müzik yaparken nelerden esinlenirsiniz?

Her fleyden etkilenirim. Zaten her an beste yapmaya ha-

z›r›m dolay›s›yla esinlenecek pek çok fley bulabiliyorum.

“Bir gün ya beste yapamazsam” diye düflündü¤ünüz

oldu mu?

Hay›r, çünkü bizim Allah’la ve filmlerle flöyle bir anlafl-

mam›z var: Film bana nas›l bir müzik istedi¤ini söylü-

yor, ben de ona arac› oluyorum. Bitece¤ini o yüzden

sanm›yorum, hatta bitmeyece¤ine eminim. 

Film müzi¤inin Türkiye’deki ve dünyadaki yerini kar-

fl›laflt›r›rsak sonuç ne olur?

Gözlemledi¤im kadar›yla Türkiye’de Hollywood stan-
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Görüntülere ses veren adam
Türk Sinemas›’n›n film müziklerini gözü kapal› emanet edece¤i bir kompozitörü var art›k; 
Rahman Alt›n. Pek çok reklam müzi¤inin bestesini yapan Alt›n, çok yak›nda “do¤u ve bat› müzi¤inin
kaliteli sentezi” diye tan›mlad›¤› albümüyle de ad›ndan s›kça söz ettirecek.
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Yaflad›¤›m›z flehre, oturdu¤umuz mahalleye kar-
fl› ne kadar duyarl›y›z? Mahallemizde kesilen
bir a¤ac› fark edip bunun için üzülüyor muyuz?

Büyük olas›l›kla ço¤umuz günlük kofluflturmacan›n
içinde bu sorular› akl›na dahi getirmiyor. Ya da çevre-
mize karfl› pek de merakl› de¤iliz. Peki yaflad›¤›m›z
flehrin ad›n›n anlam› ya da semtlerimizin adlar›n›n öy-
küsü nedir? Bir anda oluflmuyor bu adlar, hepsinin çok
eskilere dayanan birbirinden ilginç öyküleri var. Sözge-
limi Galata Rumca süt demek olan “gala”dan ç›km›fl.
Galata’da inek ah›rlar› ve süthaneleri bulunmas› oraya
bu ad›n verilmesine neden olmufl. Sütlüce’nin de eski
ad› süt kayna¤› anlam›na gelen Galatani imifl. Galatani,
Türkçe’ye çevrilerek Sütlüce ad›n› alm›fl. Merak, sab›r
ve araflt›rmac› bir ruha sahip olmak gerekiyor bu soru-
lar›n cevaplar›na ulaflmak için. ODTÜ Mimarl›k Fakülte-
si Endüstri Tasar›m Bölümü Ö¤retim Üyesi olan Önder
fienyap›l›, “Ne demek ‹stanbul; Bebek niye Bebek!”
adl› kitab›nda ‹stanbul’daki semtlerin ve tarihi eserlerin
adlar›n›n nereden geldi¤ini araflt›r›yor. 

Semtler hakk›nda yazmaya nas›l karar verdiniz? 
Sözcüklerin kökenini hep merak etmiflimdir. ‹stanbul
semtleri üzerine yazmadan önce de “Her Sözcü¤ün Bir
Öyküsü Var” adl› kitab› yazm›flt›m. Sözcüklerin kayna-
¤›n› bilince insan, onlarla iliflkisi daha s›cak hale geliyor.
‹stanbul’un öyküsü de buradan bafllad›. Galata’n›n ad›-
n›n galadan yani sütten geldi¤ini, orada vakti zaman›n-
da mand›ralar bulundu¤unu ö¤renince insan çok farkl›
fleyler hissediyor. Bugünkü ‹stanbul’u bildi¤iniz için
orada inek çiftli¤i bulundu¤u kafan›zda canlanm›yor.
fiimdi ‹zmir’in semtleri üzerine bir kitab›m ç›kacak.

Semtlerden hangisinin öyküsü ilginç geldi? 
Asl›nda hepsi... ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’deki semt,
yap›t ve sokak adlar›n› araflt›rd›kça çok farkl› fleyler ya-

kalan›yor. Adlar›n gerisindeki öyküleri bulmak o flehrin
ve o flehirde yaflananlar›n öykülerini de bulmaya yar-
d›m ediyor. 

‹stanbul gibi tarihi bir flehir sizce nas›l korunmal›?
Koruma kurumlar›m›z var. Onlar kararlar al›yor. Sözge-
limi tarihi eserler 1. derecede, 2. derecede tarihi eser
olarak adland›r›l›yor. Ama bu bazen ters tepiyor. Eser
koruma alt›na al›n›yor, ondan sonra oraya çivi bile ça-
k›lm›yor ve kendi haline b›rak›lan eser y›k›l›yor. Yan› ba-
fl›m›zdaki yap›n›n terk edilmesine, y›k›lmas›na karfl› ç›k-
t›¤›m›zda ve böyle bir toplum bilinci yaratt›¤›m›zda ku-
rullara gerek kalmaz. Bu bilincin nas›l gelifltirilece¤ini
bilemiyorum. Bunu medya yapmal› ama medyan›n da
flehir yap›s›n›n korunmas›yla ilgilendi¤ini sanm›yorum. 

Kendi yaflad›¤› yere ilgi duymayan, oturdu¤u semtin
tarihini bilmeyen insan kendi ülkesindeki tarihi de-
¤erlerin fark›na varabilir mi? 
Oturdu¤u soka¤›n ad›n›n nereden geldi¤ini hiçbir za-
man düflünmeyen insanlar toplulu¤uyuz. Bu çevremize
ilgi göstermedi¤imizin kan›t›. Çevrene karfl› bu kadar il-
gisizsen o zaman tarihi bir yap›n›n, tarihi bir çevrenin
yok olmas›na ilgi duymuyorsun demektir.

Çal›flmalar›n›z› nas›l yürütüyorsunuz? 
Ulaflmakta zorluk çeksem de Türkiye’de çok say›da
kaynak var. Ben farkl› kaynaklardaki bilgileri bir araya

Bebek, niye Bebek!.. fiu soruyu hiç sordunuz mu kendinize? Semtinizin ad› ne anlama geliyor ya da bu ad›n öyküsü ne...
ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Endüstri Tasar›m Bölümü Ö¤retim Üyesi Önder fienyap›l› bu sorular› sormufl
ve yazd›¤› kitapla araflt›rmalar›n›n sonucunu bizimle paylafl›yor.

fiakir Eczac›bafl›, Bebek fiakir Eczac›bafl›, III. Ahmed Çeflmesi, Sultanahmet 

Pascal Sebah 1860, III. Ahmed Çeflmesi
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getirerek, okura kolay eriflim olana¤› tan›yorum. Önce
ben ö¤renmek için bafll›yorum bu ifle. Çok okuyorum.
Her gün gazete ve dergileri tar›yorum. Araflt›rmay› sev-
di¤im için benim ö¤rendiklerimden baflkalar› da fayda-
lans›n diyorum ve bu kitaplar ç›k›yor ortaya.

Kitap yazman›n yan› s›ra uzun y›llar profesyonel gaze-
tecilik de yapm›fls›n›z. Ayr›ca ODTÜ’de verdi¤iniz ders-
lerden biri de otomobil tasar›mc›l›¤› üzerine de¤il mi?
Evet. Hatta en son otomobil tasar›mc›l›¤›yla ilgili bir ki-
tap yazd›m. Önümüzdeki zaman diliminde bu konuda
da bir kitab›m yay›nlanacak.

Ö¤retim üyesi oldu¤unuz ODTÜ Mimarl›k Fakülte-
si’nde fiehir Planlamac›l›¤› bölümü de var. Ülkemiz-
de flehir planlamac›l›¤›n›n kullan›ld›¤›n› söylemek pek
mümkün de¤il. Ö¤rencilerde bu konuda bir y›lg›nl›k
görüyor musunuz? 
Buras› çok önemli bir üniversite, bizim ö¤rencilerimiz
de iyi ö¤renciler ama maalesef bu ça¤da ifl bulmak çok
zor. Genellikle araziden rant elde edilmeye çal›fl›ld›¤›
için bilimin gösterdi¤i yollardan yürünmedi¤i çok aç›k. 

UNESCO tarihi flehir dokunuzu koruyun diye bask›
yap›yor. Sizce neden bir fleyler yapmak için sürekli
d›fl bask›lara ihtiyaç duyuyoruz? 
Bu konuda herkesin dilindeki kuram Türklerin asl›nda
göçebe bir toplum oldu¤u. Yerleflik düzene geçmeden

önce insanlar toplay›c›l›k ve avc›l›kla geçiniyordu. Bu ne
demek? Bitkileri topluyor, hayvanlar› yiyor, geçimlerini
böyle sa¤l›yorlard›. O bölgeler tükenince de baflka yer-
lere göç ediyorlard›. Çevremize karfl› son derece du-
yars›z›z. Ben Türkiye’de a¤aç kesiminin üzüntü yaratt›-
¤›n› görmedim. Bir a¤ac›n çevreye kazand›rd›¤› anlam
kolay elde edilen bir fley de¤il ki. San›r›m günümüzde
apartmanlarda en büyük kavga çevre bak›m› için para
istendi¤inde ç›k›yor. Son y›llarda bahçeler yok edilip
otoparklar yap›l›yor. ‹nsanlar, “Dün burada a¤aç ve çi-
çekler vard›, flimdiyse maden y›¤›nlar› görüyorum” de-
miyor. Çevreye karfl› bu denli duyars›z insanlar› flehrine
sahip ç›kma noktas›na nas›l getiririz, bilmiyorum. An-
cak yine de bu konuda hep birlikte çaba göstermeliyiz. 

Hangi semtin ad› nereden geliyor... 

Karaköy: Karai denilen Yahudiler eskiden ‹stanbul ve
Galata’daki karfl›l›kl› sahillerde oturduklar› için ayn› yer-
lere Karaköy ad› verilmifl. Yeni Cami infla edildi¤i za-
man Yahudiler oraya ç›kmaya mecbur kalm›fl. 

Maslak: Su bentlerinden kemer ve künklerle getirilen
su, flehrin giriflindeki depolarda toplan›r ve buradan
kollara ayr›larak çeflitli noktalardan flehre girmesi sa¤-
lan›rd›. fiehir d›fl›ndaki bu su depolar›na maslak ad› ve-
rilirdi. Bu depolardan birinin ‹stinye s›rtlar›nda yer ald›¤›
anlafl›l›yor. Çünkü Levent ile Hac›osman Bay›r› aras›n-

da bulunan semt Maslak diye, bu semtten geçen yol
ise Maslak yolu diye an›l›yor. fiehir içindeki su da¤›t›m-
depolar›na ise maskem denilmekteydi ki Taksim ad›, o
semtte böyle bir su da¤›t›m deposunun bulunmas›ndan
geliyor. 

Niflantafl›: At›fl al›flt›rmalar› ya da at›fl yar›flmalar›nda
at›lan okun (silah at›lm›flsa kurflunun) düfltü¤ü yere an›
olarak genellikle üstünde kitabe bulunan bir tafl dikilir-
di. Bu tafla niflantafl› denirdi. Niflantafl› semtinde bu
tafllardan iki tane bulunuyor. Semt ad›n› bu tafllardan
alm›fl. Teflvikiye Camii’nin avlusundaki iki niflantafl›n-
dan biri 3. Selim’e ait ve 1790-1791’de dikilmifl. Di¤e-
ri 2. Mahmud’a ait ve 1811 y›l›nda dikilmifl. 

Kad›köy: ‹Ö 680’de kurulan flehrin ilk ad› Khalke-
don’dur. Helence “khalkon” bak›r anlam›na geliyordu.
Bilge Umar ad›n kökende “Kalakada” yani Kala-ka(a)da
iskele yeri olan anlam›na geldi¤ini san›yor. 

Osmanbey: Semt, 2. Abdülhamid’in mabeyincilerinden
Çemberlitafl’taki Matbaa-i Osmaniye’nin kurucusu Os-
man Bey’in ad›yla an›l›yor. Osman Bey 1870’lerde bu
semtte arazi alarak kendine bir konak yapt›rm›flt›. 

Gümüflsuyu: Necdet Sakao¤lu, “‹stanbul sular›na fleh-
rengiz” bafll›kl› yaz›s›nda Gümüflsuyu’ndaki gümüfl
sözcü¤ünün gömüflten geldi¤ini söylüyor. Dolmabah-

çe’den Taksim’e ç›kan yol üzerinde bulunan ‹dris A¤a
çeflmesi gibi, Gümüflsuyu Askeri Hastahanesi’nin du-
var›ndaki flimdi kald›r›lm›fl olan çeflme de tepedeki “gö-
müfl”ten yani büyük su haznesinden besleniyordu.
“Gömüfl” deyimi zamanla “gümüfl”e dönüflmüfl, semtin
ad› da Gümüflsuyu olmufl. 

Etiler: 1940’l› y›llarda günümüzde Etiler ad›n› alm›fl böl-
ge bombofl bir araziydi. 1950’lerin bafllar›nda burada
192 villa yap›m› için Etibank’›n ortakl›¤›yla bir Etiler Ya-
p› Kooperatifi kuruldu ve 1954’te konutlar›n yap›m›na
baflland›. Semtin ad› da bu yap› kooperatifinden kald›. 

Galata: Galata Rumca süt demek olan “gala”dan ç›k-
m›fl. Galata’da inek ah›rlar› ve süthaneleri bulunmas›
oraya bu ad›n verilmesine neden olmufl. Sütlüce’nin de
eski ad› süt kayna¤› anlam›na gelen Galatani imifl. Ga-
latani Türkçe’ye çevrilerek Sütlüce denmifl. 

Aya ‹rini: Hagia ve aya Yunanca “kutsal” anlam›na ge-
lir. Dinsel yap›tlar›n ço¤unun ad› “hagia” ya da “aya” ile
(Ayasofya, Aya ‹rini) ve de “ay” ile (Ay Mama Saray, Ay
Emilianos) bafllar. Ayasofya’dan sonra ‹stanbul’un ikin-
ci büyük kilisesi olan Aya ‹rini’nin Roma tap›naklar›n›n
kal›nt›lar›ndan yararlanarak 4. yüzy›l›n bafllar›nda yapt›-
r›ld›¤› biliniyor. Kiliseyi yapt›ran 1. Konstantinus bu kili-
seye “ilahi, kutsal selamet” anlam›na gelen Aya ‹rini
ad›n› vermifl. 

Karai denilen Yahudiler eskiden ‹stanbul ve Galata’daki karfl›l›kl› sahillerde oturduklar› için
ayn› yerlere Karaköy ad› verilmifl. 

Ara Güler, Eyüpsultan Camisi, Eyüp

James Robertson 1850, Eyüp

Ara Güler, K›z Kulesi

Pascal Sebah 1870, K›z Kulesi Manuel Ç›tak, Valide Sultan Köprüsü, Haliç
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A
taköy Crowne Plaza’n›n bafl aflç›s› Alman Ma-

ximillian Thomae 1993 y›l›ndan beri Türkiye’de

yafl›yor. Y›llar önce tatil amac›yla geldi¤i ülke-

mizden bir daha ayr›lmayan Thomae, Türkiye Aflç›lar

Milli Tak›m›’n›n kurulufl aflamas›nda Türk aflç›larla be-

raber çal›flarak Türk mutfa¤›nda modernleflme sürecini

bafllatt›. Bir ressam›n paletinden ç›km›fl gibi görünen

tabaklar› ve klasik Türk lezzetlerine getirdi¤i modern

yorum Thomae’yi k›sa sürede aranan aflç›lardan biri

haline getirdi. Di¤er yandan yetifltirdi¤i pek çok aflç›

uluslararas› yar›flmalardan ödüllerle dönüp Türk mutfa-

¤›n›n dünyada tan›nmas›na destek oluyor.

Maximillian Thomae Almanya’da aflç›l›k e¤itimi ald›ktan

sonra birkaç y›l Almanya’n›n en iyi restoranlar›nda ça-

l›flt›. 1993 y›l›nda Ataköy Crowne Plaza’dan ald›¤› tek-

lifi kabul ederek çok sevdi¤i Türkiye’de çal›flmaya bafl-

lad›. Türk mutfa¤›n› di¤er tüm mutfaklara tercih eden

ve “‹lk hafta ‘en büyük Türkiye’ slogan›n› ö¤retmifllerdi,

gerçekten benim için en büyük Türkiye” diyen aflç›n›n

hedefi birkaç y›l içinde kendi restoran›n› açmak. 

Bu mesle¤i nas›l seçtiniz?

Tamamen tesadüfler sonucu. Lisedeyken erkekler ah-

flap dersi, k›zlar yemek dersi al›rd›. Benim ahflapla

aram hiçbir zaman iyi olmad›. Yemek derslerine girme-

ye bafllad›m, k›zlar da bana yard›mc› oluyordu. Yemek

yapmak hofluma gitmeye bafllad› ve üniversite e¤itimi-

mi aflç›l›k üzerine yapt›m.

Bir aflç› olarak Türk mutfa¤›nda neler dikkatinizi çekti?

Yüksek miktarlarda fleker kulland›¤›n›z› söyleyebilirim.

Avrupa mutfaklar›nda bu ölçüde fleker kullan›lmaz.

Baklava çeflitlerinde flurubun içindeki fleker miktar›n›

yar›ya düflürseniz dahi ayn› tad› elde edebilirsiniz. ‹lk

baflta past›rma, kokoreç gibi tatlar bana çok garip gel-

di. Türkiye’ye 1993’te geldim, ama bunlar› tadabilmek

için birkaç y›l cesaret toplamam gerekti. Art›k hepsini

severek yiyorum.

10 y›ld›r Türkiye’de yafl›yorsunuz, bu zaman diliminde

neler de¤iflti?

Art›k piyasada daha modern görüfllü aflç›lar var. Türk

aflç›lar› be¤eniyorum. Mesleklerini seviyor ve çok kolay

motive oluyorlar, yeniliklere aç›klar. Ayr›ca Türkiye’de

aflç›lara bak›fl da farkl›. Avrupa’da belli bafll› birkaç afl-

ç› vard›r ve bas›n hep onlardan söz eder. Burada her-

kes bu mesle¤e sayg› duyuyor. 10 y›l içinde yeme¤in

sunumu aç›s›ndan geliflme kaydedilmifl olmas›na ra¤-

men mutfa¤›n modernizasyonu üzerine yap›lacak daha

çok ifl var.

Türklerin yemekle aras› nas›l?

Türkler yemek yemeyi çok seviyor ve genellikle Türk

mutfa¤›n› tercih ediyorlar. Niflantafl›, Etiler ve Ba¤dat

Caddesi’ndeki birkaç restoran d›fl›nda her yer Türk ye-

me¤i yap›yor. Yabanc› mutfaklardan da en çok ‹talyan

mutfa¤› tercih ediliyor. Zaten bu iki mutfak birbirine çok

yak›n. Oysa yurtd›fl›nda böyle de¤il. Münih’te bir cad-

dede yedi sekiz de¤iflik milletin yemeklerini yiyece¤iniz

yerler bulabilirsiniz. 

Millet olarak mutfak konusundaki yeniliklere çok aç›k

de¤iliz. Siz Türk yemekleriyle oynarken pek çok Türk

aflç›n›n bile cesaret edemedi¤ini yapt›n›z...

Bu gerekliydi. Almanya’da çal›flt›¤›m restoranlarda her

flefin bir tarz› olurdu. Türkiye’de neredeyse tüm resto-

ranlar›n mönüsü ayn›. Geldi¤imden beri Türk aflç›larla

beraber bir tarz yaratt›k. Bu tarz›n alt kat›n› e¤itim sü-

recinde ald›¤›m›z klasik bilgiler oluflturuyor, üst kat›nda

ise yeni sentezler ve sunum biçimleri var. Somon pas-

t›rma, tahinli dondurma, rak›l› dondurma bu flekilde or-

taya ç›kt› ve flimdi herkes kullan›yor. Ancak flunu da

belirtmeliyim ki Türkler tam modernizasyona henüz ha-

z›r de¤il. ‹lk y›llar yarat›c›l›¤›m› daha üst seviyede kulla-

n›yordum, art›k öyle de¤il ve müflteri say›m›z artt›. Yine

de bugün Türk mutfa¤›n›n modernizasyonuna daha s›-

cak bak›l›yor ve ileride piyasa daha da aç›lacak.

Klasik tatlara yeni yorumlar getirmek, yemekleri resim

gibi sunmak... San›r›m yaln›zca güzel yemek piflirmek

yetmiyor, yarat›c›l›k da gerekiyor?

Yarat›c›l›k tamamen farkl› bir fley. fiefimden bu konuda

çok fley ö¤rendim. Yarat›c› olmak için kendine güven-

melisin, kendini sürekli gelifltirmelisin. Her y›l buraya

gelen stajyerlere bu do¤rultuda bir fleyler ö¤retmeye

çal›fl›yorum. Stajyerler her gün yarat›c›l›klar›n› kullan›p

birer yemek yap›yorlar. Sonra da hep birlikte bu ye-

mekleri de¤erlendiriyoruz. Altyap› çok önemli, herkes

bu mesle¤i yapabilir ama genç bafllamak önemli bir

avantajd›r.

Tabak dekoru ve sunuma büyük önem veriyorsunuz.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

Türkiye’de bu konular Carlos Bernardi’nin Four Se-

asons’ta çal›flmaya bafllamas›yla gündeme geldi. Aç›k-

ças› onun gelifli beni de etkiledi. Doruk Restaurant’›n

mönüsü ve yemeklerin sunumu için alt› ay çal›flt›m. Ta-

bak flekli, rengi, peçeteler, hepsi çok önemli. Genellik-

le pazarlar› dolafl›r, oradaki renk cümbüflünden esinle-

nirim. Bu konuda e¤itim de çok önemli. Avrupa’daki

aflç›l›k okullar›nda renk uyumunu da ö¤retiyorlar.

Pek çok restoran›n mönüsünün ayn› oldu¤undan bah-

settiniz. Yemeklerin taklit edilmesi konusunda ne düflü-

nüyorsunuz?

Yarat›lan yeni bir fley di¤erleri taraf›ndan kopyalan›yor-

sa, sorun yok. Böylece yeni üretilen yeme¤in benim-

senmesi kolaylafl›r. Ancak zaten var olan bir yeme¤in

tüm restoranlarda olmas› k›s›r döngüye neden olur. Ne

yaz›k ki Türkiye’de restoranlar›n en büyük eksi¤i bu.

Niflantafl›’ndaki tüm restoranlar›n mönüsünü inceleyin,

birkaç yer d›fl›nda sunulan yemekler ya ayn› ya da bir-

birine çok benziyor. Benim yemeklerimi isteyen herkes

mönüsüne koyabilir. Nas›l olsa ben istedi¤im zaman

yeni lezzetler yaratabilirim. Sadece yaratamayanlar

kopya çeker. Benim içinse kitaptan tarif okuyup yemek

yapmak, yeni lezzetler yaratmaktan daha zor ve s›k›c›.

Yeni bir fley yaratabilmenin alt›ndaysa sa¤lam bir altya-

p›n›n olmas› yat›yor.  

Bir restoran›n kal›c› olmas› için neler gerekiyor?

Türkiye’de kal›c› restorana tek örnek belki de Beyti’dir.

Bir restoran›n ayn› kalitede yoluna devam etmesi kal›c›

olmas› aç›s›ndan çok önemli. Beyti’ye gitti¤imde hep

eksik bir fleyler ar›yorum, ama asla bulam›yorum. 10

y›ld›r gidiyorum ve kalite asla de¤iflmiyor. Beyti pek çok

flube açabilirdi, ama bunu yapmad›. Ço¤u restoran ye-

58 mutfak sanat›: Maximillian Thomae
röportaj: damla tomru

Yabanc› uyruklu Türk yemekleri
Bardaktaki aslan sütünü külahtaki dondurmaya, somon bal›¤›n› past›rmaya dönüfltüren Maximillian
Thomae klasik lezzetlerden yola ç›karak yaratt›¤› yeni lezzetlerle Türk mutfa¤›n› gençlefltirdi. 



ni flubeler aç›nca kalitesinden ödün veriyor, çünkü bö-

lününce bir flubeden di¤erine koflmak zorunda kal›yor-

sunuz. Hedefim ileride Beyti gibi kal›c› bir restoran aça-

bilmek. Bunun d›fl›nda kal›c› olabilmek için anne gibi

yemek yapmak gerekiyor. Herkes için oldu¤u gibi be-

nim için de yeryüzündeki en iyi aflç› annem. Anneler

yemeklerine sevgi katar. Ben de restoran›mda anne gi-

bi yemek haz›rlamak istiyorum. Ancak profesyonelle-

flince bu biraz zorlafl›yor. Bazen profesyoneller kalbi

ikinci plana atabiliyor. Sözgelimi stajyerler ilk geldikle-

rinde yapt›klar› yemeklere kendilerinden bir fley katar,

anneleri gibi piflirirler ancak zamanla bunun yerini tek-

nik bilgiler al›yor. Bunun d›fl›nda bir restoran müflterile-

rini iyi tan›mal›, müflteri neyi istiyor, gücü neye yeter,

nelerden hofllan›r bunlar bilinmeli. 

Hep Türk mutfa¤›n›n dünyadaki en zengin mutfaklar-

dan biri oldu¤u söylenir. Sizce Türk mutfa¤› dünyada

yeteri kadar tan›n›yor mu?

Türkiye Aflç›lar Milli Tak›m›’n› kurdu¤umuz ilk y›llarda

‹ngiltere’deki yar›fllarda çok güzel tepkiler ald›k. Patl›-

can, helva, lakerda gibi kulland›¤›m›z pek çok malze-

meyi bilmiyorlard›. Bunun d›fl›nda Türk mutfa¤›n› mo-

dern flekilde sunduk. Türk mutfa¤› genellikle tencere

yemeklerinden oluflur, dolay›s›yla bunlar› estetik bir fle-

kilde sunmak zordur. Türk mutfa¤› gelecekte daha da

iyi tan›nacak.

Türk mutfa¤› gelecekte nerede olur?

Türk mutfa¤› zaten flu anda Avrupa’n›n her yerinde bi-

liniyor. McDonald’s’la karfl›laflt›racak olursak Türk mut-

fa¤› flu an lider. Dünyan›n her yerinde dönerciler yay-

g›n. Türkiye’de çok zengin bir yemek kültürü var. 10

senedir buraday›m ve hala yeni fleyler bulabiliyorum.

Türkiye’de yemek kültürü çok derinden geliyor, çok

farkl› mutfaklar›n birleflimi. Türk mutfa¤›n›n flu anki tek

eksi¤i bu mutfa¤› dünyaya tan›tacak, vizyonu genifl ve

yarat›c› bir aflç›.

Sizin için Türk mutfa¤› ne ifade ediyor?

Türkiye’de yaflayan bir Alman›m, ama art›k Türk ye-

meklerini Alman yemeklerine tercih ediyorum. 2000-

2002 y›llar› aras›nda Almanya’da oldu¤um dönemde

beyaz peynir, zeytin ve past›rma alabilmek için büyük

paralar harcad›m. Sanki Almanya’da yaflayan bir Türk

gibiydim. Türkiye’nin en büyük avantajlar›ndan biri

ürünleri taze bulabilmeniz. Kulland›¤›m›z ürünlerin yüz-

de 95’ini taze olarak al›yoruz. Bu oran Avrupa’da yüz-

de 20-30 civar›nda. Türkler mutfaklar›na çok ba¤l›lar,

ben de onlar› art›k anlayabiliyorum, Türklefltim. 

Hedefleriniz neler? 

Öncelikli hedefim birkaç y›l sonra K›r›nt› tarz› bir resto-

ran açmak. Ancak K›r›nt› gibi derken mönüsünden de-

¤il, hedef kitle ve tarz›ndan söz ediyorum. 20-30 yafl

grubuna hitap etsin çünkü gençleri çok seviyorum.

Türk mutfa¤› ile ilgili hedefim art›k de¤iflti. Eskiden Türk

mutfa¤›na yeni bir soluk getirmeyi, modernlefltirmeyi

planl›yordum. Yeni lezzetler ve Türk aflç›larla yaratt›¤›-

m›z tarzla bunu bir ölçüde baflard›¤›ma inan›yorum.

fiimdiki hedefim hijyen. Ço¤u yerde hijyen koflullar›na

dikkat edilmiyor. Oysa bu turizm aç›s›ndan önemli bir

nokta. Herkes bu konuya önem vermeli, dünya stan-

dartlar›nda hijyen sa¤lanmal›.
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“Herkes gibi benim için de yeryüzündeki en iyi aflç› annem”
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R
uslana... Türkiye’de yap›lan Eurovision flark›

yar›flmas›nda kazand›¤› birincilikle ad›n› duyur-

du. Ard›ndan s›cak tav›rlar›, enerjisi ve coflku-

suyla bir anda hemen herkesin sempatisini kazanmay›

baflard›. fiimdilerde yeni albümünün haz›rl›klar›yla ilgile-

niyor. 

Ruslana’n›n müzik dünyas›na ad›m at›fl› asl›nda çok

eskilere dayan›yor. 14 yafl›nda Experimental Music

School’da müzik e¤itimine bafllam›fl. O gün bugündür

de sahnede. Konservatuardan iki derece ile mezun ol-

mufl: Piyano ve senfonik orkestra yönetmenli¤i. 

fiark›lar›n›n sözlerini kendi yaz›yor, besteliyor, baz›lar›-

n›n düzenlemesini yap›yor, prodüktörlü¤ünü üstleniyor,

dans ediyor, kostümlerini ve aksesuvarlar›n› kendi çizi-

yor, yönlendiriyor. Kliplerinin senaryolar›n› yaz›yor ve

dekorlar›n› tasarl›yor. Bunlar›n d›fl›nda tüm sahneyi dol-

duran, sahnede ne kadar enerjikse sahne gerisinde de

ayn› enerjiyi koruyan, her an güler yüzlü, s›cak ve se-

vimli bir sanatç› o. Ruslana ile Eurovision öncesi ve

sonras›n›, müzik kariyerini, Ukrayna’y› ve Türkiye’yi ko-

nufltuk. 

Eurovision’dan sonra hayat›n›zda neler de¤iflti?

Bunu birkaç cümleyle anlatmak çok zor. Asl›nda haya-

t›mda çok fley de¤iflti, pek çok yeni fley girdi. Eurovisi-

on yar›flmas›n› kazanmak, hem Ukrayna hem de benim

ad›ma büyük bir tan›t›m oldu. Ama ben hiç de¤iflme-

dim. Eurovision’dan önce nas›lsam flimdi de öyleyim.

Ayn› Ruslana’y›m ben. Ukrayna’da Eurovision yar›flma-

s›na büyük önem veriliyor. Yar›flmadan sonra Ukray-

na’ya geri döndü¤ümde herkes floktayd›. Birinci olaca-

¤›ma ve Ukrayna’n›n böyle bir baflar› kazanaca¤›na

kimse inanm›yordu. Ama bu sadece benim de¤il, Uk-

rayna’n›n baflar›s›. Ülkeme geri döndü¤ümde, uçaktan

inince topra¤›m› öptüm. 

Eurovision’da birinci olup dünya çap›nda ünlü olan

çok az insan var. Bu anlamda kendi baflar›n›z› nas›l

de¤erlendiriyorsunuz?

‹nsanlar›n hayat› inifl ve ç›k›fllarla dolu. Ama ben kendi

stilimi buldum ve o stilde devam edece¤im. Kendime

zarar vermemek ve kendimi aldatmamak için çal›fl›yo-

rum. Ne düflünüyorsam, insanlar›n karfl›s›nda onu do¤-

ru bir flekilde ifade etmenin önemli oldu¤una inan›yo-

rum. Ben hayattan korkmuyorum. ‹nsan›n bafl›na her

an her fley gelebilir. Ancak hiçbir fley yapmayanlar ha-

ta yapmaz. Benim çok para kazanmak ve büyük bir y›l-

d›z olmak gibi bir derdim yok. Ben sahnede olmay› ve

flark› söylemeyi seviyorum. En büyük amac›m kendi ül-

kemin tan›t›m›n› en iyi flekilde yapmak. Lüks bir yafla-

m›n içinde olmak için flark› söylemiyorum. Ben bu ifli

çok hissederek yap›yorum. fiark› söyledi¤im zaman in-

sanlar›n gözünde gördü¤üm mutluluk bana yetiyor. 

Ukrayna’ya tan›t›m anlam›nda ne tür katk›lar sa¤lad›-

n›z?

Yar›flmay› kazand›ktan sonra benim üzerime büyük so-

rumluluklar düflmeye bafllad›. Hem kendi ülkemi iyi ta-

n›tmak hem de elimdeki unvan› çok iyi tafl›mak ad›na.

Eurovision’u kazand›ktan sonra o kadar yo¤un bir dö-

nem geçirdim ki konserler, tan›t›mlar, uçak yolculuklar›

ve davetlerden kendi ailemi bile do¤ru dürüst göreme-

dim. Çok say›da konser verdim. Hemen her gün baflka

bir ülkeye gidiyordum bir dönem. Bu da tüm dünyada

Ukrayna’n›n ad›n›n duyulmas›na önemli katk›lar sa¤la-

d›. 

Türkiye’yi çok sevdi¤inizi söylüyorsunuz...

Türk halk› yar›flmaya girmeden önce ve kazand›ktan

sonra çok destekledi beni. Yar›flmay› ben kazand›¤›m

için Türk halk›n›n çok mutlu oldu¤unu biliyorum. Bu ba-

na çok büyük bir güç verdi. Yar›flmadan önce, herke-

sin benim kazanaca¤›m› düflünmesini ve bana karfl›

gösterilen s›cak davran›fllar› hiçbir zaman unutamam.

Türkiye’ye geldi¤im zaman baflka bir ülkeye gelmiflim

gibi hissetmiyorum. Türkiye bana güven ve güç veriyor.

Yaln›zca Türkiye beni sevmedi, ben de Türkiye’yi sev-

dim. Ukrayna’dan baflka hangi ülkede yaflamak istersi-

niz diye sorduklar›nda “Türkiye” cevab›n› veriyorum.

Buran›n insanlar› bana çok de¤er verdi ve çok dua et-

ti. ‹fller iyi olursa buradan küçük bir ev almak isterim.

Türkiye’ye geldi¤im zaman ne kadar yorgun olsam da

güzel bir enerji al›yorum. Bunun nas›l oldu¤unu ben de

bilmiyorum. Bir zamanlar burada m› do¤dum acaba di-

ye düflünüyorum. Her yerde söyledi¤im bir fley var:

Kalbim ikiye bölündü. Biri Ukrayna’da, biri Türkiye’de.

Türkiye ile ilgili projeleriniz var m›?

Türk müzi¤ini severek dinliyorum. Harem grubu ile or-

tak bir çal›flmam›z oldu ve onlarla çal›flmak bana çok

büyük bir mutluluk verdi. Sertab Erener ile birlikte ver-

di¤imiz konserden de büyük keyif ald›m. Bir süre son-

ra Türkçe bir flark› yapma projem var. E¤er üzerinde

çok çal›fl›rsam, sonras›nda belki Türkçe albüm bile ya-

pabilirim. 

Müzik kariyerinizde hangi noktaya gelmeyi hedefli-

yorsunuz?

Son albümün haz›rl›klar›na Amerika’da devam ediyo-

rum. Sahneye insanlara pozitif enerji vermek için ç›k›-

yorum. ‹nsanlar›n bir sürü problemi var. Beni izlemeye

geldikleri zaman, onlar› en az›ndan o gün için güzellefl-

tirmeye ve mutlu etmeye çal›fl›yorum. Sahneye ç›kma-

dan önce “umar›m bu insanlar hep mutlu olurlar” diyo-

rum. Ömrüm ve sesim yetti¤i sürece hep flark› söy-

lemek istiyorum. 

Kalbimin yar›s› Türkiye’de
Eurovision flark› yar›flmas›ndan sonra hayat›nda çok fleyin de¤iflti¤ini ama kendisinin de¤iflmedi¤ini
söyleyen Ruslana, “Çok para kazanmak ve büyük bir y›ld›z olmak gibi bir derdim yok. Ben sahnede
olmay› ve flark› söylemeyi seviyorum. En büyük amac›m ülkemin tan›t›m›n› en iyi flekilde yapmak” diyor. 

Kalbimin yar›s› Türkiye’de
Eurovision flark› yar›flmas›ndan sonra hayat›nda çok fleyin de¤iflti¤ini ama kendisinin de¤iflmedi¤ini
söyleyen Ruslana, “Çok para kazanmak ve büyük bir y›ld›z olmak gibi bir derdim yok. Ben sahnede
olmay› ve flark› söylemeyi seviyorum. En büyük amac›m ülkemin tan›t›m›n› en iyi flekilde yapmak” diyor. 
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Müzenin klasik otomobil kulüplerinin dahil oldu¤u FIVA
federasyonuyla ba¤lant›s› var. Federasyonun katalog-
lar›nda SAV Otomobil Müzesi’nin tan›t›m› yap›l›yor. Çok
özel merakl›lar ve otomobil müzesi sahipleriyle iliflkide
olan Artam, yabanc› bas›ndaki otomobil yazarlar›yla
görüflmeler yaparak müzeyi tüm dünyaya duyurmay›
amaçl›yor.   

Vergi sorunu
Türkiye’de her otomobil tescile tabi oldu¤u için müze-
deki otomobillerin hepsi plakal›. Bu araçlar trafi¤e ç›k-
mamas›na ra¤men tüm vergilerini ödemek zorunda
kald›klar›ndan yak›nan Artam, “Geçen y›l vergiler çok
artt›. Bir otomobil için 20 YTL olan vergi 700 YTL’ye
ç›kt›. Otomobillerin plakalar›n› iade edip vergi yükünden
kurtulaca¤›z” diyor.  

Mercer’in yeri ayr›
Otomobil tarihinde önemli birer yeri ve ciddi koleksiyon
de¤erleri olan otomobillerin tamam›n›n göz bebe¤i gibi
oldu¤unu ifade eden Artam, müzede ilk defa sergilene-
cek olan 1912 model Mercer marka otomobilin yerinin
ayr› oldu¤unu belirtiyor. Çünkü Mercer, ABD’nin yapt›-
¤› ilk ciddi yar›fl otomobili. Birçok önemli yar›fla kat›lm›fl
bu otomobilden yaln›zca dört adet üretilmifl ve otomo-
bil bu müzeye getirilmeden önce Amerika d›fl›na hiç
ç›kmam›fl. Geriye üç tanesinin kald›¤›n›n tahmin edildi-
¤ini dile getiren Artam, “Bu araçlar›n di¤er ikisi bildi¤im

koleksiyonlarda. Ben tesadüfen buldum ve zor ikna
ederek sat›n al›p müzeye getirdim” diye konufluyor.
Dünyada tek üretilmifl olan Fiat’la ilgili de bir maceras›
olan Artam, bu arac› Fiat’›n 100. y›l› kutlamalar›nda ‹tal-
ya’ya götürmüfl ve fabrikan›n üstündeki deneme pistin-
de tur atarak bir gösteri yapm›fl.

Pazartesi hariç haftan›n her günü 10.00 ile 19.00 saat-
leri aras›nda aç›k olan müzede otomobillerin ancak 80
tanesi sergileniyor. Çünkü bina tüm otomobilleri sergi-
lemek için uygun de¤il. Bu nedenle binan›n arkas›nda
bulunan otopark›n binaya ilave edilmesi planlan›yor. 

Formula 1’de sürpriz gösteri
Artam ço¤u kullan›l›r durumda olan otomobilleri hem
Türkiye’de hem de yurtd›fl›nda pek çok aktivitede ve
yar›flmada kullan›yor. Özel günlerde de halkla bulufltu-
rulan otomobillerle temsili organizasyonlar yap›l›yor.
Son olarak 16 May›s’ta Atatürk’ün fiiflli’deki evinden
al›n›p Dolmabahçe’deki Band›rma Vapuru’na bindirili-
flinin canland›r›ld›¤› organizasyonda 1938 model bir
Opel tahsis edilmifl. Artam’›n 21 A¤ustos’ta Türkiye’de
ilk kez yap›lacak olan Formula 1 Yar›fl› için de haz›rla-
d›¤› bir gösteri var. Tüm dünyan›n izleyece¤i Formula
1 Yar›fl› öncesinde pilotlar üstü aç›k otomobilleriyle
pistte iki tur atacak. Artam, tüm dünyaya Türkiye’de
böyle bir koleksiyon oldu¤unu göstermeyi amaçlad›k-
lar›n› söylüyor.    

Müzeden ilginç örnekler
1912 model MERCER 35 J: ABD’nin yapt›¤› ilk ciddi
yar›fl otomobili. Dünyada dört tane üretilmifl. Elektrik
aksam› ve marfl› yok. Kolla çal›fl›yor. 
1907 model Panhard-Levassor: Ahflap karoseriye sa-
hip olan bu araç kolleksiyonun en eski otomobili.
Ön tak›ma ismini veren marka olarak tarihe geçmifl.
1909 model Hupmobile: Türkiye’deki en eski yar›fl
otomobili. Bugünkü Formula otomobillerine eflde¤er. O
zamanlar otomobilleri bir kifli kullanamayaca¤› için iki
kiflilik yap›l›yordu.
1925 model Renault: Türkiye’deki en eski Renault.
1924 model Avions Voisin: 1920’li y›llarda uçak ima-
latç›s› bir Frans›z mühendis taraf›ndan uçak teknolojisi
kullan›larak alüminyumdan yap›lm›fl ve sadece dört
adet üretilmifl.
1926 model Bugatti: Dünyan›n en önemli yar›fl otomo-
billerinden biri. Monte Carlo’da ilk yar›flan otomobiller
aras›nda yer al›yor. 
1936 model AC: Cobra otomobilleri 1960’l› y›llarda AC
fabrikalar›nda üretilmifl. Yar›fl otomobili olarak imal edi-
len bu araç dönemin en süratli otomobilleri aras›nda
yer al›yor.
1937 model BMW: BMW marka en önemli otomobil-
lerden biri. Dünyada 400 adet üretilmifl ve onlar›n için-
de özel üretim 10 otomobilden biri. 
1928 model Fiat: Viotti taraf›ndan dizayn edilen bu
otomobilden sadece bir adet üretilmifl.

Sabri Artam Vakf›’n›n (SAV) Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Cengiz Artam, 1985 y›l›ndan bu yana birik-
tirdi¤i koleksiyon de¤erindeki 130 otomobili

Otomobil Müzesi’nde bir araya getirmifl. Müzede Tür-
kiye’nin ilk Formula otomobili 1909 model Hupmobi-
le’den 1928 model ve dünyada bir tane üretilmifl Fiat’a
kadar antika de¤erindeki klasikler otomobilseverlerle
bulufluyor. 

Hobiyle bafllayan koleksiyon
Çengelköy’de bulunan müze, SAV taraf›ndan 1990’l›
y›llar›n bafl›nda önce okul olarak infla edilmifl. O dö-
nemde okul flehirden uzak bir yerde oldu¤u için bafla-
r› kaydedemeyince bina, vakf›n elektrik konusunda fa-
aliyet gösteren fabrikas›na tahsis edilmifl. Sonraki y›llar-
da bu bina fabrika için küçük gelmeye bafllam›fl ve Cen-
giz Artam binan›n en alt kat›nda hobi amaçl› otomobil
yenileme çal›flmalar›n› yürütmek üzere bir tamirhane
oluflturmufl. Müzenin geçmifli o günlere dayan›yor.

Hafta sonlar› otomobilleri restore ederek bu binada ça-
l›flmalar yapan Artam, 1985’te ilk klasik otomobili olan
1964 model tenteli bir Chevrolet alm›fl. ‹lk bafllarda es-
kimifl klasik otomobilleri al›p tamir etmeyi, onlar› eski
güzelliklerine kavuflturmay› amaçlam›fl. Ancak otomo-
bil say›s› artt›kça koleksiyon tutkusunu dizginleyeme-
mifl. Böylece 1985’ten bu yana biriktirdi¤i otomobilleri
bu binada toplam›fl. 

Tarihin ve önemli kiflilerin tan›¤› klasikler
Bir yandan koleksiyonuna yeni otomobiller ekleyen Ar-
tam, bir yandan da yurtd›fl›ndaki otomobil severlerle
görüflmelerini sürdürmüfl. Yo¤un çal›flma hayat› yavafl-
lay›nca kendisini koleksiyonuna adam›fl. Yurtd›fl›nda
pek çok organizasyona otomobilleriyle kat›l›p, Türki-
ye’de çok say›da klasik otomobil olmad›¤› için yeni

otomobiller alm›fl. 1990’l› y›llar›n ortas›nda da otomo-
billeri görmek için hem yurtiçinden hem de yurtd›fl›n-
dan ziyaretçilerin ilgisi bafllay›nca binay› müze haline
getirmeye karar vermifl. Artam, dört katl› müzede ziya-
retçilere tarihe ve önemli kiflilere tan›kl›k etmifl ve yüz-
de 90’›n› yurtd›fl›ndan getirdi¤i 130 otomobili gururla
sergiliyor. Müzede, Artam’›n 1400 model otomobilden
oluflan bir koleksiyonu da yer al›yor.

Çocuklukta bafllayan tutku
Artam’›n otomobillere olan tutkusu daha çocukken
bafllam›fl. O y›llarda oyuncak otomobil biriktirmifl ve sa-
b›rs›zl›kla trafi¤e ç›kabilecek yafla gelmeyi beklemifl.
1968’de sürücü belgesini al›nca babas›n›n 250 S Mer-
cedes marka otomobilini kullanmaya bafllam›fl. Lise için
yurtd›fl›na gitti¤inde ise bir Mini Cooper alm›fl. Mini’lere
karfl› özel ilgisi olan Artam, bugüne kadar 20 de¤iflik
Mini’ye sahip olmufl. Otomobil yar›fllar›na da merak›
olan Artam, hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda pek çok
yar›fla kat›lm›fl. Otomobili “özgürlü¤ün simgesi” olarak
gören Artam, “Otomobile bindi¤imde kendi kendime
hareket etmenin keyfini ve özgürlü¤ünü yaflar›m. Oto-
mobil koleksiyonu yapmam›n nedeni de bu” diyor. Ar-
tam için klasik otomobillerin yeri hep ayr› olmufl. Onla-
r›n farkl› ifadeleri ve ruhu oldu¤unu düflünen Artam, gü-
nümüzdeki araçlar› esteti¤i ve ruhu olmad›¤› için yaln›z-
ca nakil arac› olarak görüyor ve klasik otomobil tutku-
sundan asla vazgeçmeyece¤ini dile getiriyor. 

21 A¤ustos’ta Türkiye’de yap›lacak olan Formula 1 Yar›fl›’nda, 
tüm pilotlar SAV Otomobil Müzesi’nin üstü aç›k otomobilleriyle

pistte iki tur atacak.

1912 model MERCER 35 J 1928 model Fiat

1909 model Hupmobile

1926 model Bugatti
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C
am sanat› tutkunu Mühendis Y›lmaz Yalç›nka-

ya’n›n kurdu¤u Cam Oca¤›; cam e¤itimi ver-

mek, cam sanat›na ilgi duyanlar› bu alanda isim

yapm›fl yerli ve yabanc› cam sanatç›lar›yla bulufltur-

mak, Türkiye’de cam sanat›n›n geliflimine katk›da bu-

lunmak, geleneksel ve ça¤dafl sanat› bir araya getire-

rek cama zenginlik katmak amac›yla hizmet veriyor.

Beykoz’un Ö¤ümce Köyü’nde yeflillikler içindeki Cam

Oca¤›’nda s›cak ve so¤uk cam tekniklerinin uygulana-

bildi¤i ve deneysel çal›flmalar›n yap›ld›¤› atölyeler yer

al›yor. Resim, heykel, seramik ve vitray atölyelerinin de

bulundu¤u Cam Oca¤›’nda hem üretim yap›l›yor hem

de e¤itimler veriliyor. Cam Oca¤› Vakf› bünyesinde fa-

aliyet gösteren ve kar amac› gütmeyen Cam Oca-

¤›’nda, okulun giderlerine katk›da bulunmak için pro-

fesyonel çizgide üretim yap›l›yor. Profesyonel eserlerin

yan› s›ra ö¤rencilerin ürünleri de sergi salonunda sat›-

fla sunuluyor. Bu yönüyle di¤er cam okullar›ndan ayr›-

lan Cam Oca¤›’nda, ö¤renciler bir yandan e¤itimler

al›rken, bir yandan da cam›n usta ellerde nas›l flekillen-

di¤ine tan›kl›k ederek eflsiz bir deneyim kazan›yor. 

Hem tatil hem e¤itim 

Cam Oca¤›’n›n kurslar›na kat›lan ö¤renciler, ayn› za-

manda harika bir tatil f›rsat›n› da yakal›yor. Çünkü on-

lar› Riva Deresi k›y›s›nda bulunan yeflillikler içindeki

kampüste, kentin kalabal›¤›ndan uzak, keyifli bir e¤itim

ve dinlenme mekan› bekliyor. Dünyan›n önemli cam

okullar› örnek al›narak tasar›m› yap›lan Cam Oca¤›,

özenli mimarisiyle de dikkat çekiyor. Bu özel mekan;

48 kiflilik konaklama binas›, yemekhanesi, kafeteryas›,

bahçesi, sergi salonu, dere k›y›s›ndaki oturma alan›,

Agora ad› verilen havuzlu avlusu, spor alan› ve yüzme

havuzuyla ö¤rencilere konaklama s›ras›nda her türlü

konforu sunuyor.  

Tasar›m harikas› ürünler

El yap›m› ürünleri, farkl› çizgisi ve özgün tasar›mlar›yla

cam›n hayat buldu¤u Cam Oca¤›, deneyimli ustalardan

oluflan kadrosu ve özel tasar›m ekibiyle üretim faaliyet-

lerini de sürdürüyor. Cam üfleme, boncuk yap›m›, füz-

yon, kal›pla flekillendirme, s›cak döküm, emay ve raku

gibi birçok tekni¤in kullan›ld›¤› Cam Oca¤›, Türkiye’de

cam pazar›na farkl› bir renk getirmeyi ve stüdyo cam-

c›l›¤›n› gelifltirmeyi amaçl›yor. Geleneksel yöntemlerin

farkl› bir flekilde yorumland›¤› ürünlerin yan› s›ra mo-

dern çizgiler tafl›yan tasar›mlar da oldukça ilgi görüyor.

Ürün yelpazesinde, dekoratif ve fonksiyonel ürünlerin

yan›nda yurtd›fl›ndan gelen cam sanatç›lar›n›n eserleri

de yer al›yor. Üretilen eserlerin sergilendi¤i Cam Oca-

¤›’nda bir sat›fl ünitesi de bulunuyor. Bu bölümde, ne

arasan›z var. Vazolar, tablolar, mutfak eflyalar›, biblolar

ve dünyaca ünlü cam ustalar›n›n eserleri...

Cam usta ellere emanet   

Cam Oca¤›’n›n ürün ve grafik tasar›m› yapanlar için de

bir projesi var. Oluflturulan tasar›m platformunda; tasa-

r›mc›lar› camla buluflturmak, talep gören koleksiyonlar

yaratmak ve hem Cam Oca¤›’na hem de tasar›mc›lara

kazanç sa¤lamak amaçlan›yor. Tasar›m yapabilen her-

kesin kat›labilece¤i bu platformda, ürün tasar›m›n›n ya-

n› s›ra afifl, rozet, tiflört ve hediye paketi tasar›m› gibi

alanlar da var. Oca¤›n ziyaretçileri bu çal›flmalar› da

sergi salonunda görebilecek.   

Ateflle kumun dans›
‹stanbul Beykoz’da uluslararas› düzeyde e¤itim veren Cam Oca¤› Vakf›’nda, 
s›v› haldeki cam muhteflem sanat eserlerine dönüflüyor. 
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Cam Oca¤›’nda verilen e¤itimler 

Cam üfleme: Temel cam stüdyosu teknikleri, s›cak ca-

m›n ocaktan al›nmas›, üflenmesi ve çeflitli aletler yard›-

m›yla cam›n flekillendirilmesi gibi konular uygulamal›

olarak anlat›l›yor. 

Boncuk yap›m›: Boncuk yap›m› atölyesinde, cam›n

alev karfl›s›nda flekillendirilmesi anlat›l›yor. Önce cam›

alev karfl›s›nda kontrol etme konusunda ilk ad›m at›l›-

yor. Sonras› ise kat›l›mc›lar›n hayal gücüne göre flekil-

leniyor. 

Alevle flekillendirme: Cam›n do¤rudan flalümo aleviyle

flekillendirildi¤i bu teknikte, malzeme olarak cam çu-

buk ve tüpler kullan›l›yor.

Mixed media: Bu programda, kat›l›mc›lar çeflitli malze-

meleri s›cak ve so¤uk camla birlikte kullanarak kendi-

lerini ifade etmede yeni yöntemler keflfediyor.

Kal›pla cam flekillendirme: Kat›l›mc›lar›n istedikleri for-

mu camdan bir objeye dönüfltürebilecekleri, heykel ve

seramikle önemli benzerlikleri olan bir teknik. Bu tek-

nikte, kal›pla ve so¤uk cam parçalar›yla çal›fl›ld›¤› için

cam›n istenildi¤i gibi kontrol edilmesi mümkün. Uygu-

lama kilden modelin haz›rlanmas›, modelin alç› kal›b›-

n›n al›nmas›, renkli cam parçalar›n›n yerlefltirilmesi gibi

aflamalar var.

Füzyon: Her geçen gün yaflad›¤›m›z mekanlara daha

çok giren füzyon, camla çal›flmak isteyenlerin en çok il-

gi gösterdikleri tekniklerden biri. Kat›l›mc›lar kase, ta-

bak, pano gibi camdan kullan›m eflyalar› yapman›n

keyfini yafl›yor. Renkli cam parçalar›yla ortaya ç›kan

desenler oldukça etkileyici. 

S›cak döküm: Ocaktan al›nan s›cak cam›n, haz›rlana-

cak olan kum kal›plar içine dökülmesini içeren bir cam

flekillendirme tekni¤idir. Cam Oca¤›’nda bu tekni¤in

tüm aflamalar› uygulamal› olarak gösteriliyor.

Emay: Kökeni M›s›r ve Mezopotamya’ya dayanan bu

sanat dal›nda toz boyalar kullan›l›yor. Bunlar alt›n, gü-

müfl, bak›r ve çelik üzerine uygulan›yor. Yüksek s›cak-

l›ktaki f›r›nlarda piflirildikten sonra s›rlan›yor. 

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

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

retildi¤i e¤itimlerde, ilk piflirimi yap›lm›fl olan seramik-

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

2005 e¤itim program›

Yarat›c›l›klar›n› farkl› bir alanda de¤erlendirmek isteyen-

lerin dünya standartlar›nda e¤itim alabildi¤i Cam Oca-

¤›, y›l boyunca e¤itimlerini sürdürüyor. Alanlar›nda uz-

man dünyaca ünlü sanatç› ve ustalar›n e¤itimlerine ka-

t›lan cam dostlar›, seçtikleri tekni¤i uygulayarak ö¤ren-

me ve kendi camlar›n› üretme f›rsat› yakal›yor. Cam

Oca¤›’n›n 2005 e¤itim program› kapsam›nda Amerika,

Almanya, Avustralya, ‹talya, Fransa, Hollanda, ‹ngiltere

ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen sanatç› ve ustalar ta-

raf›ndan 20 farkl› e¤itim veriliyor. Siz de cama ilgi du-

yuyorsan›z 0216 433 36 93 numaral› telefondan Cam

Oca¤›’na ulaflabilirsiniz.

Cam üfleme, boncuk yap›m›, füzyon, kal›pla flekillendirme, s›cak döküm, emay ve raku gibi birçok
tekni¤in kullan›ld›¤› Cam Oca¤›, Türkiye’de cam pazar›na farkl› bir renk getirmeyi amaçl›yor.



K
ült Frans›zca kökenli bir kelime. Tapma, tap›n-

ma, dini tören ve ayin anlamlar›na geliyor. Gü-

nümüzdeyse kült s›fat› özgün ve kendi kitlesini

yaratan kifli ya da türler için kullan›l›yor. Kült roman,

kült sanatç›, kült film gibi… Bunlar aras›nda en yayg›n

kullan›lan› kült film. Bu tan›mlama, sinema terminoloji-

sinde s›ra d›fl› ve ba¤›ms›z filmler için kullan›l›yor. Ge-

çen zaman bir filmin kült olmas›n› belirleyen en önemli

kriterlerden biri. Klasik olmayan, ama klasikleflen film-

lerdir kült filmler. Vizyon tarihlerinin üzerinden uzun y›l-

lar geçmifl olmas›na ra¤men unutulmaz ve tekrar tek-

rar izlenirler. 

‹lk bilim kurgu filmlerinden biri Metropolis 

Dünya sinemas›nda kült film olarak nitelendirilen çok

say›da film var. Bu filmler vizyona girdikten y›llar sonra

da adlar›ndan söz ettiriyor. 1927 y›l›nda gösterime gi-

ren Metropolis, ilk bilim kurgu filmlerden biri. Fritz

Lang’in yönetmenli¤inde çekilen filmde, endüstrileflme

ça¤›ndaki bölünmüfl toplumsal yap› anlat›l›r. Filmde in-

sanlar, yeralt›nda makinelerle yaflayan ve yukar›da

konforlu bir hayat süren yönetici s›n›f olarak ikiye ayr›-

l›r. Sessiz film olmas›na ra¤men, görkemli dekorlar› ve

kaliteli efektleriyle kendisinden sonra çekilen bilim kur-

gu filmlerini etkilemifltir.  

Casablanca: Tüm zamanlar›n en iyi aflk filmi 

Michael Curtiz’in yönetmenli¤ini yapt›¤› Casablanca,

dünya sinema tarihinin kilometre tafllar› aras›nda say›l›-

yor. 1942 yap›m› film, 2. Dünya Savafl›’n›n karanl›k at-

mosferinde yaflanan bir aflk hikayesini konu al›yor. Film

gösterime girdi¤i y›l En ‹yi Film, En ‹yi Yönetmen ve En

‹yi Senaryo dallar›nda Akademi Ödüllerine sahip oldu.

Bugüne kadar çok say›da flark›, sinema filmi ve televiz-

yon dizisine ilham kayna¤› olan film, çok kez “tüm za-

manlar›n en iyi aflk filmi” seçildi. 

Kubrick filmleri 

Stanley Kubrick sinemaya farkl› bir boyut kazand›ran

önemli yönetmenlerden. Kubrick'in filmlerinin ana te-

mas›n›, kiflinin genel geçer kurallardan s›yr›l›p toplumun

d›fl›na ç›kmas› ve yabanc›laflmas› oluflturuyor. Yönet-

menin baflyap›t olarak de¤erlendiren pek çok filmi var.

Anthony Burgess’›n ayn› isimli roman›ndan uyarlad›¤› A

Clockwork Orange (Otomatik Portakal), Kubrick’in kült

filmlerinden biri. Filmde bir grup genç serserinin toplu-

ma karfl› uygulad›klar› fliddet; buna karfl›l›k toplum ve

devletin daha yo¤un bir fliddetle karfl›l›k vermesi anlat›-

l›yor. 1971 y›l›nda gösterime giren film, izleyicileri flok

eden görüntüleriyle dünyada büyük yank› uyand›rd›.

Kubrick’in 1968 y›l›nda çekti¤i  2001 Space Odyssey

(2001-Uzay Yolu Maceras›) filmi sinema tarihinin en iyi

bilim kurgu filmi olarak kabul ediliyor. Özel efektlerin

baflar›yla kullan›ld›¤› film, En ‹yi Özel Efekt Oscar’›n› ka-

zand›.  

Tarantino filmleri 

Quentin Tarantino, kendine has radikal üslubuyla

1990’lar›n sinemas›na tarz›n› kabul ettirmeyi baflarm›fl

bir yönetmen. Yönetmenin 1992 y›l›nda yönetti¤i Re-

servoir Dogs (Rezervuar Köpekleri), önemli filmlerinden

birisi. Bir soygunu konu alan film, insan psikolojisini de

analiz ediyor. Film Cannes’da Alt›n Palmiye ödülü ka-

zand›. Tarantino, ayn› sahneyi farkl› aç› ve karakterler-

den aktararak sinemaya yenilikçi bir tarz getirdi. Filmle-

rinde s›ra d›fl›l›klar› fantastik ö¤eler yoluyla anlat›yor.

Tarantino’nun senaryosunu yazd›¤› Natural Born Killers

(Katil Do¤anlar), seri cinayetler iflleyen bir çiftin medya

taraf›ndan bafltac› edilmesini konu al›yor. 

The Godfather (Baba) efsanesi 

Mario Puzzo’nun kitab›ndan sinemaya üçlü seri olarak

uyarlanan The Godfather bir baflyap›t. 1972’de çekilen

ilk filmde, 1950’lerin Amerika’s›nda yaflayan bir ‹talyan

mafya babas›n›n destans› öyküsü konu al›n›yor. Serinin

di¤er iki filmi 1974 ve 1990 y›llar›nda çekildi. Üç filmin

de yönetmenli¤ini Francis Ford Coppola yapt›, sinema-

n›n üç büyük ismi Al Pacino, Robert De Niro ve Marlon

Brando bu seride bir araya geldi.

73 sinema72 sinema
haz›rlayan: demet fleker

Star Wars 
Star Wars efsanesi 1977 y›-

l›nda bafllad›. Bugüne ka-

dar alt› bölüm olarak çekilen

film, anlat›lan ola¤anüstü dünya

ve kullan›lan benzersiz görsel

efektlerle sinema dünyas›nda

ç›¤›r açt›. Star Wars, serinin ilk

filminin yay›nland›¤› günden iti-

baren her yafltan büyük bir hay-

ran kitlesine ulaflt›. Öyle ki pos-

ter, oyuncak, aksesuvar ve fo-

to¤raf gibi Star Wars ürünleri en az film kadar ilgi gö-

rüp yaklafl›k 10 milyar dolarl›k sat›fl cirosuna ulaflt›. Se-

rinin son filmi Revenge Of The Sith (Sith’in ‹ntikam›),

May›s ay›nda gösterime girdi. Film dünya genelinde

gösterime girdi¤i ilk gün 50 milyon dolarl›k has›lat ya-

parak sinema tarihinde yeni bir rekora imza att›. Filmin

yap›m ve tan›t›m›na 210 milyon dolar harcand›. Tay-

land, ‹ngiltere, Çin, Tunus, ‹sviçre ve ‹talya gibi pek çok

ülkede yap›lan çekimler 53 gün sürdü. Montaj ve efekt-

lerin yap›m›yla birlikte filmin tamamlanmas› iki y›l› bul-

du. Serinin ilk filminde yaln›zca 360 efekt kullan›l›rken,

son film için 2 bin 200 özel efekt kullan›ld›. 

Modern Times (Modern Zamanlar)

Modern Zamanlar, teknolojik geliflmenin toplumsal düzenin flekillenmesinde belirleyi-

ci bir etmen oldu¤u konusuna elefltiri getiren bir film. 1936 y›l›nda çekilen filmin yö-

netmeni ve baflrol oyuncusu Charlie Chaplin. Filmde fabrikada çal›flan iflçilerle onlar› tele-

vizyondan takip ederek komutlar veren bir müdürün iliflkisi anlat›l›yor. Chaplin filmde can-

land›rd›¤› Küçük Derby karakteriyle bir fabrika iflçisini oynuyor. Bir dönemin sosyal gerçek-

li¤ini ve bu gerçeklik do¤rultusunda insan do¤as›nda yaflanan dönüflümü gözler önüne

seren film, bu sayede “modern insan” kavram›na aç›kl›k getiriyor. Dev makineler aras›nda

çal›flan insanlar›n, sistemin ifllemesi ad›na birer makine parças› haline gelmesi, filmin ana

temas›n› oluflturuyor. Chaplin pek çok filminde oldu¤u gibi Modern Zamanlar’da da siste-

me karfl› duruflu ifade ediyor. Bu filmden sonra Chaplin sesli sinemaya geçifl yapt›.

Psycho (Sap›k)

Psycho korku gerilim türünün en iyi örneklerinden biri. Filmin bugüne kadar iki bölümü

çekildi. 1960 y›l›nda çekilen ilk filmin yönetmenli¤ini Alfred Hitchcock yapt›. Film

Marion Crane adl› bir kad›n›n çal›flt›¤› flirketten 40 bin dolar çalmas›yla bafllar. Sevgilisi

Sam’le buluflmak için California’ya do¤ru yol alan Crane, yolda bir otelde konaklar. Otelin

yöneticisi Norman ad›nda sakin görünüfllü birisidir. Ancak annesinin  afl›r› korumac› tavr›

Norman’›n psikolojisine darbe indirmifl ve anne öldükten sonra da o¤lunun rüyalar›na gir-

mifltir. Her fley Crane’in odas›na ç›k›p dufl almak istemesiyle bafllar. Crane suyu açt›¤› an-

da eli b›çakl› Norman’›n gölgesini görür. Film dufl sahnesiyle haf›zalarda yer etmifl, uzun

süre konuflulmufltur. Hitchcock di¤er filmlerinde oldu¤u gibi Psycho’da da, insan psikolo-

jisini iyi analiz ediyor ve bunu bir gerilim unsuru olarak kullan›yor. 

Sineman›n kült filmleri 
Filmler vard›r, ilk gösteriminin üzerinden uzun y›llar geçmifl olmas›na ra¤men hep hat›rlanan, tekrar
tekrar izlenen… Bu özgün filmler sinemada ç›¤›r açar, kendisinden sonraki filmleri etkiler ve sad›k
izleyici kitlesi yarat›rlar. Casablanca, Star Wars ve 2001-Uzay Yolu Maceras› bu filmlerden baz›lar›. 

Star Wars, k›sa süre önce çekilen serinin son filmiyle hayranlar›n› yeniden ekrana kilitledi. 
Öyle ki film dünya genelinde gösterime girdi¤i ilk gün 50 milyon dolarl›k has›lat yaparak sinema 

tarihinde bir ilke daha imza att›.  
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Bizans’›n Damak Tad›, Bizans ‹mparatorlu¤u’nun

tarihi, beslenme al›flkanl›klar›, flarap kültürü ve

beslenme takvimi üzerine yaz›lm›fl genifl kapsaml› bir

kitap. Kitap Yay›nevi’nden ç›kan kitab›n yazar›, klasik

diller ve yeme içme tarihi uzman› Andrew Dalby. Kitap,

beslenmeyle ilgili görüflleri konu alan Bizans Yunanca-

s›’yla yaz›lm›fl dört metnin çevirilerini içeriyor. Sekiz bö-

lümden oluflan kitab›n üçüncü bölümü Bizansl›lar›n

beslenme al›flkanl›klar›yla ilgili genifl bilgi veriyor. 

Bizans ‹mparatorlu¤u’nun mutfa¤›, kendinden önceki

mutfaklar›n bir senteziydi. Yiyeceklerde yayg›n olarak

Hindistan’dan ithal edilen çeflitli baharatlar kullan›l›rd›.

Bunun yan› s›ra deniz ürünlerine ve klasik Yunan ye-

mek sanat› gelene¤inden kaynaklanan, yerel taze seb-

ze ve meyvelere önem verilirdi. Bizans flehirlerinde ta-

ze besin her zaman bulunmuyordu. Neredeyse bütün

besinler mevsimlikti. Bu nedenle de halk lahana, flal-

gam, havuç ve bakla gibi  baz› besinleri k›fl için kurutup

saklard›. Sözgelimi bakla kurutulur, tuzlan›p zeytinya-

¤›yla kar›flt›r›l›r ve yenmeden önce de hafllan›rd›. Ayn›

flekilde k›fl boyunca yeflil zeytin tuzlan›r ve saklan›rd›.

Bizansl›lar›n beslenmesinde dini takvimin de belirleyici

etkisi vard›. Halk özel günlerde beslenmesini bu kural-

lara göre ayarlard›. Noel yortusunda tavflan yenir, di¤er

büyük Hristiyan bayram› olan Paskalya’dan önce yasak

oldu¤u için et ve di¤er hayvansal ürünler tüketilmezdi.

Bizans’›n baflkenti Konstantinopolis’in çarfl›lar›nda çok

çeflitli et sat›l›rd›. Özellikle de av hayvanlar›n›n etleri…

Türkiye past›rmas›n›n bir habercisi olan kurutulmufl et,

ilk kez Bizans döneminde yörenin lezzeti haline geldi. 

Halk›n bir di¤er g›da maddesi de bal›kt›. Çünkü Bizans

flehirleri bal›k aç›s›ndan zengindi. Bu nedenle de Bi-

zans mönüsünde; kefal, ya¤l› bal›k (uskumru), taze ton

bal›¤›, barbun, levrek, t›rpana ve fener bal›¤› vard›. Ba-

l›k sosu ve garum denilen s›v› da Bizansl›lar›n sevdi¤i

lezzetlerdi. Mayalanm›fl bal›k sosu tuz yerine geçer ve

ayn› zamanda her yeme¤e kuvvetli bir koku verirdi. 

Bizansl›lar beslenmelerinde meyveye de önem verirdi.

Özellikle de “kitron” diye adland›r›lan limon, Bizansl›lar

için önemli bir meyveydi. Limon, lüks bir yiyecek, ball›

baharatl› bir reçel ya da kafl›k tatl›s› yapmak için kulla-

n›l›rd›. Akdeniz meyvelerinin yeni kullan›m yollar› keflfe-

dilmiflti. Ayva reçeli ya da marmelat› ve ceviz reçeli ya-

p›l›rd›. Meyveler aras›ndaki zeytin, Bizansl›lar›n temel

besin ö¤esiydi. Zeytinli birçok tarif vard›r. Salamuras›

kurulmufl yeflil zeytin, sirkeye yat›r›lm›fl zeytin, tuzlan-

m›fl taze zeytin ve bal sirkesine yat›r›lm›fl yeflil zeytin…

Bizans’›n bir di¤er temel g›das› ekmekti. Ekme¤in pek

çok çeflidi yap›l›rd›. Bunlar›n manevi ve diyetetik nitelik-

leri farkl›yd›. Ekmek almaya gücü yetmeyenler, halka

biçiminde kal›nca dilimlenmifl arpa ekme¤i yerdi. 

Osmanl›’da Kurumlar ve

Kültür’de, Osmanl› tari-

hinin “klasik” denilen dönemi

ele al›n›yor. 19. yüzy›ldan bu

yana tarih, yaln›z Osmanl›’da

de¤il, neredeyse dünyan›n

her yerinde oldukça keskin

bir kopuflla öncekinden ayr›-

l›r. Türkiye’de bugünlere yak-

laflt›kça tarih gitgide tart›fl-

mal›, sorunsal bir nitelik kazan›r. Kitab›n yazar› Murat

Belge, “geçmiflte ne oldu?” sorusunu göz ard› etme-

den tarihin millet, din, ›rk ya da bunlar›n kar›fl›m› bir öze

göre olufltu¤una dayanan ilkelere karfl› ç›k›yor. Kitapta,

Türkiye’de tarih bilincinin vard›¤› noktan›n, bilinçli ide-

olojik çarp›tman›n yan› s›ra tarihe bak›fl aç›s›ndaki yü-

zeysellik ve yetersizlikten de kaynakland›¤› öne sürülü-

yor. Murat Belge’nin bu kitab›, üniversitede tarih bölü-

münde ö¤renim görenlerle birlikte Osmanl› tarihine ilgi

duyan tüm ö¤rencileri hedefliyor. Kitab›n sonunda yer

alan karfl›laflt›rmal› kronoloji bölümü, bugüne kadar

benzer çal›flmalarda olmayan özellik ve ayr›nt›lar tafl›-

yor. Ayn› cilt içinde 18 bölüm ve üç kitaptan oluflan

Osmanl›’da Kurumlar ve Kültür için, Murat Belge “Üç K

s›ras›” dedi¤i bölümleme formülü bulmufl. ‹lk K, Krono-

loji anlam›na geliyor ve birinci kitab›n konusunu olufltu-

ruyor. ‹kinci K Kurumlar, üçüncü K ise Kültür demek.

Bu Mülkün Sahipleri / 36

Osmanl› Padiflah›’nda,

Osmanl›l›k’› temsil eden 36 pa-

diflah›n yaflamöyküsü, insani

yönleri olabildi¤ince öne ç›kar›-

l›p kaynak yap›tlardan k›sa

al›nt›lara da yer verilerek anlat›-

l›yor. O¤lak Yay›nc›l›k’tan ç›kan

kitapta Osmano¤ullar› hakk›n-

da genel bir fikir edinmemiz de

sa¤lan›yor. Kitab›n yazar› Necdet Sakao¤lu. Çocuk

padiflahlar›n öyküleri, savaflç› padiflahlar›n çileli sefer-

leri kadar ilginçtir. Dindar, savaflç›; av, e¤lence, müzik,

kitap, sanat tutkunu padiflahlar; her birinin hastal›klar›,

ölüm nedenleri üzerinde ilginç çal›flmalar yap›labilir.

Kültürümüzde padiflahlar›n yaflamlar›na siyasi ve aske-

ri aç›dan bakmak gelene¤i yayg›n. Osmanl› kaynaklar›

temel al›narak yaz›lan kitapta, padiflahlar›n yaflam öy-

küleri için, Osmanl› tarihindeki önem dereceleriyle

orant›l› kapsamlar öngörülmeyerek Kanuni’nin de I.

Mustafa’n›n da padiflah olduklar› ilkesinden hareket

edilmifl. Padiflahlar aras›nda yetki kullan›m› ve siyasi

beceri gibi aç›lardan paralellik yakalamak ve k›yasla-

malar yapmak zordur. Kesintisiz 641 y›l (1281-1922)

süren ve 21 kuflakta 36 padiflahla temsil edilen Osma-

no¤ullar›’n›n baflar› ve baflar›s›zl›klar› her zaman tart›fl›-

lacakt›r. 

10 Yönetmen ve Türk Sine-

mas›, sinemaya emek ver-

mifl usta yönetmenlerle ilgili bil-

medi¤imiz pek çok bilgiyi kap-

s›yor. Ertem E¤ilmez, Y›lmaz

Güney, Halit Refi¤, Memduh

Ün, Ali Özgentürk bu yönet-

menlerden baz›lar›. Ertem E¤il-

mez hangi sebeple yönetmen

oldu, Y›lmaz Güney “Endifle”

filmini çekerken hangi olaylarla

karfl›laflt›, Erden K›ral Türkiye’yi neden terk etti, Halit

Refi¤ “Yorgun Savaflç›”n›n yak›ld›¤›n› duyunca nas›l

tepki gösterdi, Memduh Ün “Z›kk›m›n Kökü”nü bir y›l

sonra neden yeniden kurgulad›, Ali Özgentürk “Selvi

Boylum Al Yazmal›m”›n finalini nas›l de¤ifltirdi, Ömer

Kavur film çekti¤i mekanlara neden bir daha gitmiyor?

Bütün bu sorular›n yan›tlar›n› ve daha fazlas›n› kitapta

bulabilirsiniz. Sinema tarihimizin çeflitli dönemlerini

temsil eden 10 yönetmenin kimlerle, nerelerde ve han-

gi koflullarda bu büyülü dünyaya ad›m att›klar›; filmleri-

ni çekerken nelere dikkat ettikleri; senaryolar›n›, oyun-

cu seçimlerini ve “motor” dedikleri andan sonra s›n›rl›

say›daki günlerini nas›l planlad›klar› gibi birbirinden il-

ginç bilgiler yer al›yor. Agora Kitapl›¤›’ndan ç›kan kitap,

bu 10 yönetmenin dünyalar› ve hangi kaynaklardan

beslendiklerini de ortaya koyuyor. 

B‹ZANS’IN DAMAK TADI BU MÜLKÜN 
SULTANLARI/36 

OSMANLI PAD‹fiAHI

10 YÖNETMEN VE 
TÜRK S‹NEMASI 

OSMANLI’DA KURUMLAR
VE KÜLTÜR 
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DYO 31. Resim Yar›flmas›’nda ödül alan ve sergi-
lenmeye de¤er bulunan eserler ‹zmir Devlet Resim

Heykel Müzesi’nde sergilendi. Eserler daha önce ‹s-
tanbul, Adana, Diyarbak›r, Ankara, Kayseri illerinde sa-
natseverlerin be¤enisine sunuldu.

‹zmir Valisi Yusuf Ziya Göksu’nun da kat›ld›¤› 31. DYO
Resim Yar›flmas› ‹zmir Sergi aç›l›fl›nda konuflma yapan
Yaflar Holding A.fi. Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar ilk
özel resim yar›flmas› olan DYO Resim Yar›flmalar›n›n,
bugün Türkiye’de tan›nm›fl pek çok sanatç› için bir
bafllang›ç oldu¤unu vurgulad›. 

DYO 31. Resim Yar›flmas› ‹zmir Sergisi 

Turizm sektöründe ilklere imza atan ve 30 y›l› geride
b›rakan Çeflme Alt›n Yunus Oteli’ne, Avrupa Çevre

E¤itim Vakf› (FEEE) mavi bayrak verdi. 50 kiflilik
deneyimli ekibiyle güvenlik ve donan›m konusunda
uluslararas› nitelikteki plaj›, Mavi Bayra¤a lay›k görülen
Alt›n Yunus Oteli, sezona büyük bir ödülle bafllad›.
Mavi Bayrak ödülü, temiz ve güvenli bir ortamda tatilin
garanti belgesi.

Çeflme Alt›n Yunus Oteli’ne mavi bayrak

Sezonu Müjgan ‹fller sergisiyle açan Çeflme Alt›n Yu-
nus Sanat Galerisi, flimdi de Cuma Ocakl›’y› Yeniden

Do¤a (Gül Hatmiler) ad›n› verdi¤i sergisiyle konuk ediyor.
‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde Resim Ana Sanat Dal›’nda “Sanatta Yeterlilik”
alan Cuma Ocakl›, birçok ödüle de sahip. Sanatç›, yurt
içi ve yurtd›fl›nda açt›¤› sergilerin yan› s›ra pek çok grup
ve karma sergide de yer ald›. Çeflme Alt›n Yunus Sanat
Galerisi’ndeki sergiler yaz sezonu süresince devam ede-
cek. Cuma Ocakl›’n›n ard›ndan Bekir Sami Çimen’in ser-
gisi de sanatseverlerin be¤enisine sunulacakt›r.

Kalpakl›o¤lu flirket
deneyimlerini paylaflt›

KALDER’in ‹zmir’de gerçeklefltirdi¤i “6. Mükemme-
li¤i Aray›fl Sempozyumu”nda Yaflar Holding Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu “Kurumsallafl-
ma ve Aile fiirketleri Nereye Kadar” konulu oturuma
konuflmac› olarak kat›ld›. 

60 y›ll›k geçmifli ile Yaflar Toplulu¤u’nun dünyadaki ge-
liflmelere ba¤l› olarak de¤iflim gösterdi¤ini belirten Fey-
han Kalpakl›o¤lu, holding bünyesinde kurumsallaflma
hareketinin çok eskilere dayand›¤›n› söyledi. Kalpakl›-
o¤lu, “Yaflar Toplulu¤u’nda halka aç›lmalar, yabanc›
flirketlerle ortakl›klar nedeniyle kurumsallaflma çal›fl-
malar›m›za çok erken bafllad›k. Dan›flmanl›k hizmeti
alarak görev tan›mlar› ve görev içeri¤i yeniden yap›lan-
d›. Bütün çabam›z markam›z› ve toplulu¤umuzu kiflile-
rin özelinden ç›kar›p, süreklilik kazand›rmakt›r” dedi.
Kurumsallaflma ve aile flirketlerinden kurumsal flirkete
dönüflün paylafl›ld›¤› oturumda, flirketlerde kurumsal-
laflma kapsam›nda eflitlik, fleffafl›k, hesap verilebilirlik
kriterlerini içeren iyi yönetiflim uygulamalar› tart›fl›ld›. 

Yaflar Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen “1.Ulusla-
raras› ‹flletme, Yönetim ve Ekonomi Konferans›”

Çeflme Alt›n Yunus Oteli Convention Center’da yap›ld›.
Dünya çap›nda çok say›da önemli bilim adam›n› bulufl-
turan konferansa, befl k›ta ve 50’yi aflk›n ülkeden,
500’ün üzerinde yerli ve yabanc› bilim adam› kat›ld›.

Konferans›n aç›l›fl›na Çeflme Belediye Baflkan› Faik Tü-
tüncüo¤lu, Yaflar Holding Onursal Baflkan› ve Yaflar

Üniversitesi Kurucusu Selçuk Yaflar, Yaflar Üniversite-
si Mütevelli Heyet Üyeleri ‹dil Yi¤itbafl› ve Rektör Mesut
Ayan’›n yan› s›ra IMF dan›flmanlar›ndan Michael Wic-
kens, ekonomist Friderich Schneider ve Japon bilim
adam› Takashi Hikino konuflmac› olarak kat›ld›.

1. Uluslararas› ‹flletme, Yönetim ve Ekonomi Konfe-
rans›’nda Türkiye’nin ekonomik yap›s›, AB’ye tam üye-
lik mücadelesi ve küreselleflme konular› tart›fl›ld›.

1. Uluslararas› ‹flletme, Yönetim ve Ekonomi Konferans› 

Forum ‹stanbul 2005’e
yo¤un kat›l›m

P›nar G›da Grubu Swissotel’de gerçeklefltirilen Tür-
kiye'nin de¤iflimi ve Avrupa Birli¤i sürecinde Türki-

ye konular›n›n konufluldu¤u “Forum ‹stanbul 2005”e
sponsor oldu. Organizasyona Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Ali Babacan, Kemal Dervifl baflta olmak üze-
re birçok siyasetçi, ifladam› ve Yaflar Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Baflkan Vekili ‹dil
Yi¤itbafl› kat›ld›. Türkiye’nin gelece¤i ile ilgili önemli
oturumlar›n gerçekleflti¤i ve gündem bafll›klar›n›n tart›-
fl›ld›¤› Forum ‹stanbul 2005 büyük yank› uyand›rd›.

TA‹K (Türk-Amerikan ‹fl Konseyi) ve ATC (American-
Turkish Council) Ortak Y›ll›k Konferans› Washington

DC’de Mandarin Oriental Hotel’de gerçeklefltirildi. Bu y›l
24’üncüsü düzenlenen konferansa T.C. Baflbakan› Re-
cep Tayyip Erdo¤an, D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, Sa-
vunma Bakan› Vecdi Gönül, Genelkurmay II. Baflkan›
Orgeneral ‹lker Baflbu¤, ABD Enerji Bakan› Samuel W.

Bodman, ABD Ulusal Güvenlik Dan›flman› Stephen
Hadley, Kongre Üyesi ve ayn› zamanda Türkiye Kafkas-
lar Kongresi Efl Baflkan› Robert Wexler dahil olmak üze-
re yaklafl›k 850 üst düzey kongre üyesi, devlet ve özel
sektör temsilcileri ve ifladamlar› kat›ld›. Savunma, Ener-
ji, Finans, Tar›msal Sanayi ve G›da oturumlar›n›n yap›l-
d›¤› konferansta, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflka-

n› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Tar›msal Sanayi ve G›da oturum
baflkanl›¤›n› yürüttü. Yaflar Holding Bütçe-Planlama,
Ka¤›t, D›fl Ticaret ve Taahhüt Baflkan Yard›mc›s› Dr.
Mehmet Aktafl bir sunum yapt›. Türk-Amerikan iliflkileri-
ni yeniden güçlendirmeye yönelik çal›flmalar çerçeve-
sinde daha sonra da New York’ta da çeflitli temaslar›n
gerçeklefltirildi¤i konferans oldukça verimli geçti. 

Türk Amerikan ‹fl Konseyi ATC y›ll›k konferans› yap›ld› 

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, Hakkarili genç k›zlar›n
el eme¤i kilim sergisine ev sahipli¤i yapt›. Yörede-

ki genç k›zlara maddi gelir sa¤lamak amac›yla 1984’de
kurulan Hakkari Kilim ve ‹plik A.fi’de (H‹SAfi) çal›flan
260 kiflinin dokudu¤u 90 kilim, Selçuk Yaflar Sanat
Galerisi’nde sergilendi. Sergiden elde edilecek gelir,
kentte çal›flmak için bekleyen 300 genç k›z için yeni
kurslar aç›lmas›na imkan sa¤layacak. H‹SAfi Genel
Müdürü Aziz Ak›n, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun sergi için kendilerine ver-
di¤i deste¤in ürünlerinin tan›t›m› ve pazarlanmas› aç›-
s›ndan çok önemli oldu¤unu belirtti.  

Türkiye’de organik süt üretme yetkisine sahip tek ifl-
letme olan P›nar Süt, do¤al ve sa¤l›kl› yaflam alan›

sa¤lam›fl ineklerden elde edilen organik sütü piyasaya
sundu. P›nar Süt, Tar›m Bakanl›¤›’n›n organik tar›m için
belirledi¤i kriterleri esas alarak organik sütü 132 ayr›
kontrolden geçirerek tüketicinin be¤enisine sunuyor.
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi¤it-
bafl›, P›nar Süt’ün pazar›n tart›flmas›z lideri oldu¤unu
vurgulad›. Organik ürün tüketmeye önem veren tüketi-
ciler için P›nar organik sütü piyasaya sunduklar›n› belir-
ten Yi¤itbafl›, P›nar organik sütün Do¤an organik ürün-
ler ile P›nar Süt aras›nda yap›lan iflbirli¤i sonucu ortaya
ç›kt›¤›n› sözlerine ekledi.  

P›nar’dan Türkiye’nin ilk organik sütü

AB’ye uyum çerçevesinde g›da güvenli¤i, ihracat, fi-
nansman, su ürünleri konular›n›n yer ald›¤› 1. Ta-

r›m Arenas› Kongresi ‹zmir’de yap›ld›. Organizasyona
P›nar ve Çaml› Yem ana sponsor olarak kat›ld›. 

Kongreye Yaflar Holding ‹cra Baflkan› Hasan Denizkur-
du oturum baflkan› ve Yaflar Toplulu¤u’ndan yönetici-
ler konuflmac› olarak kat›ld›. Kongrede P›nar G›da Gru-
bu’nun stand›ndan www.p›narmutfa¤›.com sitesi tan›-
t›m› ve aromal› süt, meyveli yo¤urt tad›mlar› yap›ld›.

1. Tar›m Arenas›’na
sponsor olduk

Yaflar Grubu’ndan Hakkari’ye destek

DYO’nun ak›ll› boyas› hayat› kolaylaflt›r›yor

Yaflar Boya ve Kimya Grubu, nanoteknoloji ile üret-
ti¤i boyalar› piyasaya ç›kar›yor. Yaflar Holding ‹cra

Kurulu Baflkan› Hasan Denizkurdu, DYO’nun yeni
ürünlerinin tan›t›m› nedeniyle düzenlenen toplant›da
Nano’nun kelime anlam›n›n, herhangi bir fiziksel bü-
yüklü¤ün milyarda biri anlam›na geldi¤i-
ni ve nanoteknolojinin 10 y›ld›r sivil, as-
keri, bilimsel teknoloji stratejilerini belir-
ler hale geldi¤ini söyledi. Denizkurdu,
bu teknolojinin sanayi devrimine eflde-

¤er bir bilimsel ve teknolojik devrim bafllatt›¤›n› dile ge-
tirdi. “Yaklafl›k bir y›ld›r nanoteknoloji üzerinde çal›fl›yo-
ruz. Nanoteknoloji ile üretti¤imiz boyalar, ayn› zaman-
da ak›ll› boyalar. D›fl cepheyi boyuyorsunuz, ya¤mur ve
günefl ›fl›nlar› kirlenen binay› temizliyor” dedi. Yaflar

Holding Boya ve Kimya Grubu Baflka-
n› Ahmet Yi¤itbafl› da DYO’nun 2004
y›l› itibariyle 264 milyon dolar ciro elde
etti¤ini ve Türkiye’nin boya üretiminin
üçte birini gerçeklefltirdiklerini söyledi.

Alt›n Yunus Galerisi’nde Yaz sezonu sergileri
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What kind of a passion is it to devote your whole
life to one job and do the same thing for more

than 50 years, always feeling the first day’s enthusi-
asm? Y›ld›z Kenter has this passion. She has spent 50
years of her life for the art of theater and her expecta-
tions from life has not ever changed: “The only impor-
tant thing is; the curtains are open, and the theater is
not closed!” She has struggled for that for years. Du-
ring this hard work, she shines on stage and television
with her usual elegance, grace and beauty. 

Kenter says, “If I were not an actress I would be un-
happy. Actually I became an actress and I still became
unhappy, but I caught happiness during the course.
That’s some sort of a hard to reach and express hap-
piness. They were fairly little, but beautiful”. According
to Kenter, the scarcity of theater audience is due to
preferring easier things. However, being a theater au-
dience requires discipline. Struggling for years to keep
her theater alive, Kenter says that by sponsorships
she tries to overcome the main obstacle of money and
that turns her out to be “a professional beggar”. 

There are 310 species of bottom fishes in our seas.
This points to the fact that 68% of the fish species

in Turkish waters are bottom fishes. Until recently the-
re was insufficient reference regarding detailed infor-
mation and photographs about the bottom fishes that
live in our waters. In order to prevent this insufficiency,
“Atlas of Bottom Fishes in Turkish Waters” has been
prepared by Ankara University Lecturer Prof. Dr. Alp
Can and Ege University Research Assistant Dr. Murat
Bileceno¤lu. It took six years for the book to be put to-
gether with photograph and research notes. 

By diving 237 times in 91 different points the team to-
ok 386 hours of underwater scenes. During this pro-
cess 7500 photographs were taken and films of 78
species of bottom fishes living in between 0-50 meters
depth were captured. In the book, 321 of the photog-
raphs were used. Since the bottom fishes often rece-
de to shallow regions to lay eggs between May and
July, their underwater images were taken between
May and September. For the missing fish species, arc-
hives of the underwater photographers were used. 

We spoke with Tolga Örnek, who became well-
known with documentary films of Atatürk, Hitits

and Gelibolu and is a pioneer in the field of local docu-
mentaries being displayed in motion-picture theaters.
Örnek says that there is a high potential in Turkey for
the documentaries and when there is qualified work,
people are curious and are pleased with watching it.
According to Örnek, documentary films force the di-
rector to be more creative since there are limits, but
with dramas you are free to do anything. So, Örnek’s
next project will be a drama and he is eager to chal-
lenge himself in this new field. Örnek says that his first
documentary film Atatürk, which was produced 10 ye-
ars ago, has a special meaning for him and remembe-
ring that excitement and the days he has only consi-
dered making “the film”, he misses that innocence. 

When subject comes to commenting in documentari-
es, Örnek mentions, “Commenting is peculiar to hu-
man being. Of course there is a limit to this. During the
course of filming, the process of comments, the deta-
ils of comments and the means appear”. 

During the adaptation process of Turkey with Euro-
pe, a harmonious co-existence of Turkish and Eu-

ropean people, who in fact have very different cultural
backgrounds and traditions, is aimed. 

Prof. Dr. Nedret Kuran Burço¤lu has been working on
semiology for 15 years and she defends that Turkey
has the ability to easily adapt to the European lifestyle
since Turkey still remains the aspects of the Ottoman
lifestyle, and is accustomed to such differences. Men-
tioning that compared with the things we will gain from
Europe, we have lots to give, Burço¤lu adds; “Majority
thinks that by European Union membership Turks will
rush in Europe in no time. On the contrary, Europe will
be coming to Turkey. Europe, if it is willing to use the
power of Turkey, should not miss the train. It’s me-
aningless to constrain Turkey any longer.”

Burço¤lu mentions the importance of the will to live to-
gether before anything else and goes on, “Both parti-
es should give up some kinds of habits like those in
marriages. We have to leave prejudices behind. Cause

otherwise it is impossible to live together. During the
process objectivity and goodwill is important. Com-
mon background can be found and it is possible to li-
ve in harmony if there is determination and willingness.
This is why it is called the adaptation process, beca-
use it is impossible to adapt immediately. ” 

“Before anything else, we should put enacted laws of
adaptation in effect. We need a change of mentality.
We are not fully conscious of our history and values.
We should look back into our history in better ways
and stand forth as a protector of our values. When we
change our point of view and have a positive grasp we
can easily complete the adaptation process. The ma-
jority is fully aware that Turkey works hard to be a
member of the European Union. In the European press
Turkey is on the headlines quite frequently. Particularly
in the Middle European countries there is news about
Turks on the papers, although previously it was just
the contrary. The more positively Turkey is reflected in
the European media, the easier the society gets adap-
ted to us.”

Maximillian Thomae, German chef of Ataköy Crow-
ne Plaza lives in Turkey since 1993. Thomae ini-

tiated the modernization of Turkish kitchen by coope-
rating with Turkish cooks in the founding stages of Na-
tional Team of Turkish Cooks. In a short term, Thomae
became a popular cook with his dishes that look like
an artist’s work of art and his modern approach on
classical Turkish dishes. On the other hand a great
number of his students rewarded in international con-
tests support the publicity of Turkish Cuisine throug-
hout the world. Thomae prefers Turkish cuisine to all
other cuisines and he aims to open his own restaurant
in a few years. Thomae, who thinks that Beyti Resta-
urant is a sample of classic restaurant says, “To rema-
in as one, the key factor is that the restaurant should
always keep its quality. Besides, to be here to stay you
should cook like a mother. Mothers mix love into their
dishes. I would like to cook like a mother in my own
restaurant. Moreover a restaurant should recognize its
customers very well; what the customer prefers, what
he/she can afford, what he/she likes should be paid
attention to”.

Quality of life “It is not possible to be abstracted from trends”

P
›nar, as you well know, is one of the most valu-
able brands of Yaflar Group. In 2005, P›nar ce-
lebrates its 30th year. Though 30 years repre-

sents youth, it is also a sign of a certain maturity. 

In the recent years we are introduced to new concepts;
for instance “wellness”, taken directly from English. To
be good, to live good, to stay healthy… When we look
back, just 20 years ago, we did not give so much im-
portance to living healthy, being good… Nowadays, we
started to carry out and follow these new concepts in
our lives more and more. Without thinking why and
how they developed, I believe these concepts reached
the importance they deserve in the everchanging con-
ditions of the new era. I know that we owe this deve-
lopment to the ones that carry it to the agenda and to
the conscious consumers. The rise of technology, the
increase in the level of education, the rise of economic
wellfare, globalization… The cure to merciless illnes-
ses can be found, effects of aging can be delayed…
Of course it is hard to think that the consecutive chan-
ges and developments both in the fields of technology
and medicine can make our lives more valuable unless
there is any rise of value given to human being. We
cannot wait for the governments and governing autho-
rities to bring new consepts and quality to our lives. As
consumers we, all the non-governmental organizati-
ons and the industrialists working in the food sector
should carry out our responsilibities. P›nar, as you well
know, is one of the most valuable brands of Yaflar
Group.. P›nar celebrates its 30th year in the sector.
For the past 30 years, we have given high priority to
food safety. We know that our brand is in every kitc-
hen. We reach variety of consumers with various pro-
ducts; yogurt, milk, cheese, water, fruit juice, turkey,

veal and hundreds of safe products that reached
world standards. Developments in technology and
economy introduced us with issues that threaten our
health. Informal economy, economic crisis, nonexis-
tence of controlling mechanisms and various other re-
asons made food, that is produced under improper
conditions, a part of our lives. Supply chains have be-
come so complicated that it has become very crucial
to offer safety and quality to the consumer as well. Eu-
ropean Union has allocated a budget of EUR 800 mil-
lion within 6. Framework Program. The aim is to sup-
port the research to obtain environment friendly manu-
facturing technologies, and assist in the evaluation of
safer and healthier distribution channels of nutrients of
a wider variety. We also observe increasing concern in
food safety and quality in our country. Since 2000,
there are approximately 70 regulations in the Turkish
Food Codex. The research for even healthier food dri-
ves consumers to organic food. Currently in Turkey,
agricultural areas of organic food have reached to
254,400 acres. Aegean Region has a 39 percent sha-
re within the regional dispersion of organic farms. Ho-
wever, organic farming still has a very low food variety.
Yet the organic food definition is limited only to dry fru-
its. P›nar sets the precedent once again by starting to
produce organic milk and it is certified by international
certification agency; Institute for Marketecology.

Life is very good. But remember, we are the ones to
make it good. We should take control of our life and
social life. Our life will be more colorful and qualified
with the value we give to it. 

I wish you a safe and healthy life. My warmest re-
gards…

For Yasemin Arpaç and Sabahattin Emir, getting peop-
le and places together, reflecting the soul of a place
and providing an identity for the place is a passion that
cannot be abandoned. Arpaç and Emir are two young
partners of Ofist, interior decoration and design office.
For a long time Arpaç and Emir worked together in va-
rious companies. Then in 2004 they founded Ofist and
shortly afterwards, they became popular in home, offi-
ce and store decorations. They mention the biggest
advantage of being different genders is reflecting this
difference to designs as synthesis. They say that they
fulfill the deficient parts of each other and abolish the
disadvantages of a single point of view. They point to
the fact that culture of interior decoration, design has
not yet been well established in Turkey and people gi-
ve priority to being well-known or awarded in choosing
an architect. According to Arpaç and Emir the main
factor is the well acquaintance of the customer and
architect. They believe that the positive and negative
affects of a relationship between the customer and the
architect is reflected on the design as well, and they
continue, “If we cannot make fine music together with
the customer, we prefer not to continue. Other than
trying to convince the customer, you should work with
him/her in case he/she likes the design. It can be
much more convenient to say ‘we are not the right
address for you’ instead of constantly trying to convin-
ce the customer. A good balance is a must.”

Arpaç and Emir tell about the main difference between
home and office design: “Talking about the inner orga-
nization of a residency means we are actually talking

about the life of a person. So you should organize that
person’s life, gain the shape and colors he/she likes.
However it’s impossible to think like him/her. Although
you get the data from that person you say ‘Sleep he-
re, eat there’. In business offices, the aim and the cus-
tomer needs are obvious. Material to be sold and the
target audience shape the structure of design automa-
tically, anyway. In businesses there is rational criterion.
Residences have more subjective, variable design op-
tions which are dependant on the person”. 

Atlas of Bottom Fishes “I miss the innocence” Turkish Dishes of Foreign 
Nationality

“Turned out to be a professional
beggar!”

Can We Live Together?

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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To be a brand is a matter 
of talent

Life is Like Dancing Most Exceptional Classics 
of the World 

Nur Akgerman, who quit her job at Beymen and es-
tablished AK’S International Retail Consulting and

Marketing Services, is a consultant of concept creati-
on and marketing. Akgerman says that an original idea
and concept, accurate communication and adverti-
sing is necessary to be a brand. Akgerman emphasi-
zes the necessity of staying away from imitation during
the course of being a brand name, as well. Saying that
Turkey could not complete its mission of being a
brand yet, Akgerman adds, “We have everything but
we are not at the same level with the worldwide
brands to compete. Not every investor can become a
brand. With accurate strategy and patience the pro-
cess is finalized. Consumers prefer the brands they fe-
el they belong to with an inclination of identifying
themselves with the brand. The brand succeeds as
long as the values of the consumers and the brand are
tied to each other strictly. This is why advertising sho-
uld be made with respect to the target consumers.
Today shopping is controlled by desires other than ne-
cessities. Therefore desires should be determined ac-
curately and you should arouse interest”. 

According to Prof. Dr. Osman Müftüo¤lu accurate
nourishment, regular physical exercise, adequate

sleep and mental life of low-level stress are the key
factors to healthy life. However it’s impossible to plot
human life solely on physical health. Saying that physi-
cal and mental harmony has an extraordinary capacity
of protecting and repairing health, Müftüo¤lu continu-
ally mentions the concept of life quality. Indicating that
life should be as amusing as dancing Müftüo¤lu says,
“Including kindness and health to your daily life will
make you enjoy your dance with life and help you ac-
hieve life quality”. 

Müftüo¤lu carries out in his own life most of the “does
and don’ts” he tells about nourishment and life quality
and he mentions he enjoys the pleasures of life delibe-
rately and temporarily. About weight control he says,
“Turning over to natural nourishment, reducing calorie
consumption and increasing physical activity is a
must. By a doctor’s and psychologist’s support, you
can change all your eating habits, have an accurate
nutrition program and solve all your problems.”

Cengiz Artam, chairman of board of directors of
Sabri Artam Foundation (SAV), brought together

his 130 cars that he has been collecting since 1985 in
Sabri Artam Automobile Museum. 

In 1985 Artam puchased his first classical car; a 1964
make a tarp Chevrolet. In the beginning he has aimed
to fix the classical cars he has purchased. However,
as the number of the cars grew, he could not control
his passion for a collection. Thus he has gathered to-
gether the automobiles he collected since 1985. Whi-
le Artam added new cars to his collection, he also car-
ried on negotiations with the automobile lovers living
abroad. He devoted himself to his collection since his
professional life slowed down. He attended quite a few
organizations out of Turkey and bought new cars as
there are not many classical cars here. Since visitors
from abroad and Turkey began to show interest in the
cars in the mid 90’s, Artam decided to establish a mu-
seum. Artam proudly exhibits his 130 cars, 90% of
which are brought from abroad and had accompanied
history and important people.  

Turkey has gone through tough economical and po-
litical era in the last 20 years. For years Turkey has

been one of the countries that actually paid the highest
interest rates. Besides, it is possible to say Turkey be-
came historic, due to high inflation rate that lasted for
many years. Moreover, geographically Turkey is surro-
unded by instable countries that have major regional
problems. Regional problems are always on the agen-
da. According to many people Turkey is called to be
the strategic region in the midst of “the boiling cauld-
ron”. 

Dr. Y›lmaz Argüden, the chairman of the board of di-
rectors of ARGE Consultancy, thinks that these adver-
sities of the past led Turkish people make plans for the
short term. In other words in a country where actual in-
terest rates are around 15-20%, how can a person
make plans for the coming 10 years? How all these
and the current conditions of Turkey affect Turkey and
Turkish people? What kind of steps does Turkey take
to shape the future? What do the other countries do?

According to Argüden, the author of “Shaping the Fu-
ture”,  Turkish society became more opportunist, mo-
re beneficiary but less strategist and short term plan-
ner due to the economic and political instabilities and
adversities of the past. Unless we make an important
conceptional advance, change our point of view, we
will not be able to adapt sufficiently to the ever chan-
ging conditions and take advantage of them, as well.
Turkey should change its stance from “putting the fire
out” policies to more proactive ones. 

Argüden says, “Environmental conditions, systems
that we have developed up to now and attitudes we
have regarded as success, need to change. That’s
why I wrote this book. Because I observed that when
we look at Turkey and the world from a certain distan-
ce, creating distinct abstract thoughts can bring enor-
mous benefits to Turkey” and he goes on, “We see
that this gradually takes place in certain sections. For
instance; many Turkish firms are among the most suc-
cessful companies in Russia and the surrounding co-
untries. To be an authority in the world involves inves-
ting in certain fields and planning for the long term. For
a person without imagination and broad horizon it is
impossible to get a favorable result. Here I say, ‘we
shall not restrict our horizon only with Turkey’. We
shall start creating ideas both for our region and Euro-

pe and the world; not solely for Turkey.”

When we discuss shaping our future, Argüden says; “I
think Turkey has a great potential on the topic, but
only a small part of that capacity is in use. In fact the-
re is a splendid aggregation of knowledge, experience
and creativity but we are lacking the will to carry these
to the current day. Secondly we are deprived of app-
roaches to present these to the world. We are a soci-
ety that always reacts, whereas we must become a pi-
oneering society. In other words I am trying to say that
we have a long way to go. Currently Turkey seems clo-
ser to take part in a future shaped by others. But, of
course it is possible to change and transform this situ-
ation. Thus, I am talking about a conceptional revolu-
tion”.

“Do prevent fire, instead of putting it out”
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