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01 sunufl

Y
AfiAR’›n tüketiyice olan yak›nl›¤›, il-

gisi, sevgisi uzun bir geçmifle daya-

n›yor. ‹lk temelimizin at›ld›¤› boya

dükkan›ndan bafllayan, duvarlar›m›zda as›l›

“Müflteri Velinimetimizdir” tabelas›na kadar

eski. Y›llar geçti, dünyada ve ülkemizde

önemli de¤iflimler oldu. Pazarlama kabuk

de¤ifltirdi. Yeni ürünler, yeni markalar ve ye-

ni pazarlama teknikleri geliflti. Ama özde tek

bir fley de¤iflmedi, insan faktörü ve tüketici.

Duygularda, düflüncelerde ve ürünlerde hep

ön planda oldu. 

Toplulu¤umuzun sanayi geçmiflinde çok

farkl› sektörlerde 1000’den fazla ürün ve

hizmet ürettik, ama hepsinde ortak bir pay-

da vard› o da nihayi tüketicimiz.

Markalar›m›zla, ambalaj›m›zla, da¤›t›m ka-

nallar›m›zla; hep onlar›n ihtiyaçlar›n› düflün-

dük, nas›l daha iyi ürünler sunar›z, nas›l on-

lar›n yüzünü güldürürüz diye u¤raflt›k. Son

teknolojileri yenilikleri, son ürünleri en uygun

koflullarda güvenli bir flekilde piyasaya sun-

mak Yaflar Toplulu¤u’nun önemli bir misyo-

nu oldu. ‹lkleri yaratt›k hep sizler için. Büyü-

dük, gelifltik. Rekabeti sevdik, destekledik.

Kay›t d›fl›ndan hofllanmad›k, mücadele ettik. 

Tüketici ve talepleri dünyan›n de¤iflik yöre-

lerinde farkl›l›klar göstermekte. Bu fark› göz-

leyebilen global markalar yöresel özel ürün-

leri ile tüketicilerine ürünlerini sunmakta. Tü-

keticinin profili; bulundu¤u ülkeye, yöreye,

iklim flartlar›na göre de¤ifliklik göstermekte

ve art›k markalar tüketiciye uyum sa¤lamak-

tad›r. Tüketici memnuniyeti dünyada global

anlamda ürün üreten kurumlar için bir nu-

maral› önem tafl›yor. 

Bugün Türkiye Kalite Derne¤i’nin (KalDer)

giriflimi ile bafllayan Türkiye Müflteri Mem-

nuniyeti Endeksi çal›flmas›n›n neticesini siz-

lerle sevinerek paylaflmak isterim. 

Bu çal›flmaya göre P›nar müflteri memnuni-

yetinde içecek sektörü birincisi, Türkiye

ikincisi oldu. Tüketicinin bizim çal›flmalar›-

m›za verdi¤i en büyük taltif budur. Herkesi

kutluyorum, özellikle ‹cra Baflkan›m›z Hasan

Denizkurdu’na, Baflkan Yard›mc›m›z Olcay

Sunucu’ya, ekiplerine markam›z› bu nokta-

ya getirdikleri için teflekkür ediyorum. Ve di-

yorum ki YAfiAR markalar› bu sorumlulu¤u

en iyi flekilde tafl›yacaklar, yeni ürünlerle,

yeni hizmetlerle siz tüketicilerimize en iyisini

sunmaya devam edecekler. 

Bugün iddiam›z› her zamandan daha güçlü

sürdürmeye kararl›y›z. Tüketicimizin yüzü

gülünce bizim de yüzümüz güldü, gülüyor,

gülecek....

Sevgi ve sayg›lar›mla, 

Tüketicinin yüzü gülünce 
bizim de yüzümüz güler

Son teknolojileri yenilikleri, son ürünleri en uygun koflullarda güvenli
bir flekilde piyasaya sunmak Yaflar Toplulu¤u’nun önemli bir 

misyonu oldu

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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Her biri farkl› renk ve yap›daki yal›lar, ‹stanbul’un
tarihi güzellikleri aras›nda yer al›r. ‹htiflaml› gü-
zellikleriyle içlerinde farkl› dönemlere ait yaflan-

m›fll›klar› bar›nd›r›rlar. Bir zamanlar yal›larda insanlar›n
yaflad›¤›n› düflünmek, bize imkans›z gibi gelebilir. As-
l›nda o yal›lardan, ne paflalar, ne sadrazamlar geçmifl-
tir. 18. yüzy›ldan itibaren, Osmanl› toplumunun zengin
kiflileri Bo¤aziçi’nde genellikle padiflah›n kendilerine
ba¤›fllad›¤› arazilerde yal›lar infla ettirmeye bafllarlar.
19. yüzy›ldaysa, Bo¤az’da ulafl›m sorununu çözen bu-
harl› gemilerin kullan›lmaya bafllanmas›, insanlar›n böl-
geye yönelmesini sa¤lar. Böylece Bo¤az’›n iki yakas›n-
daki yal›lar›n say›s› artar. 

Ancak bu yal›lar›n bir bölümü zamana yenik düfltü ve
günümüze kadar gelemedi. Bir k›sm› ise geçirdikleri
restorasyonun ard›ndan otel olarak ya da çeflitli kutla-
malar için mekan olarak kullan›lmaya baflland›.  

Yal›dan otele 
Bu yal›lardan birisi Ahmet Rasim Pafla Yal›s›. Osmanl›
sultanlar›ndan Abdülaziz ve Abdülhamit’in saltanatl›k
y›llar›nda yaflayan Rasim Pafla yal›n›n sahibi. Çocuklu-
¤u Yunanistan’da geçen Rasim Pafla, ‹stanbul Beledi-
ye Baflkanl›¤› ve son olarak da Trablusgarp valili¤i ya-
par. 1897’de kendi ismini verdi¤i yal›s›nda vefat eder.
Ailesi 1915’te yal›y› belediyeye satar. Ahmet Rasim Pa-
fla Yal›s› 1970 y›l›na kadar okul olarak kullan›l›r. Kanl›-
ca’da bulunan yal›y› Arman Tekstil iki y›l önce, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’nden 29 y›ll›¤›na kiralad›. Resto-
rasyon çal›flmalar› tamamlanan yal›, Eylül 2004’te res-
toran ve butik otel olarak hizmete aç›ld›. ‹flletmecili¤ini
‹stanbul Doors Group’un yapt›¤› mekan, yazl›k ve k›fll›k
restoran› ve 16 odal› butik otel konseptiyle ilgi görüyor.
Konuklara Akdeniz mutfa¤›ndan lezzetlerin sunuldu¤u
yal›n›n yeni ad› ise “A’jia”

Aslanl› Yal›’n›n hikayesi 
“Aslanl› Yal›” olarak bilinen Yeniköy’deki Sait Halim Pafla
Yal›s›, 19. yüzy›la ait. Osmanl› sadrazamlar›ndan Kavala-
l› Mehmet Ali Pafla’n›n o¤lu prens Abdülhalim taraf›ndan
harap durumdayken sat›n al›n›r. Prens yal›y› tamamen y›k-
t›rarak bir sahil saray› yapt›r›r. Yal› ismini prensin kardefli,
Osmanl› sadrazamlar›ndan Sait Halim Pafla’dan al›r. Ya-
l› 1960’l› y›llarda varisleri taraf›ndan Turizm Bankas›’na sa-
t›l›r. 1995 y›l›nda nedeni bilinmeyen bir yang›ndan dolay›
yanan yal›, restore edilir. Restorasyon çal›flmalar› 2002 y›-
l›nda tamamlan›r. Yal› 2004 y›l›nda Göçtur Turizm Yat›r›m
ve Ticaret A.fi. taraf›ndan 49 y›ll›¤›na kiralan›r. 2004 y›l›n-
da hizmete aç›lan yal›da çok amaçl› ve farkl› ihtiyaçlara
göre donan›ml› toplant› salonlar›n›n d›fl›nda Osmanl› tar-
z›nda dekore edilmifl suitler ve restoranlar yer al›yor. Yal›,
tüm bu donan›m› ve muhteflem Bo¤az manzaras› ile top-
lant› ve davetlere ev sahipli¤i yap›yor. 

Esma Sultan’›n taht kavgas› ve yal›s›
Ortaköy’de bulunan Esma Sultan Yal›s›, restore edile-
rek günümüze kadar gelmeyi baflaran yal›lardan birisi.
Yal›, I. Abdülhamit’in k›z› Esma Sultan’a aitti. Esma
Sultan 25 yafl›nda dul kal›r. Yaflad›¤› aflklarla ünlenen,
e¤lenceye ve fl›k giyinmeye düflkün olan Esma Sultan
yal›dan, o dönem ‹stanbul’da ç›kan isyanlar› destekler.
Bunun üzerine kardefli IV. Mustafa, devrin padiflah› II.
Mahmud taraf›ndan bir gece öldürtülür. Ama ayaklan-
malar yat›flmaz, yeniçeriler tahta Esma Sultan’›n ç›k-

mas›n› talep ederler. E¤er baflar›l› olsalard› Esma Sul-
tan, Osmanl› taht›na ç›kan ilk kad›n olacakt›. 1975’de
ç›kan yang›nda beden duvarlar› hariç tamamen yanan
yal›, uzun süre bofl ve bak›ms›z kal›r. Daha sonra res-
tore edilir. Bugün Esma Sultan Yal›s› çeflitli organizas-
yonlara, ihtiflam› ve zerafetiyle ev sahipli¤i yap›yor.  

Yal›n›n küllerinden butik otel do¤du 
Dört y›l önce hizmete aç›lan Kuruçeflme’deki “Les Ot-
tomans”› duymuflsunuzdur. Otel’in bulundu¤u yerde
1800’lü y›llarda Muhsinzade Yal›s› yükseliyordu. Yal›da,
kuflaklar boyu Osmanl› sadrazamlar›ndan Muhsinzade
Mehmet Pafla’n›n çocuklar› ve torunlar› oturur. Tüm
saraylarda oldu¤u gibi, Muhsinzade Yal›s›’nda da fla-
flal› bir yaflant› vard›r. Büyük dü¤ünler yap›l›r, Frans›z
matmazeller e¤itim verir, salonlar›nda piyano sesleri
yükselir. Ailenin son kalan birkaç üyesi 1929 y›l›nda ya-
l›dan tafl›n›rlar. Yal› 1935 y›l›nda bir kum deposu olarak
kullan›lmaya bafllan›r ve ard›ndan da y›k›l›r. Arazi birkaç
y›l önce Belçika merkezli bir turizm flirketi olan Unit Ya-
t›r›mlar A.fi.’ye sat›ld›. fiirket yal›n›n ayn›s›n› infla ettire-
rek bir butik otel haline getirdi. 11 odal› Les Ottomans,
görkemli Bo¤az manzaras›, dubleks suitleri ve Spa’s›y-
la konuflulan mekanlardan birisi.

Yal›lar, ister geçmiflteki ihtiflamlar›, isterse yeni yüzle-
riyle olsun, her zaman ‹stanbul’un incileri olarak dikkat
çekmeye devam edecekler.

05 04 mekan: Yal›lar 
hhaazz››rrllaayyaann:: demet fleker

‹stanbul yal›lar›n›n yeni yüzü
Yal›lar, yüzy›llard›r ‹stanbul’un güzelli¤ine güzellik kat›yor. Osmanl›
döneminin zengin kiflileri taraf›ndan yapt›r›lan ihtiflaml› yal›lar,
bugün yenileniyor. Yaz›da, otel ve çeflitli davet organizasyonlar› için
restore edilen yal›lardan baz›lar› yer al›yor.

Ahmet Rasim Pafla Yal›s› (Ajia)

Ajia

Sait Halim Pafla Yal›s›

Esma Sultan Yal›s›



Evin ‹lyaso¤lu, bir müzik araflt›rmac›s› ve yazar›.
Hayat›n›, müzik üzerine araflt›rma yap›p yaz› yaz-
maya adam›fl. Yaz›lar›nda kulland›¤› naif dille oku-

yucular›n› y›llard›r keyifli müzik yolculuklar›na ç›kar›yor.
Konuflmas›n›n da bir müzi¤i var. Konuflurken kelimelerin
a¤z›ndan özenle dökülmesi, tonlamalar›, dinleyende bir
müzik parças›n› besteliyor izlenimi uyand›r›yor...

Yaflam› müzikle dolu geçen ‹lyaso¤lu, küçük yafllarda
müzi¤e ilgi duymaya bafll›yor. Yedi yafl›ndayken, ala-
turka ve alafranga piyano çalan annesinin müzik ö¤ret-
meninden ders almaya bafll›yor. Zamanla müzi¤e ilgisi
art›yor ve profesyonellerin piyanoyu nas›l çald›klar›n›
merak ederek konserlere gitmeye bafll›yor. ‹lyaso¤lu, o
gün bugündür konserleri büyük bir ilgiyle takip ediyor.
Özel dersler yetmiyor, ‹stanbul Belediye Konservatua-
r›’nda da piyano üzerine alt› y›l e¤itim al›yor. 

‹lyaso¤lu’nun yazarl›¤a ilgisi ise henüz ilkokul ö¤renci-
siyken bafll›yor. Behçet Necatigil’in ö¤rencisi olan a¤a-
beyine özenerek fliirler yazmaya girifliyor. 1966’da Ar-
navutköy Amerikan K›z (Robert) Koleji’nden Halide Edip
Ad›var Edebiyat Ödülü ile mezun oluyor. Müzi¤e ve ya-
zarl›¤a ilgisini ise ileriki y›llarda birlefltiriyor. ABD Michi-
gan Devlet Üniversitesi’nde  müzik elefltirisi, müzik tari-
hi ve esteti¤i üzerine e¤itimler al›yor. ‹lyaso¤lu, uzun y›l-
lar radyo ve televizyonlarda müzik programlar› haz›rlad›
ve sundu. Müzik üzerine yapt›¤› araflt›rmalar› ve Cemal
Reflit Rey gibi ünlü Türk bestecileriyle gerçeklefltirdi¤i
söyleflileri toplad›¤› 15 kitab› bulunuyor. “Zaman ‹çinde
Müzik”, “Ça¤dafl Türk Bestecileri”, “Müzi¤in Kanatlar›n-
da Söylefliler”, “Ayla’y› Dinler Misiniz?” bunlardan baz›-
lar›... Bo¤aziçi Üniversitesi ve Simya Galerisi’nde müzik
e¤itimi veren ‹lyaso¤lu, 10 y›l› aflk›n süredir Cumhuriyet
Gazetesi’nde müzik yaz›lar› yaz›yor.

“Müzik, insanlar için bir s›¤›nak”  
Müzikle ilgilenen kifliler genellikle çok küçük yafllarda
müzi¤e ilgi duymaya bafllad›klar›n› söyler. Müzi¤in ya-
flamlar›na tam olarak ne zaman girdi¤ini bilmezler. ‹lya-
so¤lu, müzi¤in kifliyle birlikte geliflen, onu yönlendiren
ve kifli taraf›ndan yönlendirilen bir olgu oldu¤unu, bu
nedenle de müzi¤e ilgisinin tam olarak hangi tarihte
bafllad›¤›n› bilmedi¤ini söylüyor. Müzi¤i denize benze-
ten ‹lyaso¤lu, denizin her kademesinde keyif alarak
yüzdü¤ünü belirtiyor; “Müzik, insan›n içinde öyle bir
tutku oluyor ki, zaman içinde bir parçan›z haline geli-
yor. ‹nsan›n içinde kurtar›lm›fl bölge gibi bir fley...” 

“Müzik ruhun g›das›d›r” sözünü çok s›k kullan›r›z. Yoru-
cu geçen bir günün ard›ndan arabaya bindi¤imizde ya
da yorgun arg›n eve gitti¤imizde müzik dinlemek iste-
riz. Bir anlamda müzi¤e s›¤›n›r, ruhumuzu dinlendirmek
isteriz. Psikolojik sorunu olan kiflilere, ameliyat s›ras›n-
da ve nekahat dönemindeki hastalara müzik dinletilme-
sinin nedeni de “huzur” bulmalar›n› sa¤lamak. Aristo;
“Nas›l jimnastik insan›n bedeni için gerekliyse, müzik
de insan›n ruhunu disipline etmek için gerekli” diyor. 

Müzi¤i insanlar için bir s›¤›nak olarak tan›mlayan ‹lya-
so¤lu, müzi¤in insan ruhunu belli bir düzene soktu¤u-
nu ve ona belli ölçütler getirdi¤ini düflünüyor: “‹nsanlar
müzikle huzur buluyor. Müzi¤in insan› kap›p götüren bir
etken oldu¤una inan›yorum. ‹çinde müzik olmayan, ko-

nuflma sesine dönüflen, ritm ve çalg›lar›n bast›rd›¤› flar-
k›lar› dinlerken içime fenal›k geliyor. O zaman müzik ru-
hun g›das› olmaktan ç›k›yor.” 

“Müzik elefltirisi yap›lm›yor”  
Klasik müzik Türkiye’de cumhuriyetin ilan›ndan k›sa sü-
re önce dinlenmeye bafll›yor yani Türkiye için çok yeni bir
müzik... Tango ve ilk operetlerle birlikte çok seslilik mü-
zi¤imize giriyor. Konservatuvar, opera ve baleler de o y›l-
larda kuruluyor. Türkiye’de Bat› müzi¤inin bu neredeyse
bir as›rl›k yürüyüflünde ‹lyaso¤lu, kendisini klasik müzik
ve ça¤dafl Türk müzi¤ini tan›tmaya adayan bir müzik ya-
zar›. Amac›, yabanc›s› olunan müzik türlerini, genifl kitle-
lere duyurmak ve dinlerken keyif al›nmas›n› sa¤lamak.

‹lyaso¤lu müzik elefltirisini, yeni bir sanat dal›n›n karfl›t da-
l› olarak düflünmek gerekti¤ini söylüyor. “Türkiye’de müzik
elefltirmeni olmak çok zor” diyen ‹lyaso¤lu, baflka ülkeler-
de müzik elefltirisi yapman›n çok daha kolay oldu¤unu be-
lirtiyor. Çünkü di¤er ülkelerde elefltiri yaz›lar›n›n yay›nland›-
¤› yay›n organlar› var ve oradaki yaz›lar› belli bir kitle oku-
yor. Türkiye’de müzik yaz›lar› ise, gazetelerin sayfalar›nda
yay›nlan›yor. Günlük gazetelerin sayfalar›nda yay›nlanan
elefltiri özel bir kitleye de¤il, herkese hitap ediyor. ‹lyaso¤-
lu, Türkiye’de Bat› ülkelerindeki gibi müzik elefltirilerinin yer
alabilece¤i müzikoloji dergileri olmad›¤› için gerçek anlam-
da müzik elefltirisi yap›lmad›¤›n› söylüyor. Kendisini müzik
araflt›rmac›s› ve yazar› olarak tan›ml›yor ve “müzik elefltir-
meni” denilmesini kabul etmiyor; “Kendimi müzik elefltir-
meni olarak s›n›rlamak ve çat›k kafll› konuma gelmek iste-
miyorum. Ben müzik dünyas›n›n bir sözcüsüyüm. Kendimi
Bat›’daki müzik elefltirmenleri gibi görmüyorum.”

Müzik elefltirmeninin görevi
Müzik elefltirmeninin en önemli görevlerinden birisi,
okuru bilgilendirmek. ‹lyaso¤lu, bilgilendiren müzik elefl-

tirisinin; okurun görüflüne katk›da bulunan ve kullan›lan
teknik terimleri parantez içinde aç›klayan elefltiriler oldu-
¤unu söylüyor. Ortak bir dil kullanma ve bu dille insan-
lar› bilgilendirmenin önemli oldu¤unu belirtiyor. ‹lyaso¤-
lu, müzik yaz›lar›nda elefltirilere sat›r aralar›nda yer ver-
meye özen gösteriyor. Bir piyanistin; “Pedal› yanl›fl kul-
lan›yordu, akorlar iyi de¤ildi, befl parmak kullan›m›n› ö¤-
renmemiflti” gibi teknik terimler kullan›larak elefltirilebile-
ce¤ini, ama bunun okuyucu kitlesinin azalmas›na neden
olaca¤›n› söylüyor. Bu tarz elefltirileri zaman zaman
yapt›¤›n› söyleyen ‹lyaso¤lu, as›l görevinin elefltiri yap-
maktan çok köprü kurmak oldu¤unu söylüyor. Müzis-
yenlerin ço¤unun arkadafl› oldu¤unu söyleyen ‹lyaso¤-
lu, zaman zaman yazd›¤› yaz›lar nedeniyle tepki ald›¤›n›,
kendi deyimiyle yaz›lar›nda “dokundurdu¤u” kiflilerin
kendisini arayarak; “Bunca y›ll›k arkadafl›n›m. Bana bu-
nu nas›l yapars›n?” dediklerini gülerek anlat›yor. 

Türkiye’de müzik yaz›lar›n› okuyan belli bir kitle var. Pe-
ki, bu kitle kimlerden olufluyor?
‹lyaso¤lu’nun gözlemlerine göre bu kitleyi, üniversite
mezunu orta yafl grubu kifliler oluflturuyor. ‹lyaso¤lu,
müzik yaz›lar›n› çok küçük bir kitle okuyor diye üzüldü-
¤ünü söylerken, son y›llarda bir hareketlenmenin ya-
fland›¤›n› da aktarmadan edemiyor. Ailelerin çocuklar›-
na iyi bir e¤itim vermeye çal›flt›klar›n›, müzik dersi ald›r-
d›klar›n›, onlar› dans ve resim kurslar›na gitmeye yön-
lendirdiklerini söyleyen ‹lyaso¤lu, sanat›n bofl zamanla-

r›n› geçirmek için bir u¤rafl de¤il, insan› insan yapan
faktörlerden biri oldu¤unu kavrad›klar›n› belirtiyor. 

‹lyaso¤lu’nun “Zaman ‹çinde Müzik” isimli kitab› 40 bin
satt›. Bu da insanlar›n müzikle ilgili yay›nlar› takip ettikleri-
ni gösteriyor. ‹lyaso¤lu, “‹mza günlerimde insanlar›n elle-
rinde okunmufl, sayfalar› k›vr›lm›fl, altlar› çizilmifl eski ki-
taplar›m›n oldu¤unu görüyorum. Bu da beni çok mutlu
ediyor” diyor. Müzik yazarlar›na gelince... Türkiye’de mü-
zik okuru gibi müzik yazarlar›n›n say›s› da yeterli de¤il.
Ancak ‹lyaso¤lu, müzikoloji okuyan genç kuflaktan umut-
lu. Müzikoloji okuyup müzi¤i bilimsel olarak bilmenin yan›
s›ra iyi yaz› yazman›n da önemli oldu¤unu söylüyor.

Zevki için müzik dinleyemiyor 
‹lyaso¤lu, ifli gere¤i sürekli müzik dinliyor. Genellikle

derste anlataca¤› müzi¤e göre dinleyece¤i müzi¤i seç-
ti¤ini söylüyor. Zaman zaman kendisine gönderilen
CD’leri dinliyor. Ama kendi zevki için müzik dinlemeye
çok zaman› olmuyor. Araba kullan›rken ve yürüyüfl ya-
parken kula¤›nda MP3 çalar ile müzik dinliyor. Bazen
bir flark›ya tak›ld›¤›n› ve üst üste birkaç gün ayn› flark›-
y› dinledi¤ini söyleyen ‹lyaso¤lu, bunun duygularla ilgili
bir durum oldu¤unu belirtiyor. Bütün ça¤ müziklerini
dinlemeyi seven ‹lyaso¤lu için 20. ve 21. yüzy›l da
önemli bir merak alan›. Bedio, Johny Adams, Litos
Lawski, Tavaner ve ça¤dafl Türk bestecilerinden Kam-
ran ‹nce ile Mahir Cetis’i dinlemeyi seviyor. 

“Günümüzün popüler müzi¤iyle ilgili ne düflünüyorsu-
nuz?” diyerek noktalamak istiyoruz söylefliyi: “Müzik bir
bilim. Ama günümüzde müzi¤i ve flark› söyleme tekni-
¤ini bilmeyen, birkaç solfej dersi alan kifliler sahneye ç›-
k›yor ve ba¤›rarak flark› söylemeye çal›fl›yor. Fizi¤i düz-
günse müzi¤e zaten gerek kalm›yor. Fizik, müzikten
önce geliyor. Pop müzik yüceliyor. Bence popülerle
klasi¤in karfl›tl›¤› üzerinde durmal›y›z. Popüler dedi¤i-
miz fley, sabun köpü¤ü. fiu anda o yükseliyor, ama bir
süre sonra yok olabilir. Klasik müzik ise her zaman var.
Mozart’›n modas› hiç geçmiyor ve geçmesine de imkan
yok. Ama tabii ki popun da klasik olmufl olanlar› var.
Popüler müzikle klasik müzi¤in ayr› de¤erleri var. ‹kisi-
ni birbirine karfl›laflt›rmamak gerekiyor. Pop müzi¤in de
iyisi yap›l›yor.”

07 06 müzik: Evin ‹lyaso¤lu
rrööppoorrttaajj:: demet fleker 

Müzik araflt›rmac›s› ve yazar› Evin ‹lyaso¤lu, müzi¤i kocaman bir deniz olarak tan›ml›yor ve “Ben o
denizin her kademesinde büyük keyif alarak yüzüyorum” diyor. Müzi¤in insan› kap›p götüren bir etken
ve s›¤›nak oldu¤unu söylüyor.

“Müzik kurtar›lm›fl bölgem”



1990’l› y›llarda tuval Ömer Uluç’a dar gelmeye
bafllad›¤›nda figürleri tuvalden ç›karak üç boyuta
kavufltu. Figürler üç boyutun içerisinde de s›k›fl-

t›¤› anda ise hareket kazand›lar ve en son Yap› Kredi
Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirilen “Aral›kta Gidip Gel-
meler” adl› sergisinde aram›zda dolaflmaya, altlar›nda-
ki motor arac›l›¤›yla dura¤anl›ktan uzaklafl›p özgürce
hareket etmeye bafllad›lar. 

Uluç’un sanat›nda görülen s›k›flma ve bu s›k›fl›kl›¤› afl-
ma çabas› arada kalm›fll›¤› ifade ediyor. Konumu itiba-
riyle Asya ve Avrupa k›talar› aras›nda kalan Türkiye’nin,
tarih boyunca da Do¤u ile Bat›, modern ile geleneksel
ve birbirinden farkl› kültürler aras›nda kald›¤›n› söyleyen
Uluç, “Farkl› noktalar aras›nda gidip gelen yaln›zca ben
de¤ilim. Neredeyse hepimiz bu arada kalm›fll›¤› ve nok-
talar aras›nda gidip gelmeleri yafl›yoruz” diyor.

Tarih öncesi medeniyetlerden, Bizans ve Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’na kadar birbirinden farkl› pek çok kültüre
ev sahipli¤i yapan Anadolu’nun, bu zengin tarihi ve kül-
türel miras›na ra¤men, “Türkiye’de neden bir Picasso,
Mozart ya da Dali yetiflmiyor?” sorusunu ço¤umuz me-
rak etmiflizdir. Uluç sorumuzu, sanat anlam›nda dahi
say›lan kifliler yetifltirmenin mümkün olmad›¤›n› söyle-
yerek yan›tl›yor. Uluç’a göre sanat ö¤retilemez ve mü-
zelerle, e¤itim çal›flmalar›yla ›smarlama bir sanat deha-
s› yarat›lamaz. Uluç, sanat dehas› yaratman›n bir yolu
olmad›¤›n› da vurguluyor: “Sanat anlam›nda bir deha-
n›n bir ülkede ortaya ç›kmas›, sanat›n tarihi dalgalan-
malar›ndand›r. Her ülkenin bir dönem s›ras› gelir ve bir
anda ilginç bir adam ç›karabilir. E¤itimle, görsel tecrü-
beyle, müze say›s›yla ancak kültürlü bir toplum kurula-
bilir. Bu nedenle ‘Türkiye’den neden Mozart ç›km›yor,
neden Rönesans yok?’ diye tart›flamay›z. Ancak ‘Rö-
nesans olmadan nas›l bir ça¤dafl sanat yap›labilir?’ di-

ye düflünebiliriz. Japonya, Çin ya da Hindistan’da da
Rönesans yoktu. Ama ça¤dafl sanatlarda ola¤anüstü
adamlar ç›kard›lar. Demek ki birkaç ola¤anüstü adam
ç›karabilmemiz mümkün.” Uluç bir dönem ABD ve Af-
rika’da yaflad›. Kendi ifadesiyle yaflam› da ABD ve Af-
rika gibi her anlamda iki ayr› uçta gidip gelmelerle geç-
ti. Belki de mühendislik e¤itimi al›p resme yönelmifl ol-
mas› da bunun bir göstergesi. Ona göre mühendislik
e¤itimi, farkl› malzemeler deneyerek gerçeklefltirdi¤i fi-
gür aray›fl›nda olumlu bir rol oynuyor. Farkl› kültürler-
den birçok insan›n yaflad›¤› Türkiye’yi kalabal›k bir va-
gona benzetiyor, baflar›l› olmak isteyen sanatç›n›n va-
gonun d›fl›na ç›k›p nefes almas› gerekti¤ini söylüyor.

Tuvalin d›fl›na ç›kmak, çal›flmalar› üç boyutlu hale getir-
mek resimde bir aflama m›d›r?
Benim için öyle. Tuval unsurunu her zaman sorgula-
d›m. ‹nsan›n sorgulayan bir varl›k olmas› gerekti¤ine
inan›yorum. Önce tuval, sonra üç boyutlu, daha sonra

hareketli objeler gibi bir s›ralama içerisinde ilerleme-
dim. Kendili¤inden öyle geliflti. Bu arada zaman zaman
geriye dönüfller de yafl›yorum. Tuvalden s›k›ld›¤›m bir
anda birden bir seri tuval resmi yapt›¤›m ve müthifl
zevk ald›¤›m dönemler de oluyor. 

Üç boyutlu ve hareketli objeleri de resim sanat› içerisin-
de de¤erlendirmek mümkün mü?
Bütün bunlar görsel sanatlara dahil. Yap›flt›rmayla ya-
p›lan çeflitli kombinasyonlar, yerlefltirmeler, hatta vide-
osunu yapmak, hareket katmak, boyut aramalar bulufl
yapmakt›r. Buluflsuz sanat olmaz. Sanat›n varl›k nede-
ni insanlar› duyguland›rmak de¤il düflündürmektir.

Figür olarak hortumlar› kullanman›z›n nedenleri neler?
Hortumlar› kullanmam›n özel nedenini Türkiye’deki
“hortumcu” kavram›yla ilgili san›yorlar. Oysa bunun en
önemli nedeni flekil verme kolayl›¤›. Her sanatç›n›n bir
ç›k›fl noktas› bulunur. O noktalarda sanatç› kendini
gösterir. 1960’larda yapt›¤›m desenlerim var. O desen-
ler benim sanat›m›n ç›k›fl noktas›d›r. Daha sonra de-
senlerin üç boyutlu olabilmesi için k›vr›lan ve e¤ilen, bi-
çime giren bir malzeme gerekiyordu. Önceleri büyük
brandalar›n bükülmesini düflündüm. Ancak çok dra-
matik oluyordu. Oysa kullanaca¤›m malzemenin doku-
sunun monoton olmas›n› istiyordum. Gerilimsiz bir do-
ku ar›yordum. Neredeyse endüstriyel bir görüntü isti-
yordum. Hortum bu aç›dan aray›fllar›ma cevap veren
malzeme oldu.

Dünyada hortum figürlerini kullanan tek kifli misiniz?
Hangi sanatla ilgilenirseniz ilgilenin size özel bir unsur
olmal›. Orijinalli¤e çok önem veriyorum. Orijinal olma-
yan fleyler yaflamaz. Dünyada hareket eden objeleri
kullananlar belki vard›r. Ama bu flekilde üç boyutlu bir
çal›flmaya hiç rastlamad›m. Ancak görsel sanatlar çok

büyük bir endüstri, bu endüstri içerisinde görmedi¤im
bir çal›flma olabilir. Görsel sanatlar endüstrisi içerisinde
zaman›nda 10 bin Dolar’a al›nan bir eser bugün 10 mil-
yon Dolar’a sat›labiliyor. Yüksek miktarlar dönüyor.
Hiçbir alanda bu kadar k›sa sürede bu kadar katlana-
rak de¤eri artan bir yat›r›m yok. Türkiye’de henüz böy-
le bir sektörden söz etmek mümkün de¤il. Ancak Tür-
kiye’de Fikret Mualla, Osman Hamdi Bey gibi sanatç›-
lar›n eserlerinde benzer bir de¤er art›fl› göze çarp›yor.

Türkiye’de sanat ortam›n› nas›l buluyorsunuz?
Sanat ortam› Türkiye’de bir türlü aya¤a kalkam›yor. Bu
sorunun temelinde orijinalli¤in olmay›fl› yat›yor. Tabii
ekonomi, kültür gibi faktörlerin de etkisi var. Türki-
ye’nin kültürünün di¤er ülkelerin kültürleriyle; halk›n
devletle iliflkisi kompleks iliflkiler. Bu iliflkilerin yürütül-
mesinin kesin bir reçetesi ya da ezbere çözümleri yok.
Sanat adamlar›m›z›n kendilerini yenilemeleri ve özelefl-
tiri yapmalar› gerekiyor. Türkiye’nin en ac›kl› taraf› in-

0908 sanat: Ömer Uluç
rrööppoorrttaajj:: umut bavl›

Git geller ve s›k›flm›fll›k
Ömer Uluç, 50 y›l› aflan sanat serüveninde tuvalden üç boyutlu figürlere, üç boyutlu figürlerden 
hareketli objelere ilerleyerek sanat›n›n s›n›rlar›n› zorlayan, farkl› ve orijinal olan› arayan bir sanatç›.



sanlar›n “Aman ben ayakta duray›m, kimse bana do-
kunmas›n” diye düflünmeleri.

Küratörlerin rolünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sanat anlam›nda önemli adamlar yetifltirebilmek önce-
likle sanatç›lara sayg› duymakla gerçeklefltirilebilir. Bir
sanatç›, sanat›n›n tepesine ç›kt›ktan sonra küratör diye
geçinen, hiçbir uluslararas› baflar›s› olmayan, kitaplar›
olmayan, ülkenin sorunlar›na kültürel, entelektüel çö-
zümler getirmeye kalkmam›fl insanlar›n eline bir sürü
fleyi b›rakamaz. Öyle tek tek isim düflünüp birini saya-
mam. Ama Türkiye’de gerçek anlamda bir küratör yok.
Küratörlük Türkiye’de gençlerin gözünü korkutarak
yanl›fl sanat ideolojilerine sürüklüyor. Moda, trend ola-
na yöneltiyor. Trend olan fley zaten bir baflka yerde ilk
olarak yap›lm›fl ve oras› için önemli olabilir. Orada sa-
nat tarihi ad›na bir çal›flma olarak de¤erlendirilebilir.
Ama onu takip etmek, paralel çizgide bir fley yapmak
do¤ru de¤il.

Türk resim sanat›n›n gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Günümüzde bir Çall› ya da ‹yem yetiflir mi?
Türkiye’de resme 1940’l› y›llardakinden daha fazla ilgi
var. Bugün gençler aras›nda bir Çall› ya da ‹yem olma-
d›¤›n› söylemek yanl›fl olur. Çünkü bugünkü gençlerin
ne seviyede olduklar›n› henüz bilmiyoruz. Ama eminim
ki bir yerlerde bir sürü fley oluyor. Olmamas› mümkün
de¤il. Ancak herhangi bir isim vermek zor. ‹sim verebil-
mek için daha spesifik noktalar›, daha genifl biçimde
konuflmak gerekir. O zaman birkaç isim saymak müm-
kün olabilir. Yine de “fiu isim Çall› olacak, bu isim ‹yem
olacak” gibi bir fley söylemek mümkün de¤il. Ayr›ca bu
söyledi¤iniz isimler acaba çok iyi ressamlar m›? Bu so-
run bile Türk sanat›n›n yeniden ve yeniden yaz›lmas›n›
gerektiriyor. D›flar›da böyle oluyor. Sanat sürekli göz-
den geçiriliyor.

Türkiye’de nas›l oluyor?
Türkiye’de bir gözden geçirme pek olmuyor. Eskilere
pek bak›lm›yor. Türklerin resimle iliflkisi süsleme üze-
rinden geçiyor. Süsleme sanat›n› küçümseme niyetiyle
söylemiyorum. Süsleme çok önemli bir Do¤u sanat›.
Ama süsleme olarak yap›lmam›fl resimler, süsleme
amaçl› al›n›yor. Sanatsal bir mesaj alma-verme iliflkisi
kurulmuyor. Bir heyecan yaflanm›yor. Oysa duygusal
ve zekasal bazda bir iliflki kurulmas› gerekiyor. Eskiden
Türkiye’de koleksiyoner kavram› da yoktu. Ressamlar
yaflayabilmek için memuriyet, ö¤retmenlik gibi farkl›
meslekler de yapard›. Bugünkü gibi profesyonel an-
lamda atölyesinde oturup resim yaparak yaflam›n› re-
simlerinden kazanan ressam say›s› yok denecek kadar
azd›. Neredeyse herkes devlet memuruydu.

Türkiye’de resimlerden anlayan koleksiyonerlerden çok
resimleri toplayan arfliv merakl›lar› m› var?
Evet, ama aralar›nda gerçek anlamda koleksiyonerler
de var. Merak eden, araflt›ran insanlar var. Dünya ça-
p›ndaki kurallar› bilenler var. Ama bu süreç Bat›’da da
böyle iflledi. Resmi hiçbir zaman ilk olarak halk almad›.
19. yüzy›lda koleksiyonerler büyük aileler, burjuvaziydi.
Ama onlar da bildiklerinden, resimden anlad›klar›ndan
de¤il evlerini süslemek için al›yorlard›.

Bu anlamda Türkiye hangi dönemi yafl›yor?
Avrupa’n›n daha önceki dönemini yafl›yor diyebiliriz.

Ama baz› koleksiyonerler daha bilinçli olmaya çal›fl›yor.
Eskiden resim say›s› önemliydi. “Bende 300 resim var,
flunda 500 resim var” diye konuflulurdu. Ne bulmufllar-
sa alm›fllar. Bu koleksiyonerlik de¤il toplay›c›l›k oluyor.
Ama flimdi 2-3 adama kadar indiren ve onlar›n eserle-
rine yönelen kifliler var. Bu çok önemli bir geliflme.

“Aral›kta Gidip Gelmeler” ad› neyi temsil ediyor?
Türkiye’yi bütün kültürlerin, inan›fllar›n ortas›nda s›k›fl-
m›fl bir alan olarak görüyorum. Burada gidip gelmeler
yaflan›yor.

Farkl› kültürler ayn› zamanda bir zenginlik de¤il midir?
Vagonda kalabal›ktan s›k›flt›¤›n›z› düflünün. Tren dur-
du¤u zaman d›flar› ç›kt›¤›n›zda müthifl bir rahatlama
hissedersiniz. Trendeki kalabal›k ve d›flar›n›n ferahl›¤›
aras›ndaki tezat hofltur. Bir de trenden hiç ç›kamad›¤›-
n›z› düflünün. S›k›nt›dan patlar, yar› bo¤ulmufl olursu-
nuz. Herkesin sizden üstün oldu¤u gibi kompleksler
edinirsiniz. Hareketlerinizi kompleksleriniz yönlendir-
meye bafllar. Toplumun ve tarihin tuzaklarla dolu oldu-
¤unu ve bütün ülkelerin birbirlerine hem yard›m ettikle-
rini hem tuzak kurduklar›n›, her fleyin iki yüzü oldu¤u-
nu, hiçbir gerçe¤in tek taraf› olmad›¤›n› düflünen bir in-
san olarak bu s›k›flm›fll›¤›n da bir faydas› olabilece¤ini
san›yorum. Çünkü s›k›flm›fll›k durumunda daha iyi bir
kurtulufl için daha iyi düflünen insanlar olabilir.

Yurtd›fl›nda vagondan ç›k›p nefes alabildi¤iniz için mi
Türkiye’nin s›k›fl›k bir vagon oldu¤unu görebiliyorsunuz?
Hayat›m›n 25 y›l›n› d›flar›da geçirdim. Ama bu sürekli
bir d›flar›da kalmak de¤ildi. Gelip gitti¤im dönemlerin
yan› s›ra befl y›l gibi uzun zaman kald›¤›m da oldu.
“Büyük nefesler” al›yor ve dönüyordum. Sanat›ma d›-
flar›dan bakt›m ve kendimi bulmamda d›flar›da olma-
m›n çok büyük bir yard›m› oldu. D›flar›dan her fleyi da-

ha rahat görebiliyorsunuz. Ayr›ca hem Bat›’da olmam›n
hem de bir dönem Afrika’da bulunmam›n büyük fayda-
s›n› gördüm. Bat›n›n en uç yeri Amerika k›tas›yla, Ba-
t›’n›n d›fl›nda en uç k›ta Afrika’da bulundum. Bunlar
bana ilham verdi.

Kalabal›k vagondan ç›kt›ktan sonra neden tekrar girme
ihtiyac› hissediyorsunuz?
Buradan zaten hiç kopmad›m. fiu anda Paris’te bir
atölyem var. Ama kendimi bir taraf› seçmifl ve oraya
yerleflmifl olarak görmüyorum. Kendimi düflünce, tek-
nik gibi her anlamda melez olarak görüyorum. Bir insa-
n›n kendini bir yere ait hissetmesine flafl›r›yorum.

Hem ressam hem mühendis olarak teknoloji ve sanat›n
buluflmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Teknoloji sanata yol gösteriyor. Çünkü teknoloji yeni
duyusal ve görsel bir dünya yarat›yor. Bunu kullanma-
mak çok yanl›fl olur. Ancak bizdeki e¤itim alanlar›nda
böyle fleyler yok. Fakültelerden ç›kan sanatç›lar›n bunu
hayat içerisinde kendilerinin bulmalar› gerekiyor. Di¤er
ülkeler bu konuda çok ilerlemifl durumda. Türkiye’nin
yapmas› gereken, sanat adam› yetifltirmek olmal›. Sa-
natç›dan çok sanat adam›m›z olmal›. Sanat tarihini, fel-
sefeyi bilen, bu ifle hayat›n› verebilecek ve arada s›rada
d›flar› gidip gelen insanlar olmas› gerekiyor. Vagondan
ç›k›p nefes alacak, nas›l nefes al›naca¤›n› ö¤renecek ve
baflkalar›na da ö¤retecek adamlara ihtiyac›m›z var.

1110 sanat: Ömer Uluç

Ömer Uluç kimdir
1931’de ‹stanbul’da do¤du. 1949-1953 aras›nda ‹stanbul’da, 1953-1957 aras›nda ABD’de önce mühendislik daha sonra

resim e¤itimi ald›. ‹lk kiflisel sergisini Boston’da Earl Pilgrim Galerisi’nde 1955’te açt›. 1965-1966 aras›nda Londra, 

La Haye’de ve Paris’te yaflad›. 1966-1971 aras›nda yaflad›¤› ‹stanbul’da kiflisel sergiler açt›. 1971-1972 aras›nda ABD ve 

Meksika’da, 1973-1977 aras›nda ise Nijerya’da yaflad›. 1983’ten bu yana, 1986’da Galeri Jean Claude Riedel’de kiflisel sergi

açt›¤› Paris’te yaflam›n› sürdüren Uluç, çal›flmalar›na Paris, ‹stanbul ve New York’ta devam ediyor. 

“Türkiye’nin yapmas› gereken, sanat adam› yetifltirmek olmal›. Sanatç›dan çok sanat adam›m›z olmal›.
Sanat tarihini, felsefeyi bilen, bu ifle hayat›n› verebilecek ve arada s›rada yurtd›fl›na gidip gelen

insanlar›n yetiflmesi gerekiyor.”
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Hep denedin… Hep yenildin… Olsun… Yine
dene… Yine yenil… Daha iyi yenil… Bu sözle-
rin yazar› Samuel Beckett’›n Nisan 2006’da

100. do¤um günü kutland›. 2006 y›l› tüm dünya tiyat-
rolar›nda Beckett y›l› olarak kabul edil-
di. Türkiye’de düzenlenen 15. Ulusla-
raras› ‹stanbul Tiyatro Festivali’nde de
yazar›n dört oyunu sahneye koyuldu
ve 100. yafl› seyirciyle birlikte kutland›.
Dünyaca ünlü “Godot’u Beklerken”in
yazar› Beckett’›n trajikomik oyunlar›
do¤umundan 100 y›l sonra dahi 20.
yüzy›l tiyatrosunun en önemli eserleri
aras›nda yer al›yor.

Absürd tiyatroya do¤ru...
‹rlandal› oyun yazar›, romanc›, flair ve
elefltirmen Beckett, Protestan bir ailenin o¤lu olarak
13 Nisan 1906’da Dublin yak›nlar›ndaki Foxrock’da
do¤du. Annesi koyu bir dindard›. Beckett ise dini yal-
n›zca can s›k›nt›s› veren bir fley olarak görüyordu ve
annesinin dindarl›¤›ndan do¤aüstü olaylar› sorgulama
e¤ilimi kazanarak etkilendi. 1920’de Portora Kraliyet
Okulu’na gitti. 1923’te Dublin'deki Trinity College’a
girdi. 1927’de bu okullardan Frans›zca ve ‹talyanca
uzman› olarak mezun oldu. Bir süre Belfast’ta ö¤ret-

menlik ve Paris’te ‹ngilizce okutmanl›¤› yapt›. Bu süre
içinde hayat›n› çok etkileyecek olan James Joyce ile
dostluk kurdu. Joyce’un ileride “Finnegan’s Wake”
(Finnegan’›n Uyan›fl›) ad›yla yay›mlanacak roman›n›n

bir bölümünün Frans›zca’ya çevrilmesi-
ne yard›m etti. Beckett’›n yay›mlanan
ilk eseri de Joyce üzerine bir denemey-
di. fiair olarak ç›k›fl›n› 1930’da yay›mla-
nan, 98 dize ve onlar› anlatan 17 dip-
nottan oluflan “Whoroscope” adl› fliiriy-
le yapt›. Bu fliiri sayesinde ilk edebiyat
ödülünü ald›. 1931’de lisansüstü e¤iti-
mini tamamlamak ve ders vermek için
Dublin’e döndü. Akademi hayat› ona
hiç çekici gelmedi¤i için 1931’de bura-
dan ayr›ld› ve tüm zaman›n› yazmaya
ay›rd›. Bu dönemde denemelerinden

oluflan “Proust”u ve 1934’te öykü kitab› “More Pricks
Than Kicks”i yay›mland›. 

1937’de Paris’e yerleflen Beckett, 1940’ta Naziler Pa-
ris’i iflgal edince bir yeralt› direnifl örgütüne kat›ld›.
Grubunun birkaç üyesi tutuklan›nca sevgilisi Suzanne
Dechevaux-Dumesnil’le Naziler’den kaçmak amac›yla
Fransa'n›n güneyine gitti. Burada gündüzleri tar›m iflçi-
si olarak çal›fl›rken, geceleri “Watt” adl› roman›n› yazd›.

Savafltan sonra Fransa'ya gelerek 1945’te Paris’e yer-
leflti ve Almanlara karfl› verdi¤i mücadeleden dolay› iki
ödül ald›. 1946-1950 y›llar›nda yazarl›k yaflam›n›n en
verimli dönemini yaflad›. Bu dönemde yap›tlar›n› önce
Frans›zca yaz›p sonra ‹ngilizce’ye çeviriyordu. Bunun
nedeni Beckett için Frans›zca’da “üslupsuz” yazma-
n›n, ‹ngilizce’ye göre çok daha kolay olmas› ve dil de-
¤ifltirerek aflina oldu¤u her fleyden kurtulabilmesiydi.
Bu dönemde “Molloy (1947)”, “Malone Ölüyor (1948)”,
“Adland›r›lamayan (1950)” üçlemesini yazd›. Kitaplarda
Descartes’›n felsefesinden hareket ederek insan›n
benlik ve varolufl aray›fllar›n› inceledi. Ve sonunda
1950 y›l›nda, 50 y›ld›r etkisini sürdüren ve tüm dünya-
da absürd tiyatronun baflyap›tlar›ndan biri olarak görü-
len “Godot’yu Beklerken”i yazd›. Godot’yu Beklerken
yaz›ld›¤› günden beri öyle büyük bir baflar› sergiledi ki
‹ngiltere Kraliyet Ulusal Tiyatrosu’nun oyuncu, elefltir-
men, oyun yazar› ve yönetmenlerin kat›l›m›yla yapt›¤›
ankette 20. yüzy›l›n en ünlü ‹ngilizce eseri seçildi.

Godot’u Beklerken
Beckett’›n New York Times’a verdi¤i röportajlara göre
bu eser, Beckett’la Suzanne Deschevaux-Dumesnil’in
Roussilon’da yapt›¤› sohbetlere dayan›yordu. ‹ki per-
delik bu trajikomedi ilk kez 5 Ocak 1953’te Théâtre de
Babylone’da sahnelendi ve kendi alan›nda ç›¤›r açt›.

Gülünçlük ve tekrar üzerine kurulu bu oyunda Aristo-
teles’ten beri tiyatroya egemen olan kurallar›n hiçbir
geçerlili¤i yoktu. Bu oyunda, bir olay ve hikayesi yer al-
mad›¤› için aksiyonun yükselmesi, alçalmas› ve çözüm
noktas›na ulaflmas› gerçekleflmiyordu. 

Oyunda, bir yolun kenar›nda, yapraklar› dökülmüfl bir
a¤ac›n alt›nda, yar› berdufl yar› palyaço iki kifli, yani
Vladimir ve Estragon, hiçbir zaman gelmeyecek olan
Godot'u bekler. Bir çocuk birbirlerine Didi ve Gogo di-
ye hitap eden bu karakterlere ertesi güne kadar bekle-
meleri gerekti¤ini belirten bir mektup getirir. Ertesi gün
yine Godot’yu beklemeye bafllarlar ama Godot yine
gelmez, onun yerine Pozzo ile Lucky isminde birbirle-
rine efendi ve köle iliflkisiyle ba¤l› iki kifli ortaya ç›kar.
Zaman geçip Didi ve Gogo hala Godot’u beklerken
ayakkab›larla ve flapkalarla oynar, yemek yer ya da
Godot hakk›nda konuflurlar. Ama hiçbir fley bir günün
sonu gelmezli¤ini ortadan kald›ramaz. ‹kinci perdede
Pozzo ve Lucky ikinci kez ortaya ç›kar. Zamanla düfl-
künleflmifl ve yafllanm›fllard›r. Efendi kör, köle de dilsiz
olmufltur. Vladimir ve Estragon ise de¤iflmemifltir.
Beklemeye, zaman›n geçmezli¤ine ve umutsuzlu¤a
dayanamayan iki arkadafl kendilerini asmaya kalkarlar
ancak buna da güçleri yoktur. Beklenen Godot vaat
dolu tüm mesajlara karfl›n oyun boyunca gelmez.

Godot’un sonras›
Godot’u Beklerken’den sonra Beckett radyo, sahne
ve televizyon için metinler üretmeyi sürdürdü ve oyun-
lar› dünyan›n her taraf›nda sahnelenmeye bafllad›. Bu
oyunlar›n aras›nda “Oyun Sonu (1957)”da bulunuyor-
du. 1959’da yazd›¤›, odas›nda yaln›z bafl›na oturan
yafll› bir adam›n kendi geçmiflinden çeflitli ses kay›tlar›
dinledi¤i “Son Band”la Beckett ana dili ‹ngilizce’ye
döndü. Godot’u Beklerken’den sonra yazd›¤› eserleri
de absürd tiyatronun en çarp›c› örnekleri olarak kabul

edildi. Bu oyunlarda Beckett kara mizah havas› yara-
t›p, dekoru ve kiflileri en aza indirgeyerek insan›n
amaçs›z ve anlams›z bir evrendeki umutsuzlu¤unu,
yaln›zl›¤›n› aktarmaya çal›fl›yordu. 

Beckett, 1969’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazand›.
Ödülü kabul etti, ancak törene kat›lmay› reddetti.
Beckettt’›n Nobel kazanmas› konusunda Beckett ile
1961’de evlenen Suzanne Dechevaux-Dumesnil’in
yorumu, “bu bir felaket” oldu. Beckett’›n Nobel Ödü-
lü’nden kazand›¤› paray› hay›r için ba¤›fllad›¤› tahmin
ediliyor. 

Yazar›n, 1978’de “Mirlitonnades”, 1979’da “All Stran-
ge Away”, 1984’te “Catastrophe” adl› oyunlar› yay›m-
lad›. 80. do¤um günü Paris ve New York’ta törenlerle
kutland›, ama Beckett tahmin edildi¤i gibi bu kutlama-
lara kat›lmad›. 1989’da dairesinde düflerek yaraland›
ve küçük bir bak›m evine tafl›nd›. Bu olaydan k›sa bir
süre sonra da eflini kaybetti. Ömrünün son günlerini az
eflyayla döflenmifl bir odada, ziyaretçileri kabul ede-
rek, televizyondan tenis ve futbol maçlar› izleyerek ve
yazarak geçirdi. Bu dönemde yazd›klar› da “Stirring
Still” kitab›nda yay›mland›. Beckett, 22 Aral›k 1989’da
solunum yetmezli¤ine ba¤l› sorunlar nedeniyle hayat›n›
kaybetti.

Kaynak: www.wikipedia.com, www.kimkimdir.gen.re, www.kitapgazetesi.com, www.metiskitap.com.tr

Absürd tiyatronun babas› Samuel Beckett
Absürd tiyatronun babas›, varoluflun tüm anlams›zl›¤›n› ve bofllu¤unu, umutsuzlu¤u, etraftaki 

kalabal›¤a karfl›n insanlar›n içini bombofl hale getiren yaln›zl›¤› en güzel anlatan Samuel Beckett’in 
bu y›l 100. do¤um günü kutlan›yor.

Godot’u Beklerken

Beckett akademi hayat› ona hiç çekici gelmedi¤i için 1931’de üniversitedeki görevinden ayr›ld› ve tüm
zaman›n› yazmaya ay›rd›. Bu dönemde denemelerinden oluflan “Proust”u ve 1934’te öykü kitab› 

“More Pricks Than Kicks”i yay›mland›.

TTüürrkkççee’’yyee ççeevvrriilleenn eesseerrlleerriinnddeenn bbaazz››llaarr››……

Son Band (‹letiflim, 1993)

Toplu K›sa Oyunlar (Yap› Kredi, 1993)

Bütün Oyunlar› 1, 2 (Mitos Boyut, 1993)

Godot’u Beklerken (Can, 1994; Kabalc›, 2000)

Murphy (Ayr›nt›, 1994)

Mercier ile Camier (Ayr›nt›, 1998)

Üçleme: Molloy, Malone Ölüyor, 

Adland›r›lamayan (Ayr›nt›, 1997)

Dünya ve Pantolon (Sel, 2000) 

Acaba Nas›l (Ayr›nt›, 2001)

Proust (Metis 2001)



M imaride özgünlü¤ü yakalamay›, baflar›l› pro-
jelere imza atmay› ve kal›c› olmay› her mimar
ister. Bu kimilerine göre yetenekle, kimilerine

göre uyumlu bir ekip çal›flmas›yla, kimilerine göreyse
f›rsatlar ve iyi müflterilerle çal›flmayla elde edilebiliyor.
Son y›llarda inflaat sektöründeki geliflmeler ve artan ta-
lepler nedeniyle say›lar› h›zla artan konut, ifl merkezi ve
al›flverifl merkezi projeleri mimaride birçok tart›flmay›
beraberinde getirdi. Özellikle büyük ölçekli projelerde
Avrupal› mimarlar›n imzas›n›n dikkat çekmesi, Türk mi-
marlar›n›n ve Türk mimari kimli¤inin sorgulanmas›na
neden oldu. Bu tart›flmalar›n bir taraf›nda da Türk mi-
marlar›n Avrupa’ya neden aç›lamad›klar› da konuflul-
maya baflland›. Avrupa’da iddial› projeler yapan, ödül-
ler kazanan, kendisinden söz ettiren mimar fiefik Birki-
ye, Türk mimarlara örnek teflkil ediyor.

Bugün 87’si mimar olmak üzere 120 kiflilik bir ekiple
Karayipler, M›s›r, Fas, Budapeflte, Fransa, Hollanda,
Lüksemburg baflta olmak üzere dünyan›n önemli fle-
hirlerinde projelerini sürdüren Birkiye ve ekibi, bugüne
kadar toplam 7 milyon metrekarelik proje yapt›. Bunlar
aras›nda Avrupa Birli¤i’nin 12 büyük binas›, oteller,
al›flverifl merkezleri, büyük banka binalar› ve kentsel
dönüflüm projeleri yer al›yor. Atelier D’Art Urbain’i
1994’ten bu yana Belçika’n›n en büyük mimarl›k ofisi
haline getiren Birkiye, yeteneklerini daha fazla kullan-
mak amac›yla projelerini kendi finanse edece¤i bir ifl
modeli gelifltirdi. Gayrimenkul yat›r›m alan›nda uzman
30 kiflilik profesyonel bir ekip oluflturarak 2000’de pro-
je gelifltirme ve finans flirketi Vizzion Europe’u kurdu.
Dünyada bugüne kadar çok az mimar›n denedi¤i bir
ifle bafllayan Birkiye, projelerini kendi finanse edece¤i
bir ifl modeli gelifltirdi. Türkiye’de de yat›r›mlar›n› art›r-
mak amac›yla Aral›k 2005’te 12 kiflilik bir ekipten olu-
flan AAU Mimarl›k’› kurdu. Brüksel’de yaflayan Birki-

ye’yle, Türkiye’ye gelir gelmez çal›flmalar›n› ve baflar›-
lar›n›n s›rr›n› ö¤renmek üzere bir araya geldik.  

Bu ifle bafllad›¤›n›zda önünüze büyük hedefler koydu-
nuz mu?
Hiç büyük hedeflerim olmad›. Brüksel’de mimarl›k e¤i-
timi ald›ktan sonra küçük hedefler belirledim. Her eta-
b› baflard›ktan sonra yeni hedefler koydum. Büyük
projeleri sevdi¤im için mecburen büyük olmak ve bü-
yük bir ekip kurmak zorundayd›m. Mimarl›k ofisleri sa-
nayi gibi de¤il. ‹fller çeflitli nedenlerle ertelenebiliyor.
Zarar etmemek için 20–30 projeyi bir arada yapabilme-
niz gerekiyor. Yüzde 60 Belçika’da, yüzde 30 Belçika
d›fl›nda proje yaparak 10 y›l boyunca bunu baflarabil-
dik. Son y›llarda bu oran yar› yar›ya olmaya bafllad›. 

Nas›l bir mimari çizginiz var? 
Binlerce y›ld›r insanlar›n nas›l daha iyi beraber yaflaya-
caklar›n› ispat eden flehirler ve mimarlar oldu. Bunlar›n
içinden konu ve yöreyle ilgili en iyi tarihi örnekleri seçip
onun çerçevesinde güncel mimari yapabilmek gerekti-
¤ine inan›yorum. Her flehrin tarihinden esinlenerek
güncel mimari yapmaya çal›fl›yoruz. Her yere sat›labile-
cek bir yaklafl›m›m›z yok. ‹nsanlar›n en iyi yaflayabile-
ce¤i ve yaflarken küçük detaylardan haz alabilece¤i
tipte mimari yap›yoruz. Stile gelince… Ana prensipler-
den ayr›lmadan tarihi örneklerin yeni bir lügatinin yap›l-
mas› gerekiyor. Bu nedenle yapt›¤›m›z binalar esinlen-

15 14 mimar: fiefik Birkiye
rrööppoorrttaajj:: esra melek yi¤itsözlü

“Mimarl›¤›n son noktas›nday›m”
Mimar fiefik Birkiye’nin 1979’da Brüksel’de kurdu¤u Atelier D’Art Urbain, Avrupa ve dünyan›n önemli
flehirlerinde projeler yap›yor. Proje gelifltirme ve finans alan›na da giren Birkiye, Türkiye’de kurdu¤u
AAU Mimarl›k’la yat›r›mlar›n› art›rmay› planl›yor.

Brüksel’deki Radissos SAS Hotel 1987-1990 y›llar› aras›nda
infla edildi.   Hem d›fl hem de iç cephesi için flehirle uyumlu

bir tasar›m çözümü üretilen binada, klasik tarz korunurken
modern bir çizgi oluflturulmufl.  
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di¤imiz tarihi örneklere benziyor, ama hiçbir flekilde
kopyas› de¤il. Ancak bir meydanda iki tane simetrik bi-
na yapmak gerekiyorsa eski bir binan›n simetri¤ini yap-
maktan da çekinmem. Tasar›mda ise kopyan›n anlam›
yok. Rönesans, neoklasik, barok, gotik, neogotik gibi
eski mimari stillerinden herhangi bir seçimimiz yok. Yö-
resine ve konusuna göre hangi eski örnekler uygunsa
oradan hareket edip ona yeni bir çizgi getirmeye çal›fl›-
yoruz. Geçen yüzy›l›n bafl›ndaki Ardeco yaklafl›m› bizim
yaklafl›m›m›za benziyor. Hem yepyeni bir çizgi hem de
tarihi örneklerden esinleniyor. 

Bir projeyi yaparken süreç nas›l iflliyor?
Çok çabuk tasar›m yap›yoruz. Stili olan mimarlar çözü-
me çabuk ulafl›yor. Çünkü yan›tlar neredeyse kafan›zda
haz›r oluyor. Bunun avantaj›n› yafl›yoruz. Çünkü detay-
larla ilgilenmek için çok zaman kal›yor. Hem bu aç›dan
hem de yaklafl›m›m›z tarihsel oldu¤u için çok detayl› bi-
nalar yap›yoruz. Bu binalar› piyasa fiyat›na yapmak için
bütün malzemeleri tan›mak ve detaylar› iyi bilmek gere-
kiyor. Ne yaz›k ki mimarinin bir de ekonomik yan› var.
Bence mimarinin gerçek yan› ekonomik olmayan yan›.
Çünkü ekonomik k›sm› inflaat; sanat k›sm› mimari. Yani
gerekmeyen fleyler mimariyi yarat›yor. Mimari; senaryo
yapmak, hisleri uyand›rmak, insanlar› flafl›rtmak, me-
kanlar aras›ndaki farklar› hissettirmek demek. Bunun
için yaln›zca inflaat de¤il suni elemanlar da gerekiyor.

Bu süreçte siz nerede duruyorsunuz? Ekiple aran›zda
nas›l bir diyalog var? 
Ekip küçükken fotokopiden çöp ç›kartmaya kadar her
ifle kar›fl›yordum. Zamanla ekibe müdahalem azald›.
Daha çok müflteri bulmak, istenileni anlamak, çözüm
getirmek ve tasar›m› kontrol etmek gibi ifllerle ilgileni-
yorum. Ekipte bir orkestra flefine ihtiyaç var. Ekipte
herkesin önemli rolleri var. Her projenin bir ekibi ve so-

rumlu mimar› var. Her aflamada onlarla küçük çal›flma-
lar yap›yoruz. Böylece stilimizi koruyabiliyoruz. 60 pro-
jeyi ayn› anda yapabiliyor, 3 milyon metrekarelik bir
projeyi alt› ayda çizebiliyoruz. M›s›r’da üç gökdelenli
300 bin metrekarelik bir projeyi dört ayda çizdik. ‹yi bir
ekip oluflturmaz ve detaylar› bilmezseniz baflar›l› ola-
mazs›n›z. Ayn› anda onlarca projeyi yapmam›za karfl›n
hepsini bir kifli çizmifl gibi oluyor.  

Nas›l bir flefsiniz? Nas›l bir yönetim anlay›fl›n›z var? 
Yar› ABD, yar› Avrupa. Biraz orijinal bir yaklafl›ma sahi-
bim. Avrupa’da fazlas›yla kalifiye insan oldu¤u için da-
ha çok kiflisel çabalara dayanan organizasyonlar var.
ABD’de ise daha büyük ekipler var. 400–500 kiflilik mi-
marl›k ofisleri olunca kiflilere güvenerek organizasyon
olmuyor. Biz ikisi aras›nda bir çapta, 120 kiflilik bir ofis
oldu¤umuz için yar› ABD, yar› Avrupa stiline sahibiz.
Ofisimizde departmanlar, koordinatörler ve proje mi-
marlar› var. Bir projeye bir mimar hakim oluyor ve di¤er
departmanlardan servis al›yor. En iyi bilenlere proje so-
rumlulu¤u vermiyoruz. Onlar› di¤erlerine dan›flman ola-
rak çal›flt›r›yoruz. 

Bugüne kadar yapt›¤›n›z projelerden sizi en çok etkile-
yen hangisi oldu?
En orijinallerinden biri Silivri’deki Klassis Resort Ho-
tel’di. Yar›flmay› kazand›¤›m›zda 29 yafl›ndayd›m. Böy-
le tarihi bir yap›y› bu çocuk yapamaz dediler. Çok ma-
ceral› geçen yar›flmay› biz kazand›k. Proje için burada
28 kiflilik bir büro kurduk. Kap› koluna kadar A’dan
Z’ye her fleyi çizdik. Binalar infla edilirken sanki tap›nak
yap›yormufluz gibi heyecanland›k. Her fleyin bafl›nda
olmak çok zevkliydi.

fiu an hangi projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz? 
Karayipler, M›s›r, Fas, Türkiye, Budapeflte, Fransa,

16 mimar: fiefik Birkiye

“Mimarinin gerçek yan› ekonomik olmayan yan›. Çünkü ekonomik k›sm› inflaat, sanat k›sm› mimari.
Yani gerekmeyen fleyler mimariyi yarat›yor. Mimari; senaryo yapmak, hisleri uyand›rmak, insanlar›

flafl›rtmak, mekanlar aras›ndaki farklar› hissettirmek demek.”

Radisson SAS Hotel’in iç mekan›n›n dekorasyonunda kullan›lan
bitkiler, tafllar ve havuz, do¤al ve s›cak bir ortam sunuyor. Çat›s›
camla kaplanan mekan Neoklasik bir ruhu sahip.  



Hollanda, Lüksemburg baflta olmak üzere 12 noktada
projelerimiz sürüyor. Müflterileri çok iyi tan›mad›¤›m›z
takdirde çok uzak noktalara gitmiyoruz. Tan›mad›¤›-
m›z, bilmedi¤imiz kültürde çal›flmak istemiyoruz, çünkü
katk›m›z›n olmayaca¤›n› düflünüyoruz. Biz bir çizimi ye-
ri belirlenmeden oraya buraya aktarmaya karfl›y›z. Da-
ha çok Avrupa etkisi olan yerlerde çal›fl›yoruz. 

Proje gelifltirme ve finans flirketi Vizzion Europe’u kur-
maya nas›l karar verdiniz?
Bu mimarl›¤›n son noktas›. Bir yerden sonra istedi¤iniz
kalitede proje yapam›yorsunuz. Projeler sizi tatmin et-
meyebiliyor. Çünkü en kaliteli müflterinin bile sanat ihti-
yac› sizin için yetersiz kal›yor. Yetene¤imizi daha fazla
kullanmak için befl y›l önce projelerimizi kendimiz finan-
se etmeye karar verdik. Mimariye yeniden bafllar gibi,
mimari finansmana ya da mimari sanata yat›r›m yapa-
cak bir kuruluflu kurmak befl y›l›m›z› ald›. 2000’de 18
yat›r›mc›n›n bulundu¤u ekiple ifle bafllad›k. Gelifltirdi¤i-
miz projelerin olgunlaflt›¤› 2002’de ilk yat›r›m fonlar›n›
kurduk. fiimdi 7–8 tane fonumuz var. Ne kadar proje
yapabilirsek, o kadar para al›yoruz. Tamamen krediyle
çal›flan bir sistem. Yüzde 80’ini bankalar, yüzde 20’sini
özel bankalar›n kurdu¤u fonlar veriyor. Çok az kar da-
¤›tmam›z gerekti¤i için çok daha kaliteli projeler yapabi-
liyoruz. Uzun vade finans oldu¤u için yat›r›m riski yok.

Bu konuda ne gibi tepkiler al›yorsunuz?
Avrupa’da birçok kifliyi rahats›z ediyor. Çünkü bütün
meslekleri kendimiz yap›yoruz. Arazi ve pazar araflt›r-
mas›, pazara uygun tasar›m, inflaat izinlerini almak, fi-
nansman› kurmak, vergi sistemini en iyi flekilde oturt-
mak gibi iflleri üstleniyoruz. Pazarlamas›n› da kendimiz
yap›yoruz. Sonra mallar› elimizde tutuyor, satm›yoruz.
Devaml› bir fon oluyor. Risk kapitalinden inflaat safha-
s›nda fon finansman›yla devam ediyor. Uzun vade fon-

lara kiras›n› sat›yoruz ve mal› elimizde tutuyoruz. Zaman
içinde temizleme, bak›m gibi iflleri yap›p kalitemizi koru-
yoruz. Çünkü binalar› tamamen geri dönüflümlü malze-
melerle yap›yoruz. Hem dayan›kl› hem de büyük enerji
tasarrufu yapan binalar oldu¤u için elimizde tutmam›z›n
bir anlam› oluyor. Uzun vade yat›r›ma uygun oldu¤u için
uzun vade yat›r›m› bafltan yapabiliyoruz. Bu da piyasa-
ya bir alternatif getiriyor. Bu yaklafl›m her projeye uygun
de¤il. Basit yapsat, spekülatif yaklafl›mlara uygun de¤il.
Çünkü spekülatif proje yapm›yoruz. Üzerinde izin olma-
yan bir projeyi alm›yoruz. Devaml› izinle beraber sat›n
ald›¤›m›z için proje finansman› diyorum. 

Finans ve mimarl›k farkl› ifller, farkl› uzmanl›k alanlar›.
Bir mimar olarak finansa nas›l odaklan›yorsunuz? 
Asl›nda ikisi o kadar farkl› de¤il. Örne¤in müzikte bu
hep olmufltu. Bütün büyük gruplar istedikleri gibi kay›t
yapabilmek için kendi plak flirketlerini kurdu. Sinemada
da öyle. Aktörler de kendi filmlerini yap›yor. Clint East-
wood hayat›nda ödül almam›flt›, ama kendi yapt›¤› film-
le bütün ödülleri ald›. Sanat›n› en iyi flekilde yapabilmek
için finansman›n› kendi ald›. Biz asl›nda sanata yat›r›m
yap›yoruz. 

AAU Mimarl›k’› kurarak Türkiye pazar›na girme nedeni-
niz nedir?
Türkiye’de müflterilere mimari yapmak çok zor. Kendi
finans›n› yapt›¤›m›z binalar› infla edebilmek için ancak
finans sisteminin geliflti¤i bir anda buraya girebilirdik.
Sistemimizin çal›flmas› ancak istikrarl› bir sisteme ba¤-
l›yd›. Türkiye’deki finans sistemi üç y›ld›r geliflti. Art›k
Avrupa’ya benzer bir finans sistemi kurulabilece¤i için
buraya gelmenin zaman› oldu¤unu düflündük. Avrupa
paras›n› getirebilmemiz gerekiyordu. Kiminle yapaca¤›-
m›z önemli oldu¤u için, eski ifl ortaklar›m›zdan Dr. mi-
mar Selim Dalaman’la AAU Mimarl›k’› kurduk.

1918 mimar: fiefik Birkiye

Türkiye’de mimariye de¤er verilmiyor

“Türkiye’de mimariye, Avrupa’da anlad›¤›m›z anlamda de¤er

ne yaz›k ki verilmiyor. Ne mimarlar serbest b›rak›l›yor ne de

hak edilen para veriliyor. Az olsun, biraz benzesin yeter

deniyor. Onun için Türkiye’deki binalar›n yüzde 99’u mimari

de¤il, inflaat. Bu nedenle Türkiye’de oturmufl bir mimari 

kimlikten söz edilemiyor. Uzun y›llar tarihi yaklafl›mlar› hep

kenara at›p Avrupa kopyas› projeler yap›ld›. O da yöresel ve

yeni bir modern Türk mimarisinin oluflmas›n› engelledi. 

Bugün Avrupa’da tan›nan Türk mimarlar ne yaz›k ki yok

denecek kadar az. Türk mimarlar›n Avrupa’da yar›flma 

kazanmas› mümkün, ama çok zor. Bu çok pahal› bir ifl

oldu¤u için o kadar yat›r›m› yapam›yorlar. Son y›llarda

Türkiye’deki büyük projelerde Avrupal› mimarlar›n imzas›n›n

dikkat çekmesinin nedeni de bu. Türkiye’de müflteriyi 

çekmek için biraz isim merak› da var, ama büyük bir projeyi

iki ayda çizebilecek ekip yok. Bu güce sahip de¤iller.”

Mimar fiefik Birkiye’nin Türkiye’de yapt›¤› ilk proje 
Silivri’deki Klassis Resort Hotel. 1984-1989 y›llar› aras›nda

infla edilen proje için Türkiye’de 28 kiflilik bir büro kuran
Birkiye, binalar infla edilirken sanki tap›nak yap›yorlarm›fl gibi

heyecanland›klar›n› söylüyor. 

Le Jardin des Fonderies Brüksel’deki bir fabrikan›n apartman
dairelerine dönüfltürülmesi projesi. 16 apartmandan oluflan
projeyle endüstriyel bölgenin yeniden canland›r›lmas› hedeflen-
mifl. Kiremit ve metal bir arada kullan›larak Neoklasik ve eklek-
tik yap›da evler oluflturulmufl. 

Soldaki foto¤raf: “French Consulate” ofis binas›
Sa¤daki foto¤raf: “Loi 62” ofis binas›
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Etik aç›dan eserler ait olduklar› medeniyetin midir, mü-
zelerin midir?
Her fley as›l ç›kt›¤› yerindir. Ama ne yaz›k ki baz› ülke-
ler kendi topraklar›nda bu eserleri hak ettikleri derece-
de koruyam›yorlar. Eserleri ç›kt›klar› topraklardan ken-
di müzelerine götüren ülkeler ise çok daha iyi bakabili-
yorlar. Osmanl›’n›n son döneminde Türkiye’de yap›lan
kaz›larda pek çok eser yurtd›fl›na ç›kar›ld›. Ancak Tür-
kiye’nin ne yaz›k ki bu eserleri geri isteme flans› pek
yok. Çünkü o dönemde Avrupa’da kolek-
siyon bilinci geliflmifl, Osmanl›’da ise böy-
le bir bilinç oluflmad›¤›ndan eserlerin de-
¤erleri bilinmemifl. Kaz›larda ç›kan alt›n,
mücevher gibi de¤erli malzemelerin Os-
manl›’ya b›rak›lmas› flart› konulmufl. Bu
objeler d›fl›nda kal›nt›lara de¤ersiz tafl gö-
züyle bak›lm›fl. Dünyan›n yedi harikas›n-
dan say›lan Zeus Tap›na¤›’n›n altar k›sm›
parça parça Almanya’ya götürülmüfl ve
orada monte edilmifl. Almanlar bunu padi-
flah›n izniyle yapm›fllar. Alt›nlar› vererek
tafllar› götürmüfller. Almanlar buradan ald›klar› parça-
larla Berlin’de muhteflem bir müze yapm›fllar. Oysa flu
anda Türkiye’de bulunan kal›nt›lar hala bak›ms›z. Al-
manya’ya götürülen parçalar bugün burada olsayd›
ak›betleri farkl› olmayacakt›. M›s›r sahiplenmeye baflla-
d›, Türkiye’nin de özen göstermesi gerekiyor.

Özen konusunda bir geliflme var m›?
Ne yaz›k ki yok. Geçen y›l Bak›rköy’de büyük bir arazi
kaz›ld› ve büyük bir otopark yap›ld›. Müteahhitler kaz›-
lan yerin etraf›n› kaz› alan› görünmesin diye tahta per-
delerle ya da reklamla kapl›yorlar. Kaz› s›ras›nda ben
Bak›rköy’de de¤ildim. Kazd›klar› yerlerde kocaman
mermer bloklar›n ç›kt›¤› anlat›ld›. Kamyonlarla tafl›n›p
götürülmüfl. O bölge Bizans’tan kalma çok önemli kili-
selerden Vaftizci Yahya Kilisesi’ne ev sahipli¤i yapm›fl

bir alan. Perde çekiyorlar ki gözükmesin.
Çünkü gözüktü¤ü zaman inflaat durdurulu-
yor. Herkes kendi rahat›n› kendi paras›n›
düflünüyor. O müteahhidin nezdinde ç›kan
tafllar›n bir de¤eri yok.

Düzenledi¤iniz M›s›r sergisine ilgi var m›?
Büyük bir ilgiyle karfl›laflt›k. Ancak sergide
bir fleref defteri bulunuyor ve 30 sayfan›n 24
tanesinde teflekkür yer al›yorsa geriye kala-
n›nda insanlar küfrediyor. Kafir oldu¤umuzu
yazanlar var. “Tanr› dedi¤iniz bu heykelleri

nas›l buraya getirirsiniz, çarp›lacaks›n›z, sizi lanetliyo-
rum” ya da “Bize neden M›s›r kültürünü gösteriyorsu-
nuz, bize Osmanl›’y› gösterin” diyenler var. Oysa zaten
Türk kültürünün, Osmanl› kültürünün içinde yafl›yoruz.
Di¤er kültürleri de ancak bu tarz sergilerle görebilme-
miz mümkün. Aksini cehalet olarak görüyorum. 

NNeeffeerrttiittii nnaass››ll kkaaçç››rr››lldd››
Berlin’de M›s›r Müzesi de var. Nefertiti’nin büstü
sergileniyor. Onun da Almanya’ya götürülme öykü-
sü ilginç. 1910’lu y›llarda Almanlar Nefertiti’nin büs-
tünün bulundu¤u yerde kaz› yap›yorlar. Kaz› konu-
sunda M›s›rl›larla anlaflmalar› gere¤i ç›kan eserleri
öncelikle M›s›r’›n seçme hakk› var. Güzel olanlar›
M›s›r kendine ay›r›yor, di¤erlerini Almanlara b›rak›-
yor. Almanlar büstü bulunca hayran kal›yorlar. Büs-
tün her yan›n› çamurla s›vayarak tafllar yap›flt›r›yor-
lar ve kötü gözükmesini sa¤l›yorlar. Böylece al›p ka-
ç›r›yorlar. Ama sonuçta izin verilen objeler listesinde
yer ald›¤› için M›s›r’›n büstü geri almas› mümkün de-
¤il. Zaten bundan sonra da Almanlar geri vermeye
yanaflmazlar. Çünkü yaln›zca Nefertiti büstünü gör-
mek için Berlin’e her y›l bir sürü insan gidiyor. Büst-
ten çok fazla para kazan›yorlar. Bugüne kadar olan
olmufl, bugünden sonra sahiplenmek gerekiyor.
Bat›da bir müze yap›ld›¤› zaman alarm tesisat›ndan
güvenli¤ine kadar her ayr›nt›s› çok ince hesaplarla
planlan›yor. Bizde ise ne yaz›k ki tarihi eser kaçak-
ç›lar› cirit at›yor.

PPiirraammiittlleerriinn eessrraarr›› 
• Piramit, kimin ad›na yap›ld›ysa, onun bulundu¤u

odaya, do¤du¤u ve tahta ç›kt›¤› günler olmak üzere
y›lda yaln›zca iki kez günefl giriyor.
• Piramitlerin içerisinde ultrason, radar, sonar gibi
cihazlar çal›flam›yor.
• Piramitlerin içi yaz›n so¤uk k›fl›n s›cak olur.

MM››ss››rr MMeeddeenniiyyeettii
Kuzey Afrika’da Nil Nehri etraf›nda önceleri Nom ad›
verilen flehir devletleri varken, M.Ö. 4000’den itiba-
ren merkezi krall›k haline geldi. Kral Menes ile Fira-
vunlar Devri bafllad›. Firavunlar için piramitleri infla
ederek ölülerini mumyalad›lar. Bu durum, öldükten
sonra dirilme inanc›n›n oldu¤unu gösteriyor. Halk
mezarlar›na ise labirent deniyordu. M.Ö. 1280'de
tarihin ilk yaz›l› antlaflmas› Kadefl’i Hititlerle imzala-
d›lar. Kendilerine özgü hiyeroglif yaz›s›n› papirüs de-
nilen bitki yapraklar› üzerinde kulland›lar. Eczac›l›k,
kimya ve t›pta geliflmifllerdi. M›s›r, M.Ö 525'te Pers-
ler, M.Ö. 333'te de Büyük ‹skender taraf›ndan iflgal
edildi. Büyük ‹skender'in istilas›yla Yunan ve M›s›r
medeniyetleri birbirini etkiledi. Matematikte “Pi say›-
s›”n› buldular. Nil Nehri’nin taflma zaman›n› astro-
nomik yöntemlerle hesaplam›fllard›. Dünyada günefl
y›l› esas›na dayal› ilk takvim, M›s›rl›lar taraf›ndan kul-
lan›ld›. Romal›lar M›s›r’dan ald›klar› bu takvimi gelifl-
tirerek bugün kulland›¤›m›z takvime temel olan Jül-
yen sistemini oluflturdular.

An›lar› donduran adam
Turgay Tuna gazoz kapaklar›ndan Atatürk pullar›na, Bak›rköy’den M›s›r’a, Yeflilköy’den baykufllara
kadar farkl› alanlarda sab›rla koleksiyonlar yap›yor. Y›llar boyunca biriktirdi¤i objeleri kimi zaman

bir sergiye kimi zaman bir kitaba dönüfltürerek zaman içerisinde yok olmaktan kurtar›yor.

Bak›rköy ve M›s›r araflt›rmalar›yla tan›nan yazar ve
foto¤rafç› Turgay Tuna, çocukluk y›llar›ndan itiba-
ren zaman içerisinde yok olmas›na raz› olmad›¤›

objeleri saklayan ve sonraki nesillere aktar›lmas› için çaba
gösteren bir koleksiyoner. 1970’li y›llar›n bafllar›nda Ha-
cettepe Üniversitesi Turizm bölümünde ö¤renimine de-
vam ederken profesyonel tercüman ve rehber olarak ça-
l›flmaya bafllayan Tuna, uzun y›llar M›s›r’da kalarak M›s›r
medeniyetinin tarih ve kültürü üzerine de araflt›rmalar
gerçeklefltirdi. “3000 Y›ll›k Gizem Tut-
Ankh-Amon”, “Bir Zamanlar Bak›rköy”,
“Hebdomon’dan Bak›rköy’e” kitaplar›n›n
yazar› olan Tuna ile Bak›rköy’de düzenledi-
¤i M›s›r sergisinde bulufltuk. Türkiye’de ta-
rih bilincinin zay›f oldu¤unu söyleyen Tuna,
“Koleksiyonlarla insanlar›n bilgilerinin art-
mas›na katk›da bulunuyorum. Bir obje hak-
k›nda yazmak, bilgi vermek, paylaflmak bü-
yük haz veriyor” diyor.  

Neden koleksiyon yap›l›r?
Koleksiyonculu¤un insan›n genlerinde olmas› gerekti-
¤ine inan›yorum. Çünkü ço¤u insan için koleksiyon
hiçbir fley ifade etmez. Bence temelde iki çeflit kolek-
siyonculuk var. Birinci gruptakiler zevk için toplayanlar.
Çeflitli objeleri biriktirerek depolarlar. Benim gibi ikinci
gruptakilerin toplama merak› ise araflt›rmaya dayal›d›r.

Toplad›¤›m objeleri al›p bir kenara koymak yerine top-
lad›klar›mdan kitap, sergi, makale gibi bir çal›flma yap-
may› tercih ederim. Bak›rköy araflt›rmac›s›y›m ve Ba-
k›rköy’e dair buldu¤um her malzemeden bir çal›flma
ortaya koymaya çabal›yorum. Paylaflmay› seviyorum.
Böylece y›llar boyunca toplam›fl oldu¤um objeler saye-
sinde insanlar yeni fleyler ö¤renebiliyor. Bu objelerin
kaybolmas›n›n önüne geçmifl oluyorum.

Koleksiyonunuzun en önemli parças› nedir?
Maddi aç›dan de¤erlendirmedi¤im için hep-
si eflit derecede önemli. Benim için bir obje-
yi de¤erli k›lan ne oldu¤undan çok hikayesi-
dir. Küçücük bir parçad›r, ama eflim çok
önemli bir günde getirip vermifltir, benim için
en k›ymetli obje o olur. Bir de onlarla yafla-
nan bir tak›m güzel hat›ralar var. Yeflilköy
hakk›nda araflt›rmalar yaparken flu an 80
yafl›nda olan Yeflilköylü bir kad›nla tan›flt›m.
Bu kad›n bana araflt›rmalar›mda epey yar-
d›mc› oldu. Daha sonra bir gün anne ve ba-

bas›n›n ünlü mimar ve ressam Pietro Bello’nun kom-
flusu olduklar›n› söyledi. Bello’yu y›llar boyunca arafl-
t›rm›flt›m. Hakk›nda çok az bilgi var. Bu kad›n bana an-
ne ve babas›ndan kalma Bello’nun bir tablosunu ver-
di. Pahal› bir eser oldu¤u için istemedim, ama “Yar›n
bir gün ölece¤im. Bu tablo eskiciye gider ve de¤eri bi-

linmez” dedi. Y›llard›r araflt›rd›¤›m adam bir anda kar-
fl›ma ç›km›fl oldu ve sat›n alamayaca¤›m kadar de¤er-
li bir tablonun sahibi oldum. Bunun bana Bello’dan bir
hediye oldu¤unu düflünüyorum. De¤eri nedir bilmiyo-
rum ve hiç araflt›rmad›m. Ama benim için de¤erli olan
o resmin gün ›fl›¤›na ç›km›fl olmas›.

M›s›r tutkunuz nas›l bafllad›?
1980-1986 y›llar› aras›nda M›s›r’da kald›m. Bir Frans›z
acentesinin temsilcili¤ini yürütüyordum. Bugün art›k reh-
berlik yap›yorum. M›s›r’›n muazzam bir tarihi var. Hala na-
s›l yap›ld›¤›n›n cevab› verilemeyen piramitleri infla etmifl
bir medeniyet. Firavun öncesi dönemde Anadolu’ya bak-
t›¤›m›zda M›s›r’dan daha ileri düzeyde oldu¤unu görüyo-
ruz. Ayn› dönemde M›s›r ilkel bir yaflant›ya sahip. M.Ö.
2800’lere gelindi¤inde M›s›r medeniyeti büyük bir at›l›m
gerçeklefltirerek t›p, sanat, mimari gibi alanlarda ilerliyor.
Anadolu’da iklim elveriflli olmad›¤› için organik maddele-
rin hepsi zaman içerisinde yok olmufl, oysa M›s›r’da her
geçen gün yeni bir fleyler bulunuyor. Mumyalama tekni¤i
geliflmeden önceki y›llara ait cesetler bile kuru iklim flart-
lar› sayesinde bozulmadan günümüze ulafl›yor. Anadolu
deprem bölgesi oldu¤u için büyük tap›naklar zamana di-
renememifl, M›s›r’da ise deprem çok az görüldü¤ü için
büyük tap›naklar bozulmadan günümüze ulaflm›fl durum-
da. Bu aç›dan M›s›r medeniyetinin çekicili¤ine kap›lma-
mak mümkün de¤il.

M.Ö. 1500 civar›nda fayanstan yap›lm›fl uflabtiler

Ahflap Horüs heykelci¤i bafl›

Turgay Tuna
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Git, kim olursan ol git
Mehmet Yaflin gezi, yemek ve edebiyat tutkunu bir gazeteci. Yaflam›n› gezerek, okuyarak ve lezzetleri
keflfederek kazanan Yaflin ile g›pta edilen yaflam›n›n ayr›nt›lar›n›, gitme tutkusunun büyüsünü, lezzetin
s›rlar›n› ve edebiyat› konufltuk.

Ö
nceden uyaral›m; Mehmet Yaflin ile söyleflimiz

“gitme” iste¤i uyand›rabilir. “Uzakname” ile

dünyan›n dört bir yan›nda gezip gördüklerini,

“Yak›nname” ile de Türkiye’de gördüklerini okurlarla

paylaflan Yaflin’in söylediklerini, Mevlana’n›n ünlü sö-

zünü biraz de¤ifltirerek “Git, kim olursan ol git” sözüy-

le özetleyebiliriz. Yaflin, gitme tutkusunu içinde tafl›-

makla yetinmeyen, harekete geçen bir gezgin. Yaflin

için “Yedi¤in içti¤in senin olsun, gezip gördüklerini an-

lat” demek yanl›fl olur. Çünkü Yaflin gezdi¤i yerlerde yi-

yip içtiklerini de anlat›yor. Kendini gurme olarak nite-

lendirmeyi sevmedi¤inden Yaflin için lezzet ustas› deni-

lebilir. Geziyor, lezzetleri keflfediyor ve sahip oldu¤u

yemek kültürüyle gezdi¤ini, gördü¤ünü, yedi¤ini, içti¤i-

ni anlat›yor. Yaflin yaflam›n› yaln›zca gezerek ve yemek

yiyerek sürdürmüyor, bir baflka ifli daha var: Okumak...

Do¤an Kitapç›l›k Genel Müdürü olarak görev yapan

Yaflin; yeme, içme, gezme ve okuma sayesinde yafla-

m›n› sürdürüyor. Kula¤a çok hofl geliyor. Ancak bu tarz

bir yaflam›n da s›k›nt›lar› var. Yaflin ile söyleflimizde

merak etti¤imiz bu s›k›nt›lara da de¤indik.

Karfl›m›zda ifli gere¤i dünyan›n dört bir yan›n› gezen ve

yine bir baflka ifli gere¤i farkl› alanlardan pek çok kitap

okuyan bir adam bulunca, meflhur sorunun cevab›n›

verebilecek en yetkili kiflilerden biri oldu¤una karar ve-

rerek sorduk, “Çok gezen mi bilir, çok okuyan m›?” Ya-

n›t› iflin ustas›ndan dinleyelim.



soran gençlere 11 ay› tamamen çal›flmaya ay›rmalar›n›

ve 11 ay boyunca 12. ay›n gezme birikimini yapmalar›-

n› öneriyorum. Bu paray› da sonuna kadar gezmek için

harcamalar›n› öneriyorum. Tamamen bedava gezginlik

var m› onu bilmiyorum. Belki vard›r ama epey zorlu¤a

katlanmak gerekir.

Geziye ç›kan Türklerin say›s›n›n artmas› ekonominin iyi-

ye gitti¤inin bir iflareti mi?

Ekonomi daha iyiye gitmiyor. ‹nsanlar›n gezmeye ver-

dikleri önem artt›. Bir zamanlar paras› olan insanlar da

gezmiyordu ya da k›s›tl› yüzüyorlard›. Turizm cenneti

denen bir yere gidip tatillerini geçiriyorlard›. Sonra bir-

den mali durumu iyi kifliler maceraya at›lmaya cesaret

etti. Yaflanan maceralar anlat›ld›kça di¤erlerinin ayn›

maceralara at›lma arzusu artt›. Böylece tatil biçimini

de¤ifltiren insan say›s› ço¤ald›. Benden ilginç rotalar is-

teyen okuyucu say›s› giderek art›yor. Tatillerini yollarda

keflfederek geçirmek isteyen insanlar›n say›s› art›yor.

Tatil denince insanlar›n ak›llar›na yaln›zca deniz, kum,

günefl gelmemeye bafllad›.

Toplam kaç ülke gezdiniz? Gitmek isteyip de gideme-

di¤iniz neresi var?

Ülke baz›nda tam olarak bilemiyorum. Ama dünyan›n

dörtte üçünü gördü¤ümü söyleyebilirim. Do¤u Afri-

ka’n›n bat› k›y›lar›, Sibirya’n›n Bering Bo¤az›’na yak›n

olan k›s›mlar›, Avustralya, Yeni Zelanda taraflar›, Büyük

Okyanus’taki adalar gitmedi¤im ve hep hayalimde olan

yerler. Bunlara da umar›m zaman içinde gidece¤im.

Sizi en çok etkileyen ülke hangisi oldu?

Beni etkileyen birden fazla yer var. Ancak düflününce

birbirine benzeyen do¤a parçalar›ndan etkilendi¤imi

görüyorum. Ortak noktalar› sessizlik olan yerler beni

çekiyor. En çok sevdi¤im ve birkaç kez daha gitmek is-

tedi¤im yerlerin bafl›nda Alaska geliyor. Uçsuz bucak-

s›z, el de¤memifl ormanlar, azg›n nehirler, buzlu da¤-

lar, buzlu sular ve insan nüfusunun az oldu¤u toprak-

lar beni etkiliyor. ‹kinci yer ise yine bu flekilde ›ss›z, göz

alabildi¤ine uzanan tarlalar, ormanlar, da¤lar›n oldu¤u

Patagonya. Güney Amerika’n›n ucuna kadar uzanan

yaln›z topraklar. Hatta oralara yerleflme hayalim her

zaman canl›l›¤›n› ve geçerlili¤ini koruyor. Beni etkileyen

bir baflka yer de Vietnam. Vietnam’›n insanlar› o kadar

ac›, o kadar savafl görmelerine, sömürülmelerine ve

afla¤›lanmalar›na karfl›n hala güleryüzlerinden, iyi niyet-

lerinden, dostluklar›ndan hiçbir fley kaybetmemifl. Ta-

bii Vietnam’›n bakir do¤as› da muhteflem. Ancak be-

nim tan›d›¤›m Vietnam, komünizmin son dönemlerin-

deki Vietnam’d›. Ben oradayken kapitalizm tüm vahfle-

tiyle oraya do¤ru hareket etmiflti. Duvarlardaki ilanlar

dahi de¤iflmeye ve Bat›l› olmaya bafllam›flt›. Bat›l›, pa-

rayla, tüketimle tan›flm›fl Vietnam acaba bildi¤im Viet-

nam kadar güzel midir diye soru iflaretleri var kafamda.

Bu de¤iflimi gözlemek için tekrar gitmek istiyorum. Ay-

r›ca en etkilendiklerimden biri de Norveç’in kuzeyinde

Tromso’da, 21 Haziran’la birlikte bafllayan ve gökyü-

zünden hiç inmeyen, hep ayn› yerde kalan geceyar›s›

güneflini izlemek. Hayat›mda ilk defa gece yar›s› üçte

güneflten kaçacak, s›¤›nacak bir gölge arad›m. Batma-

yan güneflin flaflk›nl›¤›n›n yan› s›ra buzullar›n muhte-

flem görüntüsü, bal›kç› köylerinin insan› davet eden

güzelli¤i beni çok etkiledi. Giti¤im zaman oralarda ya-

Çok gezen mi bilir, çok okuyan m›?

Hem gezen hem okuyan, ikisini birlikte yapan çok da-

ha iyi bilir. Gezmeden önce gidece¤im yer hakk›nda

epey okuma yapar›m ve gitti¤imde okudu¤um yerleri

gezmeye özen gösteririm. O zaman gitti¤im yerler hak-

k›nda çok daha iyi bilgi edinebiliyorum. O yüzden her-

kese bir yandan okumay› bir yandan da gezmeyi öne-

riyorum. 

Gitme tutkusunu tarif edebilir misiniz?

Gidebilmemdeki s›r mesle¤imden kaynaklan›yor. Ga-

zetecilik di¤er ifl kollar›na oranla gezmeye daha çok

izin veriyor. Seçti¤iniz masabafl› bir gazetecilik biçimi

de¤ilse zaten hep yollarda oluyorsunuz. Kimi zaman

adliye yollar›nda, kimi zaman ünlülerin peflinde ya da

benim gibi farkl› co¤rafyalar›n izinde gidiyorsunuz.

“Ben gidiyorum” diyebilmek bir kaç›fl olarak görülebilir.

Biraz daha özgür kalabilme dile¤i ve ruh terapisi say›-

labilir. Kaçman›n, bütün dünyay› görme iste¤inin arka-

s›nda yatan neden; yafl ilerledikçe dünyan›n küçülme-

si. ‹nsan yaflland›kça dünya; ülkelerden tek bir ülkeye,

ülkeden kente, kentten mahalleye, mahalleden bir

odaya ve bir odadan belki bir huzurevinin yatakhanesi-

ne kadar küçülüyor. Benim de dünyam bir gün bu fle-

kilde küçülecek. Bu kaç›n›lmaz küçülme gerçekleflti-

¤inde gördü¤üm büyük dünyan›n hayalleriyle yaflaya-

ca¤›m. Küçülen dünyama hapsolmamak için bütün

dünyay› bu yafllarda keflfetmek istiyorum.

Kaç›fl dünyay› dolaflmak m›d›r?

Hay›r, kaç›fl her zaman ve her yere gerçekleflebilir.

Kaçmak demek illa ki bavulu al›p çok uzaklara gitmek

demek de¤il. Taksim kalabal›¤›ndan kaç›p Belgrad Or-

man›’n›n sessizli¤ine s›¤›nmak da bir kaç›fl. Ama kaç›fl-

lar›n hep dönüflleri vard›r. Benim kaç›fllar›m da günlük

stresten, kentin kalabal›¤›ndan... Belki de kendimden

kaç›yorum. “Ben gidiyorum” demeyi ve “Gidiyorum” di-

yebilme özgürlü¤ünde olmay› çok seviyorum. “Gidiyo-

rum” diyebilmek hem özgürlük hem de sa¤l›k belirtisi.

Fiziki olarak bir yerlere gidebiliyorsan›z, sa¤l›kl›s›n›z an-

lam›na gelir. “Gidiyorum” demek cesaret gerektirir. Gö-

çebe bir toplum olmam›za karfl›n Türk insan› nedense

göçmekten korkuyor. Arka sokaklara sapmaktan kor-

kuyor. Tatilini bile sabit bir noktada geçirmeyi tercih

ediyor.

Cesaret, istek ve sa¤l›¤›n d›fl›nda gitme tutkusu ekono-

miyle ne kadar ilgili?

Gezmek az da olsa çok da olsa eninde sonunda para

isteyen bir tutku. Yurtiçinde gezmeyi akl›n›za koyarsa-

n›z bunu ucuza yapabilecek yollar› da bulabilirsiniz.

Otel yerine temiz pansiyonlarda kal›rs›n›z. Ucuza kar›n

doyurma olanaklar› da mevcut. Hatta küçük bir çad›r

edinip büyük bir s›rt çantas› eflli¤inde gitti¤iniz yerlerde

konaklamaya para da vermezsiniz. Bütün bir do¤a si-

zin için otel haline dönüflebilir. Gençli¤imde yapt›¤›m

gibi otostop yöntemini de tercih edebilirsiniz. Yani in-

san niyetlendi¤i zaman bu ifli ucuza becerebiliyor. Ama

gezginlikte para her zaman önemli. Özellikle yurtd›fl›

gezilerinde giderek artan uçak ve otel fiyatlar›, Avrupa

seyahatlerinde giderek artan yemek fiyatlar›, Türk Lira-

s› kazanan insanlar›n dünya gezginli¤ine soyunmas›n›

zorlaflt›r›yor. Birkaç maceraperest d›fl›nda dünyay› ge-

zen Türklerin ço¤unlu¤u kapital sahibi insanlar. Bana
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Mehmet Yaflin kimdir

1950 y›l›nda Ankara’da do¤du, sosyoloji okudu. 1970’li y›llarda gazetecili¤e bafllad›. Çeflitli gazetelerde muhabir, editör, yaz›

iflleri müdürü ve yay›n müdürü olarak çal›flt›. Atlas dergisini ç›kard›. Daha sonra Hürriyet Dergi Grubu’nun genel müdürlü¤ünü

yapt›. Baz› televizyon kanallar›na belgesel haz›rlad›. Befl y›ldan beri Do¤an Kitap’›n genel müdürlü¤ünü yapan Yaflin, Hürriyet

gazetesinde her hafta gezi yaz›s›, çeflitli dergilerde de yeme-içme üzerine yaz›lar yaz›yor.

Mardin

“TEM’den her gün eve gidip gelmek dünyan›n en tehlikeli ifli. Her an bir katil araba taraf›ndan 
parçalanabilirsiniz. ‹stanbul do¤adan çok daha tehlikeli. E¤er do¤ay› bilirseniz do¤ada çok fazla düflman
yok. Biz do¤adakilerin düflman›y›z.”

Tire

“Ekonomi daha iyiye gitmiyor. ‹nsanlar›n gezmeye verdikleri önem artt›.
Yaflanan maceralar anlat›ld›kça di¤erlerinin ayn› maceralara at›lma arzusu artt›.

Böylece tatil biçimini de¤ifltiren insan say›s› artt›.” 
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flayabilece¤imi hayal ediyorum. Hatta bunun için yola

ç›k›yorum. Ancak 15 gün geçince bir bak›yorum ki ‹s-

tanbul’u özlemiflim. ‹stanbulsuz yapamayaca¤›m› anl›-

yorum. Dönme iste¤i, gitme iste¤inin önüne geçiyor ve

bu defa dönmeyi özlüyorum.

‹stanbul’da neyi özlüyorsunuz?

Dünyan›n pek çok yerini gördüm. Bütün dünya kentle-

rini gezdim. Ama ‹stanbul’un bir baflkal›¤› var. Sihirli bir

kent. Bütün kargaflas›na ve kargaflan›n içindeki sür-

prizlerine, sinir bozmas›na, güldürmesine, manzaras›na

sinmifl bir sihir var. Bir de kültür katmanlar› çok fazla.

Dünyan›n hiçbir yerinde bir k›tada oturup di¤er k›tay›

seyrederek kadeh kald›ramazs›n›z. Dünyan›n hiçbir ye-

rinde bir kadeh içki eflli¤inde bir bak›flta Bizans, Cene-

viz, Osmanl›’y› göremezsiniz.

‹stanbul’da da görememeye bafll›yoruz...

fiimdilik görüyoruz. Ayr›ca kentler an›larla birleflince

daha çok güzellefliyor. 50 küsur y›ld›r ‹stanbul’da yafl›-

yorum ve hemen hemen her noktas›nda bir an›m var.

Bunlarla bütünleflince ‹stanbul benim için vazgeçilmez

oluyor. Herhangi bir geziye ç›kmadan ‹stanbul’da en

fazla bir ay kald›m. Rio’nun do¤al güzelli¤i, New

York’un karmaflas› biraz ‹stanbul’u and›r›yor. Ama be-

nim için de¤iflmez kent ‹stanbul.

‹stanbul d›fl›nda Türkiye’de en çok nereden etkilendi-

niz?

Karadeniz yaylalar›n› ve Mardin’i çok seviyorum. Tabii

mevsiminde gitmek flart›yla. Mardin’in müthifl bir s›ca-

¤› var. Temmuz döneminde gitmek o zevki yaflatmaz.

Tafl evlerden yans›yan günefl, s›ca¤› daha fazla hisset-

tiriyor. Datça’n›n henüz bozulmam›fl koylar›n› seviyo-

rum. Kastamonu civar›n›n özellikle sonbahar do¤as›n›

çok seviyorum. Rengarenk oluyor. Nemrut Da¤›’nda

Nemrut Krater Gölü’nün k›y›s›nda bir ay yaln›zl›¤›n› ya-

flamay› seviyorum. Sanki aydaym›fls›n›z gibi hisseder-

siniz. Hiç kimse yok. Yaln›zca kufllar öter, cep telefonu

çal›flmaz. Orada oturup cam göbe¤i sulara bakarak bir

iki saat geçirmek dünyan›n en keyifli anlar›ndan biri.

A¤r› Da¤›’na bakmak, görkemini seyretmek müthifl ke-

yiflendiriyor. Do¤uya gitti¤im zaman beni da¤lar etkili-

yor. Da¤lar› çok seviyorum. Günefl batarken da¤lar›n

morarmas›ndan büyüleniyorum. Pusun bast›¤›, kat kat

gölge olan da¤lar› izlemek bana büyük keyif veriyor.

Türkiye’nin hemen hemen her köflesini seviyorum.

Hayat›n›z› gezilere ç›karak, lezzet mekanlar›n› keflfede-

rek ve okuyarak kazan›yorsunuz. D›flar›dan göründü¤ü

kadar güzel mi?

Herkesin hobisi benim iflim. Kitap okuyarak, gezerek,

yemek yiyerek para kazan›yorum. Ama bunlar›n meslek

olarak yap›lmas›n›n zorluklar› var. Omzumda 30 kiloya

yak›n bir foto¤raf çantas›, elimde notlarla, her yere ba-

ka baka profesyonel gezi yerine aylak aylak dolaflmay›,

bir banka oturup saatlerce denize bakmay›, önümden

geçen insanlar› seyretmeyi daha çok tercih ediyorum.

Yemek yemek de giderek sa¤l›k sorunlar›na neden ola-

biliyor. Her fleyi tatmak zorundas›n›z. Ancak bir yandan

da kolestrolünüze dikkat etmek, az yemek zorundas›-

n›z. Tabii ki tüm bunlar› flikayet etmek için söylemiyo-

rum. Yüz kere de dünyaya gelsem yine gezmeyi, ye-

meyi, içmeyi anlatmay› seçerdim.

Sizin için tehlike nedir?

TEM’den her gün eve gidip gelmek dünyan›n en tehli-

keli ifli. Her an bir katil araba taraf›ndan parçalanabilir-

siniz. ‹stanbul do¤adan çok daha tehlikeli. ‹nsanlar hep

hayvanlardan korkar. Oysa bu yanl›fl. Çünkü havyanlar

insanlardan korkar. Alaska’da ormanda yürürken dev

bir ay›yla karfl›laflt›m. Aram›zda çok az mesafe vard› ve

birbirimizi gördü¤ümüz an ters istikametlerde koflmaya

bafllad›k. ‹kimiz de birbirimizden korktuk. E¤er yavru-

sunun üstüne gitmiyorsan›z, hayvan yaral› de¤ilse ya

da çok aç de¤ilse hiçbir zaman yolunuzun üstüne ç›k-

maz. Kaz Da¤lar›’nda bir sürü vahfli yaban domuzu

var. Da¤da günlerce yaban domuzu arad›m. Ne zaman

domuza yaklaflt›ysam o kaçt›. Yaban domuzunun sal-

d›rd›¤›n› söylerler, oysa ben görmek için günlerce pe-

flinden gittim, yaln›zca bir kere gölgesini görebildim.

E¤er do¤ay› bilirseniz do¤ada çok fazla düflman yok.

Biz do¤adakilerin düflman›y›z.

Gezinin ve yemek kültürünün yan› s›ra edebiyat›n da bir

anda yo¤un ilgi görmesinin nedenleri neler? Kitab›n

reklam› olur mu?

Hem de çok güzel olur. Kitap da di¤er ticari mallar gi-

bi tüketilen bir meta. Bizim gibi kitab› okumayan, bil-

meyen, kitaba s›cak bakmayan bir ülkede ilanlar›n, rek-

lamlar›n daha yo¤un yap›lmas› gerekiyor. ‹nsanlara ki-

tab›n varl›¤›n› anlatmal›y›z. Türkiye’de insanlar kitap

okuman›n keyfine henüz varmad›lar. 8-10 milyon nü-

fuslu Yunanistan’daki kadar kitap satam›yoruz. Bu

baflka bir kültür, baflka bir al›flkanl›k. Bu al›flkanl›¤› da

billboardlarla, gazete-dergi ilanlar›yla edindirmemiz la-

z›m. 10 kifliden üçünü bu yolla kazanabilirsek bu büyük

bir kar say›labilir. Yurtd›fl›nda 200 bin basan kitab› bu-

rada 2 bin bas›yoruz. Ancak o kadar satabiliyoruz. Ne

yaz›k ki gezi ve yemek düflkünleri kadar kitap düflkün-

leri de ayn› h›zla artm›yor.

Türkiye’yi lezzet aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bence dünyan›n en zengin mutfa¤› Türk mutfa¤›. Türk

yemeklerinin tümüyle bar›fl›¤›m ve hepsini çok seviyo-

rum. Son y›llarda Türk yemeklerinin özellikle kaybolma-

ya yüz tutan lezzetlerini yeniden gün yüzüne ç›kartabil-

mek için gayret içindeyim. Reçetelerini toparl›yorum.

Gezilerde yerel yöneticilerle bunlar›n nas›l sunulaca¤›-

n›n plan›n›, program›n› yapmak istiyorum. Bas›n deste-

¤ini sa¤lamaya çal›fl›yorum. Bu beni ve bir sürü kifliyi

aflan bir sorumluluk. Bunu Kültür Bakanl›¤›’n›n bafll›

bafl›na sahiplenmesi laz›m. Güneye yaz tatili için bir sü-

rü turist geliyor ve kald›klar› otellerin lokantalar›nda

kendilerine sunulan lezzetsiz yemeklerin izlenimiyle ül-

kelerine dönüyorlar. Bu beni çok üzüyor. Türk yemek-

lerinin o oldu¤unu san›yorlar. Halbuki tan›tabilsek bura-

ya gurme turlar› düzenlenir. Yaln›zca yemek yemek için

bir sürü insan›n gelece¤ini biliyorum. 

Lokanta açma hayaliniz var m›?

Lokanta açmak herkesin tatl› hayalidir. Herkes 4-5 ma-

sal› lokanta hayal eder. Ama servis sektörü d›flar›dan

alg›land›¤›ndan çok daha zor bir alan. Bak›yorum bir

sürü insan hevesleniyor, yap›yor ve kapat›yor. Bu yüz-

den iyi bir müflteri olabilece¤ime karar verdim. ‹yi lo-

kantac›l›¤› beceremem. Onun için son y›llarda lokanta-

c›l›k hayalimi kitapç›l›k hayalimle de¤ifltirdim. Kitapç›

dükkan› açmak bana daha kolay geliyor. Çünkü kitap

bozulmayan bir malzeme.

“Güneye yaz tatili için bir sürü turist geliyor ve kald›klar› otellerin lokantalar›nda kendilerine sunulan
lezzetsiz yemeklerin izlenimiyle ülkelerine dönüyorlar. Bu beni çok üzüyor. Türk yemeklerinin o

oldu¤unu san›yorlar. Halbuki tan›tabilsek buraya gurme turlar› düzenlenir.”

Göcek

Mersin

Venedik
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Ferrari’sini Satan Bilge” son y›llar›n en fazla satan
kitaplar›ndan biri. Günümüz hayat koflullar›n›n,
geliflen teknolojinin insan› özünden uzaklaflt›r-

mas›na yönelik bir kurgu. Yoga hocas› Prof. Dr. Akif
Manaf’›n öyküsünün kitapta anlat›lan öyküyle bire bir
benzerli¤i yok. Ancak özündeki yolculuk ayn›... Prof.
Manaf belki Ferrari’sini satarak farkl› bir ülkede ruhuna
dönüfl yolculu¤una ç›kmad›. Ancak ekonomi alan›nda
yüksek lisans yapm›fl biri olmas›na karfl›n felsefeyi da-
ha çok sevdi. Moskova’da tan›flt›¤› yoga onu farkl› bir
yolculu¤a ç›kard›. 

Önce yogay› derinlemesine ö¤renmek için Hindistan’a
gitti. Hem Sanskritçe ö¤rendi hem de Himalayalar’da
da¤larda, ma¤aralarda yaflayan yoga üstatlar›yla tan›fl-
t›. Yoga üstad› olmak için e¤itim almaya bafllad›. Bu
uzun bir süreçti, çünkü öncelikle düzenli olarak befl y›l
boyunca yoga yapmak ve üstatlar zincirini geçmek ge-
rekiyor (Yoga üstatlar› alg›lar› çok aç›k insanlar, çünkü
bilgisayar gibi teknolojik aletler kullanm›yor, telepatik
iletiflim kuruyorlar). Hindistan’› birkaç kez dolaflt›ktan
sonra üstat seviyesine ulaflan Manaf, yogayla ilgili ça-
l›flmalar›n› akademik alanda sürdürdü. Sanskritçe ve
yoga felsefesi üzerine doktora yapt›ktan sonra Ker-
küt’te üniversitede dersler verdi. Bilim adam› oldu¤u
için üstatlar Manaf’›n yoga sistemini akademik ortamda
ö¤retmesini istedi. Tüm dünyada yogay› yanl›fl uygula-

yan ve bunu bir propaganda arac› olarak kullananlar ol-
du¤u için akademik e¤itim vermeye karar verdi¤ini söy-
leyen Manaf, Hindistan’da araflt›rma enstitüsü kurdu.
Yogaya çok ihtiyac› oldu¤unu düflündü¤ü için de so-
nunda Türkiye’ye yerleflti. 

Türkiye’yi tercih etti
Manaf her gün belli saatlerini yogaya ay›r›yor; yoga der-
si verdi¤i günlerse sabahtan akflama kadar yoga yap›-
yor. Yoga konusunda çok say›da kitap yaz›yor ve bak›n
bu konuda neler söylüyor: “Haz›rlad›¤›m kitaplar alan›n-
da ilk. ‹ngilizce olsayd› yüz binlerce yay›mlan›rd›. Türk
oldu¤um için kitaplar›m› Türkiye’de yay›ml›yorum. Ru-
humun Türk bedeninde olmas›n›n bir anlam› var.” Ma-
naf’a göre herkes yoga yapsa dünyada çok fley de¤i-
flir, çünkü yoga insan› tüm negatif e¤ilimlerden ar›nd›r›p
pozitif e¤ilimleri güçlendiriyor, huzur veriyor.

“Yug”
Yoga, Sanskritçe bir sözcük. Boyunduruk anlam›na
gelen “yug” sözcü¤üyle ayn› kökten. Kontrol etme an-
lam›na geliyor. Burada kontrolden kas›t, vücudun, duy-
gular›n ve zihnin tam kontrolü. Ayn› zamanda evrenin
yarat›l›fl›, sonu, insano¤lunun dünyaya gelifli gibi konu-
lar› içeren veda felsefesinin bir parças›. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda bir kiflisel geliflim sistemi. Manaf, “Yoga be-
den, zihin ve ruh üçlüsünün bütünleflmesi, aralar›nda

mükemmel iletiflimin kurulmas› ve bedenin bir araç
olarak kullan›larak ruhun evrimleflmesi için verilmifl bir
sistem” diyor. 

Yamas, Niyamas, Asanalar…
Yoga sekiz basamaktan olufluyor. Bu basamaklar in-
san›n ihtiyac›na ve isteklerine göre farkl› düzeyleri ifa-
de ediyor. Ö¤renci yogaya bafllad›¤›nda her basa-
maktan bir fleyler ö¤renerek ilerliyor. Yaklafl›k bir bu-
çuk saat süren yoga derslerine nefes teknikleriyle bafl-
lan›yor; hareketler, biyoenerji, çakra, konsantrasyon
ve meditasyon çal›flmalar›yla devam ediliyor. Ders de-
rin gevflemeyle bitiyor. Her derste basamaklar›n temel
teknikleri ö¤retiliyor. Yogadaki ilk basamak Yamas.
‹kinci basamak Niyamas. Bu basamaklar insan›n nite-
liklerini ve pozitif yönlerini güçlendirip negatifleri ar›n-
d›rmak için belli prensiplerden olufluyor. 

Ö¤renci önce bu prensipler üzerinde düflünüyor ve
bunlar› zamanla uyguluyor. Örne¤in Yamas basama¤›-
n›n birinci prensibi fliddetsizlik; insana zihninde, sö-
zünde ve eylemlerinde fliddet kullanmamas› ö¤retili-
yor. Üçüncü basamak Asanalar, fiziksel düzeyi temsil
ediyor. Bedeni çal›flt›rma, kas ve kemikleri gelifltirme,
esnetme ve güçlendirme, vücudun enerjilerini çözme
gibi çal›flmalar yap›l›yor. Dördüncü basamak Pranaya-
ma’da nefes ve enerji teknikleri veriliyor. Beflinci basa-

mak Pratyahara’da fiziksel güçten astral düzeylere ge-
çiliyor. Bu basamakta insan duygular›n› kontrol etme-
yi ö¤reniyor, iç dünyas›n› keflfediyor. Zihin, zeka, ego
gibi kavramlar› ö¤reniyor. Alt›nc› basamak Dharana’da
konsantrasyon ve zihinsel çal›flmalar yap›l›yor. 

Yedinci basamak Dhyana, yani meditasyon. Günü-
müzde konsantrasyon ve meditasyonun birbiriyle ka-
r›flt›r›ld›¤›n› söyleyen Manaf, “Konsantrasyonla zihinsel
düzeyde odaklanmaya çal›fl›yorsunuz. Meditasyon ise
zihin üstü bir çal›flma. Zihninizin sustu¤u an meditas-
yon bafll›yor” diye ifade ediyor. Sekizinci basamak Sa-
madhi, süper konsantrasyon demek. Burada bilinç
düzeyine ulafl›l›yor. Fiziksel düzeyden duygular›n ta-
mamen içe çekilmifl oldu¤unu dile getiren Manaf, “Sa-
madi halindeki birinin yan›nda ba¤›rsan›z duymaz, gö-
zü aç›k olsa bile görmez. Çünkü tüm duyular baflka bir
düzeye ulafl›r ve orada odaklan›r” diyor. 

Her yaflta yoga
Yafla’ya yedi yafl›nda bafllanabiliyor. Genç yaflta yo-
gaya bafllaman›n faydas› çok. Ancak çocuklara özel
yoga teknikleri uygulamak gerekiyor. Manaf, “Baz› yo-
ga teknikleri 16 yafl›ndan önce uygulanam›yor. Örne-
¤in Pranayama basama¤›nda nefes tekniklerinde uzun
süreler nefes tutuluyor. Çocuklar nefes tutma teknik-
lerini yapamaz” diyor. 

Yoga yap›lan mekan›n temiz, havadar ve sessiz olmas› gerekiyor.
Rahat k›yafetler tercih edilmeli. Renkler biyoenerji aç›s›ndan 

önemli oldu¤u için aç›k renkler kullan›lmal›. 

“Yogayla savafllar biter”
Prof. Dr. Akif Manaf, Himalayalar’da yogan›n sekiz basama¤›n› tamamlam›fl bir yoga üstad›. Yogan›n

tüm negatif e¤ilimlerden ar›nd›r›p pozitif e¤ilimleri güçlendirdi¤ini söyleyen Manaf, “Herkes yoga 
yapsa dünyada savafllar biter” diyor. 

YYooggaann››nn yyaarraarrllaarr››

Yoga insano¤lunun bedenini kullanmas› için gerek-

li k›lavuz. Bu k›lavuzu kullan›rsan›z bedeniniz ömür

boyu sa¤l›kl›, dengeli, enerjik ve güçlü kal›r. ‹nsan

ömrünü yogayla uzatabilir. Yoga kanserden omur-

ga rahats›zl›klar›na kadar birçok hastal›¤› tedavi

edebiliyor. Yeni bafllayanlar›n mutlaka haftada bir

kez yapmas› gerekiyor. Ne kadar çok yap›l›rsa o

kadar fayda görülür. Teknikleri ö¤rendikten sonra

ö¤renciler evde de yoga yapabiliyor.

YYooggaann››nn sseekkiizz bbaassaammaa¤¤››  

Yogan›n sekiz basama¤› insana farkl› fleyler kazan-

d›r›yor.

YYaammaass:: Hakikate ba¤l›l›k, ahlaki disiplin, fliddetten

uzaklaflma, cinsel enerjinin kontrolü, aldatmama,

çalmama

NNiiyyaammaass:: Safl›k, dürüstlük, egonun afl›lmas›, ken-

dine hakimiyet

AAssaannaallaarr:: Beden durufllar›n›n sabitlenmesi

PPrraannaayyaammaa:: Yaflam enerjisinin kontrolü

PPrraattyyaahhaarraa:: Duyular›n kontrolü

DDhhaarraannaa:: Zihin konsantrasyonu

DDhhyyaannaa:: Meditasyon

SSaammaaddhhii:: Yüksek bilinç kontrolü

Prof. Dr. Akif Manaf



K
ap›y› aç›yor ve k›s›k sesle “Gelin içeri geçelim,

Çetin yaz›s›n› yaz›yor, dikkatini da¤›tmayal›m”

diyerek kendi çal›flma odas›na al›yor bizi Sol-

maz Kamuran. ‹çeriden bizim için çok eskilerde kalm›fl

daktilonun sesi geliyor. Bu zamanda bu ses insan› al›p

bir yerlere götürüyor...

Oysa biz Çetin Altan ve Solmaz Kamuran çiftinin evin-

deyiz, Çetin Altan gazeteye göndermek üzere günlük

yaz›s›n› yaz›yor. Biz de buna tan›kl›k ediyoruz. Hatta

yaz›s›n› gönderdi¤ine de, çünkü faks gidiyor, Altan ya-

n›m›za gelip bize o tok sesiyle “Hoflgeldiniz” diyor. “Her

sabah bu saatlerde ertesi günün yaz›s›n› yazar” diyor

Kamuran, bir yandan kahveleri haz›rlarken. Balkondaki

çiçekler dikkatimizi çekiyor. Öyle çok ve öyle güzeller

ki... “Bunlar bir k›sm› ve çok az›” diyor. Me¤er oturduk-

lar› evin çok say›da balkonu, her birinde de çok say›da

çiçe¤i varm›fl. Hatta balkonlardan birini kaktüs balkonu

yapm›fl. ‹rili ufakl› bir sürü kaktüs. Girifl kap›s›n›n önün-

deki çiçeklerin çoklu¤u da dikkatimizi çekmiflti. Bu ara-

da laf aras›na çiçeklerle ilgili birkaç ipucu da s›k›flt›rma-

y› ihmal etmiyor, “Küpe çok su ister, limonu sak›n çok

sulama”.

“Bir yazar az›nl›¤›n sesi olmal›”

“Kalkar kalkmaz ilk iflim bilgisayar›n bafl›na geçip keli-

me oyunlar› oynamakt›r. Bay›l›yorum kelimelere, çok da

yetene¤im oldu¤u söylenir, etimolog olsayd›m belki de

çok mutlu olurdum” diyor ve söyleflimize bafll›yoruz.

Solmaz Kamuran deyince genelin akl›na çevirmen ve

yazar olarak imza att›¤›, tarihi atmosferde geçen ro-

manlar geliyor. “Sizi en çok tarihi gerçekler mi yazma-

ya itiyor” diye soruyoruz. “Tarihi atmosferler daha ilginç

geliyor. Benim esas sorgulamak istedi¤im tarihi ger-

çeklerin içinde yönetilen insanlar›n neler yaflad›klar›. Bu

tip insanlar›n insani özelliklerini ön plana ç›karmay› iste-

di¤im için bu tip kitaplar yaz›yorum. Devirlerle insan

gerçe¤ini vurgulamak istiyorum” diyor.

Kamuran’›n son roman› “Çanakkale Rüzgar›” da tarih-

sel bir atmosferde geçiyor. Türk ve Müslüman Bedia ile

Yahudi Hazmonay’›n aflk›n›n arkas›nda savafllar›, az›n-

l›klar›n yaflad›klar›n›, kimli¤ini yitirmeyi, Auschwitz’i an-

lat›yor. Ona göre yazar dedi¤in kifli az›nl›klar›n sesi ol-

mal›. Ço¤unlu¤un borazanc›bafl›s› olmak, yazarl›k de¤il

bir çeflit katiplik. Az›nl›klar da salt Yahudiler’den ibaret

de¤il; Fransa’da yaflayan bir yazarsan o zaman Müslü-

man az›nl›¤›n sesi olursun. Keza kad›nlar da sosyal ve

siyasi haklar› söz konusu oldu¤unda az›nl›k konumun-

dalar. Kamuran bu yaklafl›m› iktidar peflinde koflmayan

bir politik durufl olarak tan›ml›yor. Halktan yana olmak,

haks›zl›klara karfl› ç›kmak, ezilenlerin, ziyan edilen in-

sanlar›n yan›nda olmak. Ve bunu “Çanakkale Rüzga-

r›”nda Yahudi bir kahraman›n üzerinden aktar›yor. 

Bu anlatt›klar› tabii ki bir siyasi duruflu temsil ediyor,

yaln›zca tasvir yapmak üzere yazm›yor. Bir yazar› sa-

vundu¤u do¤rulardan ar›nd›r›rsan›z geriye ne kal›r...

Ama Kamuran’›n ille de bu siyasi duruflu anlatay›m,

sosyal mesaj vereyim gibi bir derdi yok. 

“Dille oynamay› seviyorum”

Kamuran merak etti¤i fleyleri yazd›¤›n› söylüyor. Anla-

fl›ld›¤› üzere yazma süreci asl›nda bir fleyi merak edip

araflt›rmaya bafllamas›yla tetikleniyor. Yazmaya karar

verdi¤i konuya göre flekilleniyor.

Tarihsel bir atmosferi yaz›yorsa do¤ru bilgilere ulaflmak

için uzun uzun araflt›r›yor. Her ne kadar kurgu olsa da

olaylar› yazarken somut bilgilere hakim olmak gereki-

yor. Uzun okuma dönemleri oluyor ve kendinden öyle

bir geçiyor ki önceden merak etmedi¤i bir fley de ilgisi-

ni çekebiliyor.

Kamuran bugüne kadar kendi yazd›¤› kitaplar d›fl›nda

çok say›da kitaba da çevirmen olarak imza att›. Safiye

Sultan üçlemesi en bilineni. Ama Hürrem Masal›, Ergu-

van Güzeli, Bir Troia fiark›s›, Gece Yar›s›’n›n Peflinde,

Aflk Mutfa¤›, Ç›ld›rtan Koku, K›z›flma, Kabare çevirileri-

ni de unutmamal›. “Önce Safiye Sultan çevirilerini yapt›-

n›z, sonra Kiraze geldi. Çevirilerin yazmaya etkisi oldu

mu?” diye soruyoruz. “Tam tersi oldu” diyor. Çünkü Ka-

muran önce Kiraze’yi yazmaya bafllam›fl, yaz› için arafl-

t›rmalar›n› yaparken de internette bu kitaplara rastlam›fl.

Kitaplar› okudukça, iyisi mi bunlar› çevireyim demifl. 

Kamuran yazma sürecinin izlerini çeviri yaparak üzerin-

den at›yor. Yani yine yazarak. Çeviri de bir anlamda ya-

z› yazmak, bir baflkas›n›n eserini bir baflka dile kazan-

d›rmak de¤il mi? Dille oynamay› seviyor. Kelimelerin

köklerini bulup ç›karmaktan zevk al›yor. Çeviri yapmay›,

Türkçe’yi baflka bir dille yar›flt›rmay› seviyor. ‹flin ekono-

mik boyutunu da göz ard› etmiyor. “Her y›l bir roman

yazamaz insan. Yazd›¤› kitab›n da geçimini sa¤layacak

oranda gelir getirece¤inden emin olamaz. Oysa sürekli

çeviri yapmak gelir de getirir. Her y›l bir ya da iki kitap

çevirisi yapar›m. fiu ana kadar 11 çevirim yay›mland›.”

Dünyan›n yazar ailesinin bir parças› olmak 

Çeviri öz disiplin gerektiren bir ifl ve önemli bir geçim

kayna¤›n›zsa disiplin sa¤lamak çok önemli. Kamuran

ba¤›ms›z ruhlu bir insan oldu¤u, tek bafl›na yap›lan ifl-

lerden hoflland›¤› için rahat etti¤ini söylüyor. “Ben za-

ten difl hekimiydim. Tek bafl›na yap›lan iflleri seviyo-

rum. Kimseden emir almadan, emir vermeden yafla-

may› seviyorum. Bahçeyi seviyorum, yaz›y› seviyorum,

iki kiflilik iflleri k›v›ramad›¤›m› düflünüyorum.”

Peki öyleyse yazarl›k yaln›zl›k, kalabal›klardan uzak ol-

mak m›? “Fildifli kuleden teleskopla bak›p yazm›yor-

sun, tabii ki insanlar›n içindeyiz. Ama belli bir mesafe

içinde olmay› tercih ediyorum, çünkü çok yak›nda olur-

san o yazar merce¤i flulaflabiliyor. Etraf›ma da sürekli

malzeme var m› diye bakm›yorum. Yazar›n dünyas›n›n

farkl› oldu¤unu düflünüyorum. Daha içe dönük, daha

k›r›lgan, k›r›lgan oldu¤u için zaman zaman sald›rgan...

Bu bir korunma içgüdüsü, savunma mekanizmas›, du-

rup durup bir yerde patlama yap›yorsun. Yazarlar›n da-

ha naif olduklar›n› düflünüyorum. Sanatç›lar›n hümanist

yap›lar› var. Yani yaln›zca ülkemizde olup bitenler ilgi-

lendirmiyor beni, Afrika’da yaflananlardan da etkileni-

yorum. Sanatç›n›n milliyetçilikle, vatanseverlikle ifli ol-

maz; zihin yap›s› enternasyoneldir. Ben Türkiye’de

do¤mufl bir yazar oldu¤um için Türkçe yazar›m. Ama

bu benim dünyan›n yazar ailesinin bir parças› olmak

için çaba göstermemi, özen göstermemi engelleye-

mez. Ben dünyan›n yazar ailesinin bir parças› olmak is-

tiyorum, hasbelkader de Türkçe yaz›yorum.” Tam da

s›ras› deyip Elif fiafak’›n kitaplar›n› ‹ngilizce yaz›p Türk-

çe’ye çevirtmesi hakk›nda ne düflündü¤ünü soruyoruz.

“O da o yazar arkadafl›m›z›n kendi tercihi. Ben ‹ngilizce

de yazabilirim ama anadilimde kendimi daha iyi ifade

ediyorum. ‹nsan›n kitab›n› bir baflkas›na çevirtmesi na-

s›l onu da bilmiyorum. Yurtd›fl›nda yay›nlanmak üzere

bir kitab›m› kendim ‹ngilizce’ye çevirdim, bir de bakt›m

kendime yabanc›laflm›fl›m. Demek ki insan›n kitab›n› bir

baflkas› da çevirebilir” diyor.  

Baflka bir dilde okur yazar olman›n üretim yap›lan dile

katk›s›n› sorguluyoruz... Kamuran, bu durumu dil aç›-

s›ndan zihin aç›c› olarak tan›ml›yor. Yabanc› dil flart de-

¤il ama farkl› kültürleri okuyabilmek, tan›mak aç›s›ndan

önemli. ‹ngilizce’yi ya da Anglo Sakson kültürü bilmek,

dili bilmekten geçiyor. 

Alt› ay evden ç›km›yor

Yazma sürecine girince Kamuran’› hiçbir fley ilgilendir-

miyor. Kitap bitinceye kadar evden ç›km›yor. Alt› aysa

alt› ay ya da daha fazla. ‹nsan›n inanas› gelmiyor. Kita-

ba yo¤unlaflt›¤› dönemlerde günde 14-15 saat çal›fla-

biliyor. Yoruluyor, yata¤a yat›yor ama zihin çal›flmaya

devam ediyor. Yataktan kalkar kalkmaz uyudu¤unu

zannetti¤i süre içinde zihnine üflüflenleri yazmak üzere

bilgisayar›n karfl›s›na geçiyor. 

Bir kitab› yazarken genellikle bir baflka kitab›n tohumu

at›lm›fl oluyor. Bir kitab› bitirdikten sonra bir iki hafta çi-

çeklerle u¤rafl›yor, dinlenmek için kendine zaman tan›-

yor. Sonra mutlaka bir çeviri yap›yor.

Bugüne kadar hiç üst üste iki kitap yazmam›fl, araya

bir baflka çal›flma mutlaka alm›fl. Çünkü kitap yazma-

n›n getirdi¤i a¤›r bir zihinsel yorgunluk var, onu atmak

gerekiyor. Bir kitap bitince ruhsal anlamda büyük bir

boflluk içine düflüyor. Örne¤in “Çanakkale Rüzgar›”n›

yay›nc›ya teslim etmifl, bir hafta 10 gün kadar depre-

sif dolaflm›fl. Nedeni, kitab›n bitifliyle beraber bir süre-

dir birlikte yaflad›¤› bir dolu karakterin de hayat›ndan

ç›k›p gitmesi. “Benim için yazmak önemli” diyor Ka-

muran, “‹nsanlar flöhret pefline kofluyor, flöhrete de

edebiyat› araç ediyor. Yazmak elektrikten anlamadan

tamir için santrale girmeye benziyor. Yaz› insan› çok

feci çarpar.” 

“Zahmet etmifller”

Acaba son zamanlarda çok say›da kitap yay›nlanmas›

hakk›nda ne düflünüyor, edebiyat›n gidiflat› iyi mi?

“Ç›ks›n, ç›ks›n, fena bir fley de¤il. Ben bunu Yaflar Ke-

mal’e sordum: ‘Yaflar A¤abey ne düflünüyorsun’ de-

dim, ‘Zahmet etmifller diyorum’ dedi. Bay›ld›m, ben de

öyle tan›mlamay› tercih ediyorum. Zamana dayanan

kal›r, gerisi de uçar.”

Aile ortam› ve kitaplar

“Ailemiz yazar dolu oldu¤u için önce ailemizi okuyorum.

Ailemizin faaliyetlerini takip ediyorum” diyor Kamuran.

Ahmet Altan ayn› apartmanda yan dairede oturuyor,

Mehmet Altan alt katta. Kamuran’›n k›z› da çevirmen. Ah-

met Altan’›n k›z› Sanem Altan gazeteci, televizyoncu. Ka-

muran’›n erkek kardeflinin küçük k›z› herkesin yazar oldu-

¤unu düflünüyormufl. Çünkü evlerindeki kütüphanede

halas›n›n, enifltesinin kitaplar› duruyormufl. Annesi de

dergiye yaz› yazd›¤› için insanlar›n yazar olarak do¤du¤u-

na inan›yormufl. Ev Çetin Altan-Solmaz Kamuran çiftinin

olunca haliyle çok say›da kitap adreslerine postalan›yor.

Kamuran özel olarak yollanan, tan›d›klar›n›n kitaplar›n›

mutlaka okuyor. Araflt›rma kitaplar›n› okumay› seviyor.

Klasikleri tekrar tekrar okuyor. 11 yafl›ndayken ayn› hafta

içinde Suç ve Ceza’yla 1984’ü okumufl. 11 yafl için a¤›r

seçimler olmufl ancak anafikri o zaman da anlad›¤›n› söy-

lüyor. ‹lk okudu¤u kitaplar babaannesinin romanlar›. Son-

ra babas›n›n ve day›s›n›n kitaplar›n› okumufl.

Aile ortam›n› besleyici olarak nitelendiriyor ama özellikle

ekliyor: “Millet Meclisi’nde oldu¤u gibi hep a¤›r fleyler-

den söz etmiyoruz. Gündelik fleylerden de söz ediyoruz,

gülüyoruz. Kitaplar›m›z bas›ld›¤›nda birbimize hemen im-

zalay›p veriyoruz. Bir de o kitaplar› ilk okuyanlar bizler

oluyoruz. Al›flt›k buna ama al›flm›fl olmam›z bunun s›ra-

d›fl› oldu¤unu bilmedi¤imiz anlam›na gelmiyor.”

31 30 edebiyat: Solmaz Kamuran
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“Yaz› insan› feci çarpar”
Solmaz Kamuran yazar, çevirmen. 14 y›l yapt›¤› difl hekimli¤ine hayat›na yaln›zca yaz› yazarak devam
etmek istedi¤i için veda etmifl. Yazmak için yaflayanlardan. Edebiyat› flöhret için araç görenleri anlam›yor:
“Bu, elektrikten anlamadan tamir için santrale girmeye benziyor. Oysa yaz› insan› feci çarpar”.

Çetin Altan’la nas›l tan›flt›lar
“Ben onun difl hekimiydim. Ayn› zaman da efli ve çocuklar›n›n

da. O zamanlar ben de evliydim. ‹yi dosttuk, iyi anlafl›yor,

sohbet ediyorduk. Gerçekten akl›mdan böyle bir fley hiç

geçmiyordu. Tan›flt›¤›m›zda 26 yafl›ndayd›m. Sonra çok sular

akt› köprülerin alt›ndan, hayatlar›m›z çok de¤iflti. Onun efli

vefat etti, ben bofland›m. 10 y›ldan uzun bir zamand›r da

beraberiz. Yani iliflkimiz önceden planlanm›fl bir fley de¤il. Bir

iliflkide sohbet edebiliyor olmak çok önemli, çünkü belli bir

yafltan sonra dostluk çok önem kazan›yor. Gençken kad›n

erkek aras›nda rekabet yaflan›yor. Oysa birliktelik bir

dayan›flma yaratabilmeli ki bence sadakatten daha önemli.

Dayan›fl›yorsan zaten sadakati falan konuflmazs›n. S›rf

sadakate dayan›rsan, cezas› da ihanet olarak gelir. Biz çok

uzun saatler konufluyoruz. Gündeme, siyasete çok

merakl›y›md›r, az›nl›klarla da çok ilgili oldu¤um için sohbet

konusunu hep oraya kayd›r›yorum, Çetin’i neden neden diye

s›k›flt›r›yorum. Ama yaln›zca politikadan söz etmiyoruz, resim

de konufluruz.” 
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2004 Nobel Bar›fl Ödülü'nü, Kenyal› kad›n çevreci
Wangari Maathai kazand›. Çevre Bakan Yard›mc›s›
olan Maathai, bu ödülü kazanan Afrikal› ilk kad›n oldu.
Kenya'n›n ve Afrika k›tas›n›n sosyal, ekonomik ve kül-
türel geliflimi için mücadele veren Maathai sürdürülebi-
lir kalk›nmaya, demokrasiye ve bar›fla katk›lar›ndan do-
lay› ödüle lay›k görüldü. Maathai ayr›ca Kenya'n›n eski
otoriter rejimine karfl› uzun süre mücadele vermifl ve
bir süre hapis yatm›flt›. 194 aday›n aras›ndan s›yr›larak
ödülü kazanan Maathai, Nobel Bar›fl Ödülü'yle birlikte
1 milyon 300 bin Dolar para ödülünün de sahibi oldu.
Chicago'daki yoksullar için sosyal çal›flmalar düzenle-
yen ve Uluslararas› Bar›fl ve Özgürlük Kad›n Birli¤i'nin
baflkan› olan ABD’li Jane Addams, Rahibe Teresa,
‹ranl› ‹nsan Haklar› hukukçusu yazar fiirin Ebadi (Nobel
Ödülü kazanan ilk ‹ranl›) da Nobel Ödüllü kad›nlar ara-
s›nda.

En genç Nobel’li
Nobel Ödü’lü alanlar›n ço¤unlukla orta yafl› geçmifl ki-
fliler olmas›na karfl›n istisnalar da bulunuyor. Ünlü fizik-
çi William Henry Bragg ve o¤lu William Lawrance
Bragg, “X-›fl›nlar› ve kristal yap›s›” ile ilgili yapt›klar› ça-
l›flmalar›n sonucunu kitap haline getirdi. Bu baflar›l› ça-
l›flmalar›yla, baba-o¤ul Bragg’ler 1915 Nobel Fizik
Ödülü’nü paylaflt›lar. Böylece William Lawrance 25 ya-
fl›nda Nobel ödülü alan tek bilim adam› oldu.

Ödülü reddedenler de var 
Günümüzde hala hiçbir ödül Nobel kadar prestijli gö-
rülmüyor. Üstelik Nobel Ödülleri insanl›¤a katt›klar›yla
da çok önemli bir misyona sahip. Nobel Ödülleri,  bilim
adamlar›, dünya bar›fl› için savaflanlar ve edebiyatç›lar
için önemli bir teflvik edici unsur oluflturuyor.  Rekabet
art›yor ve bu da pek çok kez ilerlemeyi h›zland›r›yor. Yi-
ne de böylesine sayg›n ve kazançl› bir ödülü reddeden-
ler ya da etmek zorunda kalanlar oluyor. Örne¤in Fran-
s›z yazar Jean Paul Sartre 1964 Edebiyat Ödülü’nü ka-
zan›yor, fakat ödülü “herhangi bir kurulufla ba¤l› olma-
d›¤›n›” göstermek için reddediyor. Ödülü reddedenlere
bir baflka örnek de Dr. Jivago’nun yazar› Boris Paster-
nak: 1958’de edebiyat ödülüne lay›k görülüyor, ancak
Rusya d›fl›nda yaflamak zorunda b›rak›laca¤› korku-
suyla ödülü kabul etmiyor. 

2006 adaylar› ödül töreni Norveç'in baflkenti Oslo'da,
Alfred Nobel'in ölüm y›ldönümü olan 10 Aral›k'ta yap›-
l›yor. Bu y›l›n adaylar› aras›nda, AÇE sorununda bar›fl
anlaflmas› yap›lmas›na yard›mc› oldu¤u için Finlandi-
ya'n›n eski cumhurbaflkan› Martti Ahtisaari ve  “Live 8”
yard›m konserini düzenleyen Bob Geldof'un yan› s›ra
New York'un eski belediye baflkan› Rudolph Giuliani,
Endonezya Devlet Baflkan› Susilo Bambang Yudhoyo-
no ve ABD'nin eski D›fliflleri Bakan› Colin Powell da yer
al›yor.

Nobel’in tarihçesi
Tarihe “dinamitin mucidi” olarak geçen Alfred Nobel ad›na, insanl›¤a somut katk›da bulunanlara 

her y›l 10 milyon ‹sveç kronu de¤erinde ödüller veriliyor. Alt› dalda verilen ödüllerin gelirleri, 
Nobel’in b›rakt›¤› miras›n faizinden karfl›lan›yor.

Dinamit ve Nobel Ödülleri… Alfred Nobel’in in-
sanl›¤a iki büyük “hediyesi”. ‹lginç olan ise sa-
vafl›n en önemli araçlar›ndan biri olan “dina-

mit”in mucidinin “bar›fl”› da ödüllendirmesi. Ödüller ki-
mi zaman sahibini bulmuyor, kimi zaman tart›flmalar
yarat›yor ama yine de insanl›¤a pek çok katk›da bulu-
nuyor. Bilim adamlar› meslektafl olduklar› kadar da ra-
kipler. Bulufl yapman›n peflindeler ama önemli olan
buluflu kimin önce yapt›¤›. ‹stekleri basit; üzerinde ça-
l›flt›klar› konuda “ilk” olmak. Nobel’i kazanmak için za-
manla yar›fl›yorlar. Bu rekabet ortam› da bilimin daha
h›zl› geliflmesini sa¤l›yor.

Alfred Nobel
Bugün kendi ad›yla verilen Nobel Ödülleri ile tan›nan
Alfred Nobel, 1 Ekim 1833’te iflas etmifl bir ifladam›n›n
o¤lu olarak dünyaya geldi. 1837’de Alfred henüz dört
yafl›nda bir çocukken babas› Immanuel Nobel, Saint
Petersburg’a tafl›nd› ve burada bir may›n fabrikas› kur-
du. Alfred Nobel 1866 y›l›nda yüzde 75 oran›nda nit-
rogliserini yüzde 25 oran›nda emici bir toprak türüyle
kar›flt›rd› ve dinamiti buldu. Bu buluflu, Nobel’in k›sa
sürede bütün Avrupa’da dinamit kral› olarak tan›nma-
s›na neden oldu. 1879’da Paris yak›nlar›ndaki Sev-
ran’da bir laboratuvar kuran Nobel, buradaki çal›flma-
lar› s›ras›nda dumans›z barutu keflfetti. Nobel, dünya
ekonomisinde günümüzde de önemli rol oynayan flir-

ketler kurdu. ‹ngiltere’de “Impericel Chemical Ind”
(ICI), Almanya’da “Dynamit Nobel”, Fransa’da “Soci-
eté Centrale de Dynamite”, Norveç’te “Dyne Industri-
er” o dönemde kurulan flirketlerden baz›lar›. 

Alfred Nobel’in miras›
1896 y›l›nda San Remo’da beyin kanamas› sonucu ya-
flama veda eden Alfred Nobel ölümünden sonra vasi-
yetinde, servetinin 33 milyon 200 bin kronluk k›sm›n›n
her y›l dünyaya önemli katk›larda bulunanlara sunul-
mas›n› istedi. Bu ödüller fizik, kimya, t›p/fizyoloji, ede-
biyat ve bar›fla hizmet olmak üzere toplam befl dalda
verilecekti. 

Nobel’in vasiyetinin yaratt›¤› tart›flmalara karfl›n 1900
y›l›nda ‹sveç Hükümeti Nobel Vakf›’n› kurdu. Bu y›ldan
sonra da Nobel Ödülleri düzenli olarak verilmeye bafl-
land›. Fizik, kimya ve ekonomi dal›ndaki Nobel Ödülle-
ri Stockholm'deki ‹sveç Kraliyet Bilimler Akademisi,
t›p/fizyoloji dal›ndaki ödül Stockholm Karolinska Krali-
yet T›p-Cerrahi Enstitüsü, edebiyat ödülü ‹sveç Akade-
misi, Nobel Bar›fl Ödülü ise üyeleri Norveç Storting
(Parlamento) taraf›ndan atanan befl kiflilik Norveç No-
bel Komitesi taraf›ndan verildi. ‹sveç Kraliyet Bilimler
Akademisi daha sonra ekonomi ödüllerinin de gözeti-
mini üstlendi. ‹lk ödül da¤›t›m›, kurucusunun beflinci
ölüm y›ldönümü olan 10 Aral›k 1901'de yap›ld›. T›p,

bar›fl, edebiyat, fizik ve kimya alanlar›ndaki ödüller
1901, ekonomi alan›ndaki ödüller ise 1969 y›l›ndan iti-
baren veriliyor. Ödül için aranan temel flartlar, mesleki
yetkinlik ve katk›n›n uluslararas› boyutta olmas›.

‹ktisat’›n Nobel’e eklenmesi
‹nsanl›¤a hizmet eden kiflileri ödüllendirmeyi amaçla-
yan Nobel Ödülleri, 1901 y›l›nda befl dalda bafllad› an-
cak 1968 y›l›nda ‹sveç Bankas›'n›n deste¤iyle ‹ktisat
Bilimi de bu ödüle ilave edildi. Nobel ‹ktisat Ödülü ya
da daha do¤ru bir deyiflle “Alfred Nobel’in an›s›na ‹kti-
sadi Bilimlerde ‹sveç Bankas›’n›n Ödülü” iktisat bilimi
alan›nda katk›lar için verilen dünyan›n en prestijli ödülü
olarak kabul ediliyor. Ekonomi dal›nda ödül alanlar tek-
nik olarak ödül almasalar da törene kat›l›yor. ‹ktisat
Ödülü alan bilim adamlar›n›n yar›s›ndan fazlas›n›n ABD
vatandafl› olmas› ekonomik araflt›rma konusunda
ABD’nin egemen konumunu yans›t›r nitelikte.

Nobel Bar›fl Ödülü alan kad›nlar
Nobel Ödülleri’nin verilmeye bafllanmas›ndan bu yana
çok fazla kad›n Nobel’e lay›k bulunmad›. Nobel tarihin-
de yaln›zca 34 kad›n ödül ald›. Bunlar›n ilki ve belki de
en önemlisi; Varflova do¤umlu kimyac› Marie Curie.
Curie radyoaktivite konusundaki çal›flmalar›n öncülü-
¤ünü yapm›fl ve hem Nobel Ödüllü ilk bilim kad›n› hem
de Nobel’i iki kere alan ilk kifli olarak tarihe geçti. 

Kaynak: http://nobelprize.org , http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2004/10/041008_nobelpeaceprize.shtml , http://mimoza.marmara.edu.tr/~asoyak/alkansoyak.nobel.yazisi1.pdf

Geçti¤imiz y›l Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ve 
kurumun baflkan› Muhammed El Baradei, insanl›¤›n nükleer 

silahlardan kurtar›lmas› için gösterdikleri çabalardan ötürü 199
aday aras›ndan ödülü ald›lar.

NNoobbeell bbiirr mmaatteemmaattiikkççiiyyllee aallddaatt››ll››nnccaa……

Nobel Akademisi’nin ödüllendirdi¤i befl disiplinin
aras›nda matemati¤in yoklu¤u dikkat çekiyor. Bu-
nun nedenlerinden biri; hiçbir tarihsel tutarl›l›¤› ol-
mamas›na karfl›n Nobel’in sevgilisinin kendisini bir
matematikçiyle aldatmas›. Hayat›n› adad›¤› kad›n
olan Sophie Hess Nobel, Alfred Nobel'i, tek de¤ifl-
kenli fonksiyonlarda ortaya koydu¤u teoremle dün-
ya çap›nda üne sahip matematikçi Gosta Mittag
Leffler ile aldat›r. Nobel, vasiyetini yazd›¤› s›rada bi-
lim dünyas›nda ve matematik alan›nda büyük bir
flöhrete sahip Leffler’in matematik alan›nda verile-
cek bir ödülü alaca¤›na garanti gözüyle bakar. K›s-
kançl›¤› ve kini devam etti¤i için ödül kategorileri
aras›nda matemati¤e yer vermez. Daha gerçekçi
görünen neden ise; Alfred’in matemati¤in geliflimini
insanl›¤a yarar sa¤layacak disiplinlerden biri olarak
görmemesi. Bugün dünyada matemati¤in Nobel
Ödülü olarak International Congress of Mathemati-
cians (ICI) taraf›ndan her dört y›lda bir farkl› ülkeler-
de düzenlenen toplant›lar sonucunda verilen Fields
Madalyas› kabul ediliyor. Ancak Field Madalyas›,
Nobel Ödülü’nden farkl› olarak yaln›zca 40 yafl alt›
matematikçilere veriliyor.

TTüürrkklleerr ööddüüll aallaamm››yyoorr

Baz› ülkelerden ise hiç ödül kazanan ç›kmam›fl.
Türkiye de bu ülkeler aras›nda. 1934 y›l›nda Yunan
Baflbakan› Venizelos, yenildi¤i ülkenin liderini, Ata-
türk'ü, Nobel Bar›fl Ödülü'ne aday gösterdi. Türk
Edebiyat›’n›n en önemli yazarlar›ndan Yaflar Kemal
de pek çok kez Nobel’e aday gösterildi ancak ödül
alamad›. Hatta öyle ki “Nobel’den en çok ödül ala-
mayan yazar” olarak an›l›yor. Dünya bar›fl› için 1979

y›l›ndan bu yana çal›flmalar yapan K›br›sl› Türk psi-
kiyatr Prof. Dr. Vam›k Volkan ve Yale Üniversi-
te’nde 26 yafl›nda profesör olan, kimya alan›nda
gerçeklefltirdi¤i kuramlar› ile dünyay› aya¤a kald›ran
Oktay Sinano¤lu da daha önceki y›llarda Nobel’e
aday gösterilen Türklerden.

NNoobbeell ÖÖddüülllleerrii

Alfred Nobel’in miras›n›n y›ll›k geliri vasiyeti do¤rul-
tusunda befl eflit parçaya ayr›larak "Fizik", "Kim-
ya", "Fizyoloji veya T›p" alanlar›nda en önemli ica-
d› yapan kiflilere, “Edebiyat” alan›nda en soylu ve
en içten ideali örnek alarak meydana getiren ese-
rin yazar›na, “Bar›fl” çal›flmalar›na katk›da bulunan,
halklar aras›nda kardeflli¤in gerçeklefltirilmesi, or-
dular›n kald›r›lmas› veya say›s›n›n azalt›lmas›, bar›fl
kongrelerinin yap›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› için en
çok çal›flan kiflilere veriliyordu. Baflta befl dalda
verilen ödüllere 1969 y›l›nda ‹sveç Bankas› Alfred
Nobel an›s›na bir de ‹ktisat Ödülü ekledi. Bu ödül-
lerin da¤›t›lmaya bafllamas› 1901 tarihine denk ge-
liyor ve günümüze kadar sürüyor. Fizik ve Kimya
ödülleri ‹sveç Akademisi, T›p ve Fizyoloji ödülleri
Stockholm Karolin Enstitüsü, Edebiyat ödülü
Stockholm Akademisi, Bar›fl ödülü de Norveç
Storting'i taraf›ndan seçilen befl kiflilik bir komis-
yon taraf›ndan da¤›t›l›yor.



Son birkaç y›ld›r pek al›fl›k olmad›¤›m›z bir tabir girdi hayat›m›za: Dü¤ün ve do-
¤um foto¤rafç›l›¤›. Art›k bu iki özel gün için yap›lan önemli haz›rl›klar›n aras›n-
da yer al›yor, foto¤raflar› çekecek kifliyi belirlemek. Türkiye’de dü¤ün foto¤-

rafç›l›¤›n› ilk kez Ayfle Kaya yapmaya bafllad›. Kaya yaln›zca foto¤raf çekmiyor, çek-
ti¤i foto¤raflar› hikayeleyerek albüm haz›rl›yor. Sosyoloji ve hikaye foto¤rafç›l›¤› e¤iti-
mi alan Kaya dört y›ld›r dü¤ün, k›na, bekarl›¤a veda partilerinde çekim yap›yor. Ge-
lin ve damad›n karakterine, iliflkilerinin niteli¤ine, dü¤ünün yap›ld›¤› mekana göre o
günün hikayesini foto¤raflarla anlat›yor. Yaln›zca foto¤raf çekmedi¤ini, iliflki analizi
yapt›¤›n› söyleyen Kaya, “Onlar›n hassas noktalar›n› yakalay›p iliflkilerini sa¤lamlaflt›r-
maya çal›fl›yorum. Çiftlerin foto¤raflar›n› çekti¤imde evliliklerinin daha uzun sürece¤i-
ne inan›yorum” diyor. Do¤um foto¤raflar› da çeken Kaya’dan foto¤rafç›l›¤›n›n hika-
yesini dinledik. 

Hikaye foto¤rafç›s› olmaya nas›l karar verdiniz? 
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde okurken New York Üniversitesi’nden
bir ö¤retim görevlisi bize foto¤raf sosyolojisi dersi vermeye bafllad›. Foto¤raflara ve

kiflilerin hayat hikayelerine ilgi duyuyordum. Antropoloji dersinde hayat hikayelerini
topluyor ve analiz ediyorduk. Antropolojiden ald›¤›m yaz›l› hayat hikayeleri, foto¤raf
sosyolojisi, çiftlerin özel hayat›na karfl› ilgim beni hikaye foto¤rafç›l›¤›na yöneltti. Üni-
versiteden mezun olduktan sonra bir süre dergilerde çal›flt›m. Daha sonra para bi-
riktirip New York’a gittim ve International Center of Photography’de hikaye foto¤raf-
ç›l›¤› e¤itimi ald›m.  

Foto¤rafç›l›¤a bafllaman›z nas›l oldu? 
Amerika’da e¤itim al›rken önce “Couples” (çiftler) adl› bir proje yapt›m. Bu projede
yatak odalar›nda uyurken çiftlerin foto¤raflar›n› çekmeye bafllad›m. Ald›¤›m e¤itim
nedeniyle belgesel foto¤rafç›l›¤› bana daha yak›n geliyordu. ‹stanbul’a döndü¤ümde
dü¤ün foto¤rafç›l›¤› yapmaya bafllad›m. 

Türkiye’ye döndü¤ünüzde ilk ne çekimi yapt›n›z?
Önce dergiler için röportaj foto¤raflar› çektim. Bir ay içinde dü¤ün foto¤rafç›l›¤› yapma-
ya bafllad›m. ‹lk olarak arkadafllar›m›n dü¤ün foto¤raflar›n› çektim. fiu an k›na ve be-
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“Evliliklerin ömrünü uzat›yorum”
An›lar›m›z› ölümsüzlefltirmenin en iyi yolu foto¤raflar... Hikaye foto¤rafç›l›¤› e¤itimi alan Ayfle Kaya,
çekti¤i dü¤ün ve do¤um foto¤raflar›yla çiftlerin mutlu anlar›na tan›kl›k ediyor. O günün hikayesini
foto¤raflarla anlat›p bir albüm haz›rlayan Kaya, Anadolu’daki geleneksel dü¤ünleri çekip bu foto¤raflar›
bir sergide toplamay› planl›yor.



to¤raflar›n› çekiyorum. Foto¤rafç›lar bazen kol kola girip bana poz veriyorlar. Onun d›-
fl›nda gelin ve damad›n gergin oldu¤u, gelinin evlenmekten vazgeçti¤i anlar oluyor.
Bu anlar› foto¤raflamaktan da zevk al›yorum. Gelin vazgeçtim diyor, ama evleniyor.
Bazen kay›nvalide gelin aras›nda gerginlikler oluyor. Bunlar benim için iflin e¤lenceli
taraf›. Ancak unutamayaca¤›m anlar gelin ve damad›n birbirine bak›fllar› ve davran›fl-
lar›.

fiu an ‹stanbul içinde mi çal›fl›yorsunuz? Baflka illere de gidiyor musunuz? 
Bu y›l Türkiye’nin dört bir yan›nda geleneksel dü¤ünleri çekip bir sergide toplamay›
planl›yorum. Ayn› zamanda müflterilerimin çekimlerini de
sürdürece¤im. ‹stedi¤im foto¤raflar› toparlayabilirsem bu
k›fl bir sergi açmay› istiyorum. 

Kaç kiflilik ekibiniz var? Ekipte sizin d›fl›n›zda çekim
yapanlar da var m›? 
Ofiste çekim sonras›nda çal›flan benim haricimde dört ki-
fli var. Onlardan birisi ve en iyi çal›flan›m annem. Çekim-
lerde bana yard›mc› olan asistanlar›m var. fiu an yedi ki-
flilik bir ekibiz. ‹fllere yetiflemedi¤im için ikinci ekibi kuru-
yorum. Çal›flt›¤›m çeflitli foto¤rafç›lar var. Ben gelinin fo-
to¤raflar›n› çekerken onlar damad›n foto¤raflar›n› çeki-
yor. Çekimlere en az üç kifliyle gidiyoruz. Mekan büyük-
se ›fl›k ekibi de oluyor. Bazen video çekimi de yap›yoruz. 

Do¤um foto¤rafç›l›¤› yapmaya nas›l bafllad›n›z?
Evlendirdi¤im çiftlerin bebekleri olmaya bafllad› ve do-
¤um foto¤raflar›n› çekmemi istediler. Böylece do¤um fo-
to¤raflar› da çekmeye bafllad›m. Bir mucizevi olay› görüntülemek ayr› keyif. ‹nsanla-
r›n ilk defa gördükleri bebe¤e karfl› duyduklar› ilgi ve sevgi insan› o kadar etkileyen
bir tablo ki etkilenmemek mümkün de¤il. 

Do¤um foto¤raf› çekmenin zorluklar› neler?
Do¤um foto¤raflar› çekerken sanatsal bir çal›flma yapmaya gerek olmuyor. Zaten or-
tada insan› çok etkileyen bir tablo var. Foto¤rafç› olarak yapmam gereken tan›k ol-
du¤um anlar› belgeleyebilmek. Ancak tabii bu kolay de¤il. Duygusall›¤› bir kenara b›-
rak›p profesyonel kimlikle özel anlar› kaç›rmamaya çal›flmak gerekiyor. Annenin be-

bek kuca¤›na ilk verildi¤i zamanki ifadesini ancak o an yakalayabilirsiniz. Do¤um fo-
to¤raflar›n› da hikayeleyerek albüm haline getiriyorum. Annenin son do¤um kontro-
lüne gidiyorum. Çekime do¤um için evden ç›k›flta bafll›yorum. Hastaneye gelme, ka-
y›t olma, odaya yerleflme, do¤umhaneye gitme, do¤um an›, bebe¤in ilk y›kanmas› ve
görülmesi gibi anlar› çekiyorum. 

Çekimlerde ne tür teknikler kullan›yorsunuz? Dijital mi çekiyorsunuz? 
Bu ifl için dijital yeterli oluyor. Keyif için negatif ve orta format makineyle ve ayn› an-
da dört kare çeken küçük negatif makinelerle de çekim yap›yorum. Alt› farkl› maki-

nem var. Negatifleri eski karanl›k oda bask›s›yla tabedi-
yorum. Albüm bütün bunlar›n kar›fl›m›ndan olufluyor. 

Renkli çekmeyi mi, siyah-beyaz çekmeyi mi seviyorsu-
nuz? 
Ana göre de¤ifliyor. Nefleli anlar›n foto¤raf›n› renkli çek-
meyi tercih ediyorum. Gelinle damad›n ilk karfl›laflma ve
ayakkab›n›n alt›na isim yazma anlar›n› siyah beyaz çeki-
yorum. Dijital çekti¤imde daha sonra foto¤raflar›n renkle-
riyle oynama flans›m oldu¤u için o anlar› dijitalle çekiyo-
rum. Böylece hikayenin renk ve tonlar›na daha sonra ka-
rar veriyorum. Öyle bir lüksüm oluyor. 

Yapt›¤›n›z ifl ekonomik anlamda cazip mi?
Dönemsel olarak iyi para kazan›yorum. Yaz döneminde
ofise ve kendime yetecek kadar para kazan›yorum ve bi-
riktiriyorum. K›fl aylar›nda biriktirdi¤im paralar› harc›yo-
rum. Bu iflin en kötü taraf› dönemsel olmas›. 

Siz foto¤raf çektirmeyi seviyor musunuz? Foto¤raflar›n›z› kim çekiyor? 
Seviyorum, ama herkese çektirmiyorum. Foto¤raf›m› güzel çekti¤ini bildi¤im kiflilere
çektiriyorum. Foto¤rafç› birkaç arkadafl›m var, genelde onlar çekiyor. 

Peki evlenmeyi düflünüyor musunuz? Hayalini kurdu¤unuz bir dü¤ün var m›?
fiu an herhangi bir dü¤ün plan›m yok. Evlenmeye karar verirsem büyük bir dü¤ün
yapmay› düflünmüyorum. Belki de foto¤raf bile çektirmem. O kadar çok dü¤ün gör-
düm ki, beyaz gelinlik ve dü¤ün benim için hayal olmaktan ç›kt›.
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karl›¤a veda partilerini de çekiyorum, ama henüz erkeklerin bekarl›¤a veda partilerine
davet edilmedim.

Türkiye’de sizden önce böyle bir çal›flma yap›lm›yordu. ‹lk zamanlar nas›l tepki-
ler ald›n›z?
Arkadafllar›m›n dü¤ünlerini çekerken herkes beni tan›d›¤› için herhangi bir sorun ya-
flamad›m. Yapt›¤›m ifl ilgiyle karfl›land›. Tan›mad›¤›m insanlar›n dü¤ün foto¤raflar›n›
çekerken gençler çok ilgi gösterdi, ama orta yafl üstü kifliler erkeklerin foto¤raf çek-
mesine al›fl›k oldu¤u için beni gelinin bir arkadafl› san›yorlard›.

Yurtd›fl›nda hangi ülkelerde bu çal›flmalar yap›l›yor? 
Bu ifle yurtd›fl›nda “wedding photo journalism” (dü¤ün
foto¤rafç›l›¤›/gazetecili¤i) deniyor ve çok yayg›n. Ancak
benim gibi yapan pek yok. Ben o günün yaln›zca her an›-
n› foto¤raflam›yorum. Foto¤raflardan bir hikaye kuruyo-
rum. Dü¤ün foto¤rafç›lar› da albüm yap›yor, ama hiçbiri
bir hikaye kurgulam›yor. 

Çekimini yapaca¤›n›z kiflilerle nas›l diyalog kuruyorsu-
nuz? 
‹fl öncesinde mutlaka yüz yüze görüflüyorum. Yaz›flarak ifl
alm›yorum. Paket fiyatlar›m yok. Bana ilk geldiklerinde yap-
t›¤›m iflleri anlat›yorum. Çekim öncesinde birkaç kez görüfl-
meye çal›fl›yorum. Onlar› tan›mak için sohbet ediyorum ve
sorular soruyorum. Gelin ve damad› ne kadar iyi tan›rsam,
onlarla arkadafll›k iliflkisi kurabilirsem daha iyi ifller ç›karabi-
liyorum. O zaman iliflkiyi analiz etme ve daha samimi gö-
rüntülerini yakalama f›rsat› yakal›yorum. Biraz kad›nlar›n taraf›n› tuttu¤umu söyleyebili-
rim. Gelinlik provalar›na kat›l›yorum. Küçük detaylardan o insanlar›n zevklerinin neler ol-
du¤unu anlamaya çal›fl›yorum. Ofisimde foto¤raf gösterirken verdikleri tepkilere dikkat
ediyorum. Çok be¤endikleri foto¤raflar› akl›ma kaz›yorum. Tarzlar›n› ve estetik bak›flla-
r›n› anlamaya çal›fl›yorum.

Özel istekler oluyor mu? Bunlar haz›rlad›¤›n›z hikayeyi etkiliyor mu?
O gün içinde gelin ve damad›n ebeveynlerle iliflkilerini de analiz ediyor ve foto¤rafla-
r›n› çekiyorum. Ancak aflk iliflkisi beni daha çok ilgilendiriyor. Ebeveynler zaman za-

man müdahale edip özel isteklerde bulunuyor. Genelde isteklerini k›rm›yorum, ama
abart›l› oldu¤u zaman kibarca reddediyorum. Böyle durumlarda bazen gelin ve da-
mat benden önce büyüklerine müdahale edip aç›klama yap›yor. 

Foto¤raflar›n kurgusunu ve hikayesini nas›l yap›yorsunuz? 
Benim iflim bir dü¤üne gidip her an› görüntüleyip foto¤raflar› albüme yerlefltirmek
de¤il. ‹flin as›l k›sm› foto¤raflar› çektikten sonraki aflama. Foto¤raflar› eliyorum. Ge-
lin ve damad›n karakterine, iliflkilerinin niteli¤ine, dü¤ünün yap›ld›¤› mekana göre hi-
kaye kurguluyorum. Bu hikayeye göre foto¤raflardan çeflitli boyutlarda ve renklerde

seçip albüm tasarl›yorum. Dört farkl› albüm yap›yorum.
Bunlar 100 foto¤raftan bafll›yor, 350 foto¤rafa kadar gi-
diyor. Bu albümlerin yan› s›ra bask› türleri ile promosyon
malzemeleri de haz›rl›yorum. 

Yapt›¤›n›z çekimler çiftleri ne yönde etkiliyor?
Asl›nda iliflki analizi yap›yorum. Onlar›n hassas noktalar›-
n› yakalay›p iliflkilerini sa¤lamlaflt›rmaya çal›fl›yorum. Çift-
lerin foto¤raflar›n› çekti¤imde evliliklerinin daha uzun sü-
rece¤ine inan›yorum. Çünkü öyle anlar›n› ve bak›fllar›n›
yakal›yorum ki, daha sonra bana gelip bu bak›fl› nas›l ya-
kalad›¤›m› soruyorlar. Birbirlerine özel iletiflimlerini göste-
rebiliyorum. Bunu foto¤raflarda gördükleri zaman birbir-
lerine tekrar afl›k oluyorlar.  

En çok hangi tür dü¤ünlerin foto¤raf›n› çekmekten
zevk al›yorsunuz? 
Beni en çok gelin ve damad›n iliflkisi ilgilendiriyor. ‹liflki-

deki aflk yüksek oldu¤unda yüksek performansla çal›fl›yorum. Mekan›n güzel oldu-
¤u dü¤ünlerde çok heyecanlan›yorum. Çünkü o zaman foto¤raflar›n arka plan› çok
iyi oluyor. Örne¤in bir otel odas›nda gelin ve damad› çekmektense kendi yatak oda-
lar›nda çekmeyi tercih ediyorum. Odadaki aksesuvarlar onlara ait oldu¤u için duygu-
yu daha iyi yans›tabiliyorum. 

Çekimlerinizde en çok neye gülüyorsunuz?
Beni bas›n foto¤rafç›lar› çok e¤lendiriyor. Bas›n›n da kat›ld›¤› dü¤ünlerde gelin ve da-
mat bas›na poz veriyor. Ben gelin ve damad›n foto¤raflar›n› çekece¤ime bas›n›n fo-
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“Gelin ve damad› ne kadar iyi tan›rsam, onlarla arkadafll›k iliflkisi kurabilirsem daha iyi ifller 
ç›karabiliyorum. O zaman iliflkiyi analiz etme ve daha samimi görüntülerini yakalama 
f›rsat› yakal›yorum.”

“Gelin ve damad› ne kadar iyi tan›rsam, onlarla arkadafll›k iliflkisi kurabilirsem daha iyi ifller 
ç›karabiliyorum. O zaman iliflkiyi analiz etme ve daha samimi görüntülerini yakalama 

f›rsat› yakal›yorum.”



C
em Adrian’la geçen y›l tan›flt›k. Normal insanla-

r›nkinin üç kat› uzunlu¤unda ses telleri ve 6,5

oktavl›k ses kapasitesiyle bir anda dikkatleri

üzerine çekti. Her flark›da sesi farkl› t›nlayan Adrian,

ayn› anda çocuk, kad›n ve erkek sesi ç›karabiliyor. Ki-

mi zaman bir trompet kimi zaman bir viyola, kimi za-

mansa bir a¤›z m›z›kas› sesi ç›karabildi¤i gibi… 

Ses kapasitesi önemli. Ancak popüler müzikte daha

çok flark›c›n›n sesinin rengine dikkat edilir. Sesinin bir-

çok renge sahip oldu¤unu söyleyen Adrian, “Bu renkler

oktavlarla ilgili. Ben sesimin en çok mezzo soprano ren-

gini seviyorum, di¤er renkler de zenginlefltiriyor” diyor.

Adrian’›n müzi¤e ilgisi ilkokul y›llar›na dayan›yor. Ya-

banc› radyo istasyonlar›nda yay›nlanan caz flark›lar›n-

daki sesleri dinlemeyi çok seven Adrian, Edirne’deki li-

se y›llar›nda radyo dj’li¤i ve tiyatro oyunculu¤u yapma-

ya bafllar. Radyoda yaln›z çal›flt›¤› gecelerde müzikleri-

ni yaratma, kaydetme ve gelifltirme imkan› bulan Adri-

an, radyodaki teknik imkans›zl›klar ve çal›flabilece¤i

enstrümanlar olmad›¤› için kapasitesini zorlayarak baz›

sesleri kendi bafl›na ç›karmay› baflar›r. Müzikte kariyer

yapmay› hedefleyen Adrian, müzi¤ini baflkalar›yla da

paylaflmak amac›yla May›s 2003’te ‹stanbul’a gelir.

Prodüktörlerle görüflür, yar›flmalara kat›l›r, reklam flir-

ketlerine baflvurur. Ancak sonuç alamaz. K›sa bir süre

sonra paras› biter ve bir cafe’de çal›flmaya bafllar.

Adrian, bir gün cafe’ye gelen Demet Sa¤›ro¤lu’na de-

mo CD’sini verir. Tesadüfen CD’yi dinleyen Faz›l Say,

müzikten çok etkilenir ve Adrian’› arayarak görüflmek

istedi¤ini söyler. Böylece Adrian’›n profesyonel müzik

serüveni bafllar. 

Albüm haz›rl›klar› s›ras›nda g›rtla¤› muayene edilen Ad-

rian’›n ses tellerinin normal bir insan›nkinin üç kat› uzun-

lu¤unda oldu¤u ortaya ç›kar. Say ona bu sesle müzik

e¤itimi al›rsa bir dünya star› olabilece¤ini söyler ve ken-

disini ders verdi¤i Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne

Sanatlar› Fakültesi’ne davet eder. Adrian burada 1,5 y›l

e¤itim al›r. fiark› söylemek için do¤du¤unu dile getiren

Adrian, yapt›¤› müzi¤in türünü do¤açlama bazl›, elek-

tronik deneysel alternatif müzik olarak adland›r›yor. 

Sesinizin farkl› oldu¤unu biliyor muydunuz?

Bunu fark ettim ama çok ilgilenmedim. En büyük özel-

lik bence sesim de¤il. Evet, normalin d›fl›nda ama mü-

zi¤im daha özellikli. Yapt›¤›m müzi¤i tek bafl›ma söyle-

mesem, iki kifli bir araya gelip söyler ve yine ayn› sonuç

bir flekilde elde edilmifl olur.

Ses tellerinizin normal bir insan›n üç kat› uzunlu¤unda

olmas› ne anlama geliyor?

Sesim bastan koloratür sopranoya uzanan bir oktav ara-

l›¤›na sahip. Bu nedenle benim s›n›fland›r›lmam do¤ru

de¤il. Ses tellerimin daha uzun olmas› biyolojik bir ano-

mali asl›nda. Bana sa¤lad›¤› avantaj›n yan› s›ra büyük de

bir dezavantaj› var. Sesim normale göre daha hassas ve

kolayca hastalan›p yorulabiliyor. Normal insanlardan üç

kat daha dikkatli olmam gerekiyor. Sesimin farkl› oluflu

konserlere renk kat›yor. De¤iflik seslerin ayn› kifli taraf›n-

dan veriliyor olmas› de¤iflik ve al›fl›lmad›k. Ben de kon-

ser görüntülerimi izleyince garipsiyorum. Bu yetenek ve-

rildi¤i gibi bir gün geri de al›nabilir. Bedenimdeki her or-

gan gibi sesim de yafllanacak, zamanla eskiyecek. Bu-

nu müzikle canl› tutabilmeyi amaçl›yorum.

Peki ses kapasiteniz size ne gibi avantajlar sa¤l›yor?

Ses kapasitem bana müzik dünyas›nda bir kap› açt›.

Bu kap›y› da popüler olmak için de¤il müzi¤im için kul-

land›m. Amac›m yine çizgimi bozmadan, müzi¤imi se-

venlerle yoluma devam etmek.

Yapt›¤›n›z müzi¤in türü nedir? Bunu nas›l belirlediniz? 

Do¤açlama bazl›, elektronik deneysel alternatif müzik

olarak adland›rabiliriz. Bunun için bir çaba sarf etmiyor-

sunuz. O zamana kadar biriktirdikleriniz kendi kendine

o flekilde d›flar› vuruyor. Bundan 10 y›l sonra da ayn› m›

olacak bilemem. Biriktirdiklerime göre flekillenecek.

H›zl› geliflen teknoloji sayesinde yeni müzik türleri yap›-

labilecek mi?

Elbette. fiu an müzik teknolojileri zaten çok üst seviye-

de, giderek de ilerliyor. Bu nedenle ses kapasiteme de-

¤il, müzi¤ime güvenerek ilerledi¤imi özellikle belirtiyo-

rum. Çünkü art›k ses üzerinde de düzeltmeler ve gelifl-

tirmeler rahatl›kla yap›l›yor.

Müzi¤i nas›l yönetiyorsunuz?

Ekibim çok iyi. Onlarla sahnedeki iletiflimimiz her fleyin

kusursuz ilerlemesini sa¤l›yor. Bu da bir birikim ve de-

neyim ifli. Her konser bir di¤erinden farkl› oluyor. O an-

ki duygular›n›z da çok önemli oluyor. Tabii seyircinin de

pay› büyük.

Nas›l bir dinleyici kitleniz olufltu? 

Tam istedi¤im kitle. Duyarl›, bilinçli, müzik ve sanat

zevki geliflmifl. ‹lk albüm, bir kitle hedeflenerek yap›l-

mad›. Bundan sonra da bir kitleyi hedefleyerek albüm

yapmam. Sanat› seven herkesi hedefledi¤imiz için risk-

liydi. Albümde belli bir tarz yoktu. Radyo jingle’lar›, bü-

yükanne hikayesi, acaµpellalar, “Summertime” vard›.

Hemen ard›nda “Uzun ‹nce Bir Yolday›m” yer al›yordu.

Bir takdir bekliyorduk ama ticari anlamda de¤il. Çok da

yan›lmad›k. Güzel olan, insanlar›n de¤iflik ve kaliteli

müzi¤e olan açl›¤›n›, prodüktörlerin “tutmaz bu” laf›n›n

bofla ç›k›fl›n› yaflamakt›.Beklentim özgürce müzik ya-

pabilmekti. Bu beklentim gerçekleflti. 

Konservatuvar e¤itimi alman›z size neler kazand›rd›? 

Bilkent Üniversitesi’ndeki e¤itimim bu y›l sona erdi. 1,5

y›l konservatuvar ortam›nda bulundum. E¤itimim ve ko-

numum çok belirli ve sistematik de¤ildi, ama flan anla-

m›nda gelifltim. 

Günde kaç saat müzik çal›fl›yorsunuz?

Belirli saatlerim yok, içimden geldi¤i gibi müzik çal›fl›yo-

rum. Bu nedenle her zaman özel hayat›ma zaman ay›-

r›yorum. Zaten bu flekilde besleniyorum. Beyo¤lu’nda

yürümeyi, Ankara’da oldu¤um zaman Tunal›’ya gitme-

yi, parklarda oturup etraf› izlemeyi seviyorum. Dostla-

r›mla zaman geçirmek, sinemaya gitmek, güzel yemek-

ler yemek, spor yapmak bana zevk veriyor.

Tek kiflilik koro
Cem Adrian, Türkiye’nin bizim bildi¤imiz ilk 6,5 oktavl›k sesi. Soprano, alto, tenor, bas ve baritonun yan›
s›ra çeflitli enstrümanlar›n da seslerini ç›karabilen Adrian, “Ses kapasiteme de¤il, müzi¤ime güvenerek
ilerliyorum” diyor.
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Sanat belki de bir parça sihir yaratmak. Dünyay›
genelden farkl› gören, s›radanl›klar› küçük doku-
nufllarla ters yüz eden sanatç›lar da, sanatlar›n›

izleyenlerin gözünde birer sihirbaz. Çünkü karfl› durul-
maz güçlü bir etki yarat›yor, kimi zaman izleyeni za-
manda yolculu¤a ç›kar›yor kimi zaman önünde farkl›
ufuklar aç›yorlar.

Al›fl›lm›fl›n d›fl›nda koleksiyonlar yapt›¤› için Kapal›çar-
fl›’da “ç›lg›n Sevan” olarak tan›nan mücevher ustas›
Sevan B›çakç› da sihirbaz olarak tan›mlan›yor. Büyüsü,
mücevhere farkl› bir yorum getirmek, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda
tasar›mlar yapmak. Bir tutam alt›n›, birkaç parça tafl›
sihirli dokunufllarla, insana adeta zamanda yolculuk
yapt›ran yüzüklere, kol dü¤melerine, tokalara, halhalla-
ra, paz›bentlere, flal ve ceket i¤nelerine dönüfltürüyor.
Asla ismini vermedi¤i Türk müflterilerinin yan›nda dün-
yan›n her yerinden müflterisine kifliye özel mücevherler
haz›rl›yor. 

“Hayallerimin peflinde kofltum”
B›çakç› kuyumculu¤a, 1982 y›l›nda ünlü Çuhac›han’da
bafllad›. O zamanlar Çuhac›han kuyumcular›n, imalat-
hanelerin merkeziydi. Housep Çatak da ünlü bir mü-
cevher ustas›. B›çakç› henüz 12 yafl›nda Çatak’›n ç›ra-
¤› oldu. 18 yafl›na geldi¤inde ustas› vefat edince, bir
seçim yapmak zorunda kald›: Baflkas›n›n yan›nda ça-
l›flmaya devam etmek ya da kendi dükkan›n› açmak.
B›çakç› ikincisini seçti ve hayallerinin peflinde koflmaya
bafllad›. Hikayenin özü asl›nda hep ayn›. Hedef belirle-
mek, çok çal›flmak, do¤ru bildi¤ini yapmak.

B›çakç› ilk olarak 4 buçuk y›lda haz›rlad›¤› “Osmanl›
Koleksiyonu” ile kamuoyunun gündemine tafl›nd›. Sa-
banc› Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Güler Saban-
c›’n›n, B›çakç›’n›n kendisine hediye etti¤i Y›ld›r›m Baye-

zid yüzü¤ü bir resepsiyonda ilgi toplay›nca B›çakç› da-
ha çok tan›n›r oldu. Koleksiyonlar› yurtd›fl›nda da
önemli yay›nlarda yer ald›. Bu y›l ABD’deki Couture
Mücevher Konferans›’na davet edilen ilk Türk oldu. 

Mücevher dünyas›n›n en elit 200 ziyaretçisinin kat›ld›¤›
bu organizasyonda 160 tasar›mc› aras›ndan “renkli de-
¤erli tafllar” tasar›m› dal›nda büyük ödül olan Town &
Country Couture tasar›m ödülünü ald›. Ödül kazanan
tasar›m›n ad› “Sultanahmet’te Ya¤mur”.

Tasar›mlar›n ilham kayna¤› bu topraklar
B›çakç›’y› en çok ‹stanbul’un geçmifli, mimarisi, Bizans
ve Osmanl› imparatorluklar› etkiliyor. Anadolu kültürü,
düflünürler ve dinler de B›çakç›’n›n esinlendi¤i konular
aras›nda. Tasar›mlar›nda dini sembolleri bir arada kul-
lanmak hofluna gidiyor. Koleksiyonlar› “Lale Devri Bah-
çeleri”, “Theodora”, “Büyülü Tafllar” gibi isimler tafl›yor.
Bugüne kadar hep a¤›r konularda tasar›mlar› oldu¤unu
söyleyenler için de “Meyveler” ve “Nuh’un Gemisi” ko-
leksiyonlar›n› haz›rlad›.

B›çakç›’n›n koleksiyonlar›n›n isimleri ilginç, kim bilir ne-
ler anlat›yorlar. En iyisi iflin ustas›ndan bilgi almak: “La-
le Devri Bahçeleri koleksiyonumda aflk merdivenlerini
yüzü¤e tafl›d›m, yak›nda bilezik ve kolyelerini de yapa-
ca¤›m. Büyük tafllar› sevmeyenler için Theodora isimli
yass› ve daha küçük tafllarla yap›lm›fl bir koleksiyon
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yüzükler tek tafltan s›k›lm›fl kiflilerin gözdesi.
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haz›rlad›m. Osmanl› sultanlar›n›n portrelerini çal›flt›¤›m
Osmanl› Koleksiyonu’ndaki yüzükler san›r›m en çok bi-
linen koleksiyonum. Kavuklu heykellerin resmedildi¤i
yüzükler var. Ahiret inanc› ve oradaki yarg›lamay› unut-
may›p, bu dünyada baflkalar›n› yarg›larken bunu hat›r-
lamalar› için padiflahlar›n kefenlerini kavuk olarak tafl›-
d›klar›n› ö¤rendim. Bir de Meyveler ve Nuh’un Gemisi
koleksiyonlar›m var. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi
Nuh’un Gemisi’nde hayvan figürleri öne ç›k›yor.”

B›çakç›’ya, di¤erlerinden fark›n› soruyoruz. “Her fley-
den önce tüm parçalardan birer tane yap›yorum. Yal-
n›zca Meyveler Koleksiyonu’nda seri imalat yap›yoruz,
ancak meyveler elde boyand›¤› için birbirlerinden farkl›
oluyor. Genelde yüzü¤ün üst k›sm› ifllenir, yüzü¤ün ko-
lu denilen alt k›sm› bofl b›rak›l›r. Ben yüzükleri ifllerken
alt k›s›m üst k›s›m diye ay›rm›yorum.”

Peki bir yüzük ortaya nas›l ç›k›yor? Hikayeyi yine B›çak-
ç›’dan dinliyoruz: “Kardeflim Benyamin’le yüzü¤ün ana
hatlar›n› belirleyerek ifle bafll›yoruz. Yüzü¤e konulacak
tafl varsa, oyuluyor, içine ressam arkadafl›m›z resimle-
ri iflliyor. Tafl yüzü¤e yerlefltirildikten sonra eskitme ça-
l›flmalar› yap›l›yor. Yüzük son kez rötufllan›yor. Ancak
anlat›ld›¤›nda k›sa gibi düflünülen süreç dört ay ile iki y›l
aras›nda de¤ifliyor.” 

Ç›lg›n Sevan’›n tafllar›
Tasar›mlarda de¤erli olmak kayd›yla, sahte olmayan
tüm tafllar kullan›l›yor. Tafl simsarlar› da B›çakç›’n›n tar-
z›n› iyi biliyor. Bazen “Tam sana göre tafllar geldi” diye-
rek ona piyasan›n ilgilenmeyece¤i ama onun be¤ene-
ce¤ini bildikleri tafllar› getiriyorlar. Kullan›lan tafllar›n
büyük k›sm› yurtd›fl›ndan ithal ediliyor. Tayland’dan ya-
kut, Hindistan’dan renkli topaz grubu, Brezilya’dan
ametist geliyor. Tafllar›n d›fl›nda alt›n ve gümüfl kullan›-

yor. Ama B›çakç› tafllar› olduklar› gibi kullanmak istemi-
yor, tafl› bir heykel gibi oymak hofluna gidiyor. Zaten o
da oyabilece¤i tafllar› seçiyor. 

“Yüzüklerime patates gibi davran›lamaz”
B›çakç› müflteri profilini “tek tafllar› sevmeyen ya da ar-
t›k onunla tatmin olmayan kifliler” olarak tan›ml›yor.
Çünkü B›çakç› parmak izi niyetine mücevher yap›yor,
en büyük iste¤i müflterilerin yüzü¤ü benimsemeleri,
geceleri onu ç›karmadan uyumalar›. Yüzüklerine kaba
davran›lmas›n› kabul edemiyor. Çünkü bir yüzükte alt›

farkl› disiplinden ustan›n eme¤i var. B›çakç›, kendi de-
yifliyle yüzüklerine patates gibi davrananlara asla yüzük
vermeyece¤ini söylüyor. 

Koleksiyonlar› aras›nda sevmedi¤i parça yok. Zaten içi-
ne sinmeyen parçalar› k›r›yor. Bir keresinde 20 parça-
l›k bir koleksiyonu k›rm›fllar. Tasar›mlar› çok riskli, çün-
kü tafllar oyulup, iflleniyor. Bu nedenle yüzüklerin orta
tafllar›nda baflar› oran› alt›da bir. Ticari kayg›s› olan bi-
rinin bu tasar›mlar› yapmayaca¤›n› söylüyor. Ama müfl-
terileri aras›nda da en çok ünlü ve zengin kifliler var. Bu
tezat de¤il mi diye soruyoruz. Bak›n ne diyor: “Ticari
kayg›lara de¤il koleksiyonuma odaklan›yorum. Hangi
tafl› kullan›rsam maliyeti artar gibi düflüncelerim yok.
Büyük yüzükler yapmay› seviyorum, istemeden mali-
yetler art›yor. Kendinizi zenginlere hitap eder bir ko-
numda buluyorsunuz. Ama orta s›n›ftan müflterilerim
de yok de¤il. Ayr›ca her ürünüm de pahal› de¤il.”

B›çakç›’n›n atölyesi Çemberlitafl’ta, gözlerden uzak bir
yerde bulunuyor. B›çakç›, Kapal›çarfl›’dan uzak duru-
yor. Çünkü oradaki dükkanlar› küçük kiralar›n› ise yük-
sek buluyor. B›çakç›, Kapal›çarfl›’da ticari kayg›larla
hareket edildi¤ini söylüyor. Küçük, gösteriflsiz bir dük-
kan maddi aç›dan özgürlük sa¤l›yor olmal›. Ama B›-
çakç› yine de koleksiyon d›fl›ndaki harcamalar›n› mini-

muma indiriyor. Gösteriflli bir dükkan açmak da hedef-
leri aras›nda de¤il. 

Bu kadar ne istedi¤ini bilen birinin büyük bir projesi mut-
laka vard›r diye düflünürken, B›çakç› iki y›ld›r gece gün-
düz bir proje üzerinde çal›flmalar›n›n sürdü¤ünü söylüyor.
Koleksiyonun ne zaman bitece¤i elbette belli de¤il. Ama
söyledi¤ine göre bu ifle ilk bafllad›¤› günden beri hayalini
kurdu¤u, tüm koleksiyonlar›ndan farkl› bir koleksiyon ola-
cak. Merakla bekliyoruz, acaba B›çakç› bir koleksiyonda
daha bu topraklar›n tarihini nas›l yans›tacak diye...

Sevan B›çakç› yüzüklerini bir bina olarak görüyor. Temelini alt›n ya
da gümüflten yap›p, ametist, topaz, yakut gibi tafllarla renklendiriyor.

Tafllar›n içine çizilmifl resimler ve çeflitli bölgelerde kullan›lan 
eskitmelerle yüzük dekore ediliyor.

Sevan B›çakç›



nun birçok nedeni var. E¤lence sektörüyle iç içe geç-
mifl olmas› dolay›s›yla objektif haber verebilme fonksi-
yonunu bir ölçüde yitirme e¤iliminde say›labilir. Bu yal-
n›zca Türkiye’ye özgü bir durum de¤il. Tüm dünyada
örnekleri var. Yay›n organlar› normal flartlarda olup bi-
tenleri bildirmek ve kamu yarar›na bekçilik yapmaya ya-
rar. Kamu yarar›na gözcülük eder. ‹ktidar›n kötüye kul-
lan›lmas›na karfl› koruma sa¤lamas› gerekir. Yine de
medyay› en bafltan mahkum etmemek gerekiyor. So-
rumluluklar›n› yerine getirememelerinde en önemli ne-
denlerden biri onlar›n da birer flirket olmas›. Bütün flir-
ketler gibi öncelikli amaçlar› para kazanmak. Tüm dün-
yada sistem bu. Kamu ç›kar› ve flirket ç›karlar› ço¤u za-
man çak›flabiliyor. Kazançlar› büyük ölçüde reklam ge-
lirine dayal› oldu¤undan reklam alma kayg›s› nedeniyle
medya patronlar›, kuvvet merkezleriyle iliflkilerini boz-
mamak için birtak›m haberleri ya koymama ya da yan-
l›fl verme yolunu seçiyorlar. ‹ki yol da birbirinden beter.

Ba¤›ms›z kalabilmek için Aç›k Radyo neler yap›yor?
Aç›k Radyo üç y›ldan bu yana kendi dinleyicisiyle birlik-
te destek projesi gelifltiriyor. Bizzat dinleyen insanlara
“Ba¤›ms›z yay›n›m›z› sürdürebilmemiz için biraz da siz
destek olun” fleklinde bir vatandafl ça¤r›s› yap›yor. Bu
çal›flmayla, Aç›k Radyo’nun reklama ba¤l› yaflamama-
s›n› ve ba¤›ms›z yap›s›n› sürdürebilmesini sa¤lamay›
amaçl›yoruz. 

Dinleyicilerin bu ça¤r›ya cevab› nas›l oldu?
Aç›k Radyo’nun destek projesinin üçüncü y›l›nda yak-
lafl›k 2 bin 500 destekçi ceplerinden para vererek böy-
le bir dayan›flma içerisine girdi. Bu destek Aç›k Rad-
yo’yu ihya etmiyor, ama ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. Zaten Aç›k Radyo kar amac› gütmeyen
bir kurulufl. Elde edilen kar, radyonun ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda paylaflt›r›l›yor.Teknik altyap›s›n› güçlendiriyo-

ruz. Türkiye’de yay›nc›l›k d›fl›nda ticari faaliyetler yapa-
mazs›n›z. Destek amac›yla tiflört, kupa, anahtarl›k gibi
materyaller satamazs›n›z

Projenin ayr›nt›lar› nelerdir?
Yay›nlanan bir programa bireysel sponsor olma imkan›
tan›yoruz. Sponsor olunan tarihte yay›nlanan progra-
m›n bafl›nda ve sonunda destekçiye teflekkür ediyoruz.
Yar›m saat için 50 YTL, bir saat için de 100 YTL talep
ediyoruz. Bu rakamlar geçen y›l da böyleydi. Rakamla-
r› de¤ifltirmiyoruz. Bu destek bizim yaklafl›k 3 ayl›k gi-
derlerimizi karfl›l›yor. Kule, bina kiralar›, elektrik tüketi-
mini finanse ediyoruz. Bu y›l ayr›ca bir Natürmort sergi-
si düzenledik. 6 sanat galerisi ve 83 sanatç› destek
verdi. Birer eserlerinin sat›fl›ndan elde edilecek geliri
Aç›k Radyo’ya ba¤›fllad›lar. Temas›n› küresel ›s›nma
olarak belirledik. Küresel ›s›nma konusunda vatandafl
bilincini art›rmay› amaçlad›k.

Küresel ›s›nma sokaktaki adam›n hayat›na nas›l etki
edecek?
Dünyadaki en önemli iki sorundan biri küresel ›s›nma.
Özellikle petrol flirketleri küresel ›s›nma sorununun yok
say›lmas› yönünde ciddi çabalar sarf edip büyük büt-
çeler harc›yor. Küresel ›s›nma yokmufl gibi bir alg›lama
yaratmaya çabal›yorlar. Küresel ›s›nma gerçeklefliyor
olsa bile bunun insan faaliyetinden kaynaklanmad›¤›na
yönelik çal›flmalar yürütüyorlar. Medyan›n bir k›sm› bu
konulara yer vermeye pek yanaflm›yor. Bu nedenle kü-
resel ›s›nma konusunda ciddi mesafeler al›nam›yor.
Ama bunun tek nedeni flirketler de¤il. ‹nsanlar›n da kü-
resel ›s›nma sorununu kabul etmesi gerekiyor. Bir nok-
tadan bir noktaya ucuza gerçeklefltirilen tek bir uçuflun
dahi ahlak d›fl› oldu¤una inanmalar› gerekiyor. Uçakla-
r›n uçtu¤u seviyelerde karbondioksit sal›mlar›n›n küre-
sel ›s›nmaya çok daha fazla etkisi oluyor. Bu Bangla-

defl’te sellere, Afrika’da kurakl›¤a neden oluyor. Ancak
bu ikisi aras›nda ba¤lant› kurmay› sokaktaki insan ka-
bul etmiyor ve kabul etmemek de ifline geliyor.

Sorun yak›n gelecek için bir Hollywood felaket se-
naryosu gibi geliyor ve insanlar içsellefltiremiyor.
Evet, bir zaman sorunu var. Ama asl›nda iklim felaketi-
nin alt›nda yatan neden; fosil yak›t›ndan enerji kullanan
insanlar›n, üreten ve tüketen flirketlerin büyüme tutku-
su. Büyümenin bir s›n›r› olmas› gerekiyor. Çünkü geze-
gen ve kaynaklar› s›n›rl›. Sonsuza kadar büyüyemezsi-
niz. Tanzimat’›n ünlü flairi Ziya Pafla’n›n dedi¤i gibi “Bu
terazi bu sikleti çekmez”, yani “bu tart› bu a¤›rl›¤› kal-
d›rmaz.” Ama medya bunu duyurmuyor. Sorun burada
dü¤ümleniyor. Tüm dünyada, hiçbir ekonomik büyü-
menin, dengesi bozulmufl iklimin getirece¤i zarar›n be-
delini ödemeye yetmeyece¤i söyleniyor.

Dünya hangi yöne gidiyor?
Bireysel olarak bizim mücadelemize ba¤l›. Küresel ›s›n-
ma gibi sorunlar s›n›r içindeki sorunlar de¤il. Dünyan›n
temel iki sorunu oldu¤una inan›yorum. Uzay› mülk edi-
nip oradan atom bombas› atmay› planlayan adamlar
var ve bunu yapabilecek kuvvetleri de bulunuyor. Küre-
sel ›s›nmayla birlikte bu çok büyük bir tehlike. Tutarl›
hava tahminleriyle ün salm›fl bir ABD flirketi, bu y›l Kat-
rina etkisinde üç tane felaketin olaca¤›n› tahmin etmifl.
ABD’nin en büyük flehirlerinden New Orleans’› adeta
haritadan silen kas›rgan›n ayn›s›ndan üç tane yaflaya-
ca¤›z. Bunu bilip de bununla ilgili çal›flmalar yapmamak
ç›lg›nl›k de¤il mi? Silahlara ayr›lan kaynaklar› bu sorun-
lara ay›rmakla kimse u¤raflm›yor. Bu manas›z.

10 y›l sonra dünyaya ne olaca¤› belli de¤il
Küresel aç›dan bakt›¤›m›zda gezegenin ›s›nmas› ve
sonras›nda ne olaca¤›n›n bilinememesi aç›s›ndan 10 y›l

bile yetiyor. Sonras› bilinemiyor, çünkü böyle bir model
yok. Tarihte hiç olmam›fl. Dünya 650 bin y›ldan bu ya-
na en s›cak dönemini yafl›yor. 20 bin y›ldan bu yana da
en h›zl› ›s›nma seviyesine ulaflm›fl durumda. Bunu söy-
leyenler 2 binden fazla bilim insan›n›n çal›flt›¤› uluslara-
ras› kurumlar. Dünya bir derece daha fazla ›s›n›r ya da
atmosferdeki partikül seviyesi iki kat›na ç›kacak olursa
sonras›n› hesaplayamayacaklar›n› söylüyorlar. Bunun
için de verdikleri en kötü senaryo süresi 10 y›l. Bu sü-
re jeolojik zamanlara bakt›¤›m›zda göz aç›p kapama
süresi bile de¤il. 3 buçuk milyar y›ld›r hayat var ve 4
buçuk milyar y›ld›r dünya var. Dünyadan gelip geçen
50 milyar tür aras›nda zeki olan tek tür var, insan. ‹n-
san bildi¤imiz haliyle 100 bin y›ld›r dünya üzerinde ya-
fl›yor. Tüm canl› türlerinin ortalama var olma süresine
bak›ld›¤›nda 100 bin y›l oldu¤u görülüyor. Belki insan
da var olma süresini doldurmufltur. 

Türkiye’nin en büyük sorunu olarak neyi görüyorsunuz?
Küresel ›s›nma.

15-20 y›ll›k perspektifte Türkiye’nin gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz?
Su savafllar› yaflanabilir. Çivisi ç›km›fl dünyan›n ç›km›fl çi-
vilerinden biri olarak ortal›kta dolaflacak gibi görünüyor.

Çok karamsar ve kötümser bir tablo çizdiniz?
Bence kötümser de¤il gerçekçi oldu.

Ba¤›ms›z durufluyla alternatif bir mecra olma
amac›n› tafl›yan Aç›k Radyo daha iyi bir dünya-
n›n mümkün ve zorunlu oldu¤unu göstermeye

çabal›yor. Radyoda bulufltu¤umuz Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, uluslararas› iliflkiler
hocas›, gazeteci ve Aç›k Radyo’nun Genel Yay›n Yö-
netmeni Ömer Madra ile uluslararas› iliflkilerden med-
yaya, küresel ›s›nmadan liderli¤e farkl› konularda ko-
nufltuk. Aç›k Radyo’nun 11 y›ll›k yay›n hayat› boyunca,
yafllar› 10 ile 75 aras›nda de¤iflen yaklafl›k 730 insan
burada 700 program yapt›. Haftada 7 gün 24 saat ya-
y›n yapan radyoda her hafta 154 programc›, 122 ayr›
program yap›yor. fiu ana dek yay›n yapm›fl veya halen
yapmakta olan programc›lar›n baz›lar› dünyan›n dört bir
yan›ndan geliyor. Pasaportlar› itibariyle Alman, Ameri-
kal›, Britanyal›, Bulgar, Dominikli, Frans›z, ‹ranl›, ‹span-
yol, Kanadal›, Kostarikal›, Lübnanl›, Sudanl›, Yunanl›...
Aç›k Radyo programc›lar›n›n ortak özelli¤i, tümünün
gönüllü, herhangi bir ücret almadan çal›flmas›. Aç›k
Radyo’da 10 y›l içinde Noam Chomsky’den Robert
Fisk’e, Hasan Cemal’den Can Dündar’a, Yaflar Ke-
mal’den Çetin Altan’a, Ajda Pekkan’dan Nil Karaibra-
himgil’e yaklafl›k 10 bin konuk a¤›rland›.

Röportaj öncesinde insanlar›n kendisini “entelektüel,
ayd›n” olarak tan›mlad›¤›n› söyledi¤imde Madra’n›n ke-
sin cevab› “ret” oldu. Neden reddetti¤inin ayr›nt›lar›yla
her konuda aç›k bir söylefliye bafllad›k.

Sizce ayd›n kime denir?
Bunun hakk›nda do¤ru dürüst bir fikrim yok. Ama top-
lum ad›na konuflma hakk›n› kendinde gören insanlara
verilen ad olabilir. Herkes de bol bol kullan›yor. Bir ay-
d›n laf›d›r gidiyor. Kendi ad›ma böyle bir ba¤lant› oldu-
¤u düflüncesinde de¤ilim. Övünülecek bir taraf› oldu-
¤unu da düflünmüyorum.

“Toplum ad›na konuflma hakk›n› kendinde bulan ki-
fli” diye tan›mlarsan›z bu bütün Türkiye’yi kapsar.
Herkes bu hakk› kendinde görüyor.
Bu tan›m daha çok a¤z› laf yapanlar için söz konusu. Ama
a¤z› laf yapan biri olmak, okuyup yazm›fl olmak kifliyi ay-
d›n yapar m› tart›fl›labilir. Ayr›ca ayd›n olmak ifle yarar bir
fley midir, onu da bilmiyorum. Ben entelektüel sözcü¤ünü
tercih ediyorum. Ama onun da bir önemi yok. Önem-
li olan dünya daha iyi bir yere gitsin diye u¤raflmak.

Kendinizi nas›l tan›ml›yorsunuz?
Kuvvet ve servet merkezlerinin bask›s› alt›nda kalm›fl kit-
lelerin durumu düzelsin diye u¤raflanlardan biri olarak
görüyorum. Bu da insan› ayd›n yapmaz. Daha iyi bir ye-
re gidelim diye düflünen ve u¤raflan, bu u¤urda bilgisini
art›ran ve birikim yapan insanlardan biri olmaya çal›fl›yo-
rum. Yapt›¤›m tüm iflleri buna göre belirliyorum. ‹nsanla-
r›n ve hayvanlar›n zor durumda olan epey kesimi var ve
onlar›n haklar›n› korumak, iyi durumda olmalar›n› sa¤la-
mak için yap›lan tüm mücadelelerin içinde yer alan biri-

yim. Bunu illa ki ayd›n ya da entelektüel gibi s›fatlar›n ar-
kas›na koyman›n do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum.

Aç›k Radyo bir liderlik projesi olarak alg›lanabilir mi?
Liderli¤in ne oldu¤unu tan›mlamak zor. Lider olmak
amac›yla yola ç›k›lamaz. Aç›k Radyo’da da di¤er tüm
çal›flmalar›mda da her zaman daha adil, eflitlikçi, tabiri
caizse merhametli bir dünyan›n olmas› için faaliyetler
yürüttü¤ümü düflünüyorum. Hayat›m boyunca do¤ru
bildi¤im flekilde, do¤ru dürüst düflünüp do¤ru biçimde
davranmaya çal›flt›m. Radyo da bunun bir parças›.

Aç›k Radyo’nun hedefleri neler?
Çal›flmalar›m›z› daha iyiye do¤ru bir de¤iflim yaratabil-
mek amac›yla yap›lm›fl faaliyetler dizisi olarak özetleye-
biliriz. Daha iyi bir dünyaya eriflmek için çok say›da en-
forme olmufl vatandafla ihtiyac›m›z var. Kuvvet mer-
kezlerinin daha fleffaf davranabilmelerini ve hesap so-
rulabilir olmas›n› sa¤layan bir ortam gerekiyor. Bu da
ancak bilinçli vatandafllarla mümkün olabilir. Kendi ka-
derini baflkalar›n›n belirlemesine izin vermeyecek va-
tandafl kitlesi oluflmal›. Özellikle gençlerde, maddi
menfaatlere dönüflmüfl çabalar daha az diyebiliriz. Bu
aç›dan bakt›¤›m›zda öncelikle gençlere hitap ediyor sa-
y›labiliriz.

Medya sorumluluklar›n› yerine getiriyor mu?
Sorumluluklar›n› yerine getirmede çok zorlan›yor. Bu-
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“Kötümser de¤il gerçekçiyim”
“Daha iyi bir yere gidelim diye düflünen ve u¤raflan, bu u¤urda bilgisini art›ran ve birikim yapan insanlardan
biri olmaya çal›fl›yorum” diye tan›ml›yor kendisini Ömer Madra. Yapt›¤› iflleri buna göre belirliyor; zor
durumdaki insan ve hayvanlar›n haklar›n› korumak için yap›lan mücadelelerin içinde yer al›yor.
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ÖÖ¤¤rreennmmeekk iiççiinn eenn iiyyii yyeerr AAllaaççaatt››

Türkiye’de rüzgar sörfü denilince akla ilk Alaçat›
geliyor. Bu durumda, Alaçat›’n›n dünyan›n en iyi
sörf mekanlar› aras›nda olmas›n›n büyük pay› var.
Alaçat› yaklafl›k 15 y›ld›r rüzgar sörfü yap›labilen bir
koy. Çeflme’ye yedi kilometre uzakl›kta olan Alaça-
t›’y› rüzgar sörfü cenneti yapan neden; kesintisiz
rüzgar› ve dalgas›z, s›¤ denizi. Alaçat› sahili yakla-
fl›k 700 metre uzakl›¤a kadar derinli¤i bir buçuk
metreyi geçmeyen bir kumsala sahip. Dolay›s›yla
buras› hem rüzgar sörfünü ö¤renmek için ideal
hem de profesyoneller taraf›ndan çal›flma alan› ola-
rak kullan›l›yor. ‹lk olarak 1970’lerin sonlar›nda ya-
banc› sörfçüler taraf›ndan keflfedilen Alaçat› Koyu,
bugün birçok rüzgar sörfü okuluna ev sahipli¤i ya-
p›yor. Alaçat›’ya gidip rüzgar sörfü e¤itimi alabilir,
düzenlenen yar›flmalar› seyredebilir ve keyifli daki-
kalar geçirebilirsiniz. 

““SSppoorrccuu vvaarr,, aannttrreennöörr yyookk””

Türkiye’nin en iyi rüzgar sörfçülerinden biri olan Er-
tu¤rul ‹çingir, birçok uluslararas› yar›flmada Türki-
ye’yi temsil etti ve iyi dereceler ald›. ‹çingir, ayn› za-
manda dünyan›n birçok yerinde rüzgar sörfü de
yapt›. ‹çingir’e göre Türk rüzgar sörfçülerinin eksi¤i
antrenörsüz çal›flmak. Antrenörsüz çal›flan Türk
sörfçülerin pupas› eksik. Pupa, arkadan gelen rüz-
garla sörf yapmak, orsa da karfl›dan gelen rüzgar-
la sörf yapmak demek. Karfl›dan gelen rüzgarla ya-
p›lan sörf daha uzun sürüyor. Ayn› mesafe pupay-
la yar›m saatte gidilirken, orsayla bir buçuk saatte
gidiliyor.

Rüzgar sörfü
Alaçat›’n›n rüzgar sörfü alan›nda dünya çap›nda ün kazanmas›yla birlikte, Türkiye’de rüzgar sörfü 
sporuna ilgi art›yor. Masmavi denizin üzerinde rengarenk yelkenlerin rüzgar yard›m›yla hareket 
etmesi, izleyenlere de büyük keyif yaflat›yor.

M
asmavi denizin üzerinde rengarenk yel-

kenlerin rüzgar›n yard›m›yla ilerlemesi,

Türkiye’nin tatil beldelerinde s›kça rast-

lanan bir manzara olmaya bafllad›. Özellikle Ala-

çat›’n›n rüzgar sörfünde dünya çap›nda ün ka-

zanmas›, Türkiye’de rüzgar sörfüne ilgiyi artt›rd›.

Her geçen gün bir yenisi aç›lan rüzgar sörfü okul-

lar›nda her yafltan insan rüzgar sörfü ö¤renebilir.

Rüzgar›n oldu¤u her yerde yap›labilen rüzgar sör-

fünün ilginç bir tarihi var. 

‹lk kullan›m› 1960’lara dayanan rüzgar sörfü, dal-

ga sörfü tahtas›ndan türetildi. Dalga sörfü için

kullan›lan tahtan›n üzerine yelken eklenmesiyle

ortaya ç›kan rüzgar sörfü ilk kez 1964’te New-

man Darby ad›nda bir ABD’li taraf›ndan kullan›ld›.

Darby’nin “Sailboard” ad›n› verdi¤i ilk rüzgar sör-

fünü kullanmas› “Popular Science” dergisinde de

haber oldu. Fakat rüzgar sörfünün ününü kazan-

mas›, rüzgar sörfünün babalar› olarak kabul edi-

len Jim Drake ve Hoyle Schweitzer’in bu aleti kul-

lanmas›yla gerçekleflti. Dalga sörfü yapan Drake

ve Schweitzer dalga olmad›¤›nda da kullanabile-

cekleri bir sörf yaratt›lar. Rüzgar sörfünde dalga-

ya gerek olmad›¤› için bu spor h›zla ün kazand› ve

birçok insan taraf›ndan sevildi.

Ne gerekiyor 

Rüzgar sörfü, sörf tahtas›na tak›l› üç bölümden

olufluyor. Yelken dire¤i, yelken ve tutma çatal›.

Sörf tahtas› dayan›kl› olmas› için polyester ya da

polietilen maddelerinden yap›l›r ve yüzebilmesi

için içine köpük doldurulur. Sörf tahtas›n›n ön yü-

zü sörfçülerin aya¤›n›n kaymamas› için pürüzlü

yap›l›r, arka yüzü ise suda kayabilmesi için pürüz-

süzdür. Yelkenler kullan›c›n›n vücut yap›s›na ba¤-

l› olarak befl ile alt› metrekare aras›nda de¤iflir.

Suya düfltü¤ünde kald›r›labilmesi için yelkene bir

ip ba¤lan›r. Öne ve arkaya rahatl›kla hareket eden

yelken sayesinde, rüzgar›n yönüne göre sörf tah-

tas› suyun üzerinde hareket eder. Yelken dire¤i

hareketlili¤i art›rmak için esnek yap›l›r ve renga-

renk boyan›r. Yelken sporunda geçerli olan rüz-

gar yönü, ak›nt› ve a¤›rl›k kurallar›, rüzgar sörfün-

de de geçerli. Bu kurallar› temel düzeyde bilmek

rüzgar sörfünü bafllang›ç düzeyinde yapabilmek

için yeterli.

Dalga sörfü için ideal rüzgar de¤eri 15 ile 25 de-

niz mili aras›nda olmakla birlikte, befl deniz milin-

den 50 deniz miline kadar olan rüzgarlarda rüz-

gar sörfü yap›labiliyor. 1984 y›l›ndan bu ya-

na olimpik bir spor dal› olarak kabul edi-

len rüzgar sörfü yar›flmalar›nda, farkl› de¤erlen-

dirme kriterleri bulunuyor. Olimpik Rüzgar Sörfü

Klasman›, Formula Rüzgar Sörfü Klasman›, Sla-

lom ve SuperX yar›fllar›nda sörfçüler bir parkurda

yar›fl›r. Speed Racing yar›flmas›nda ise sörfçüler

s›rayla 500 metrelik düz bir parkurda yar›-

fl›yor. Free Style ve Wave klasmanlar›n-

da ise jüri, yar›flmac›lara teknik ve çe-

flitlilik üzerinden puan veriyor. Bu klas-

manlar izlemesi en zevkli rüzgar sörfü

yar›fllar›. Her sörfçünün kendine özgü

bir stili oluyor ve yeteneklerini son nok-

tas›na kadar sergiliyor. Rüzgar sörfü

denince akla ilk gelen yer, Ha-

waii tak›m adalar›ndan Maui

Adas›. Maui Adas› hem

deniziyle hem de do-

¤as›yla tam bir

cennet. Ada-

n›n ku-

zeyi 

dalgalar›yla, güneyi ise

rüzgar›yla ünlü. Tüm y›l bo-

yunca hem rüzgar hem de dal-

ga sörfü yap›labilen bu ada, ayn›

zamanda do¤as›yla da insanlar› büyü-

lüyor. Rüzgar sörfü için dünya üzerindeki

en zor üç noktadan ikincisi kabul edilen Maui

Adas›’ndaki dalgalar›n en ufa¤› bile iki metre.

Sydney Körfezi rüzgar sörfçüleri için dünyadaki en

zor nokta olarak kabul ediliyor. Kapal› ve dar bir koy

olan Sydney Körfezi’nde her yandan dalga geliyor ve

rüzgar sürekli de¤ifliyor. Bu duruma bir de yo¤un de-

niz trafi¤i eklenince, en usta sörfçüleri bile zorlayan bir

koflul ortaya ç›k›yor. Arjantin ise do¤rudan okyanusa

bakt›¤› için aç›k denizde sörf yapmak zor bir ifl ve çok

deneyim gerektiriyor. 

Türkiye’de rüzgar sörfü

Son y›llarda Türkiye’de rüzgar sörfü yap›labilen yerle-

rin say›lar›nda art›fl görülüyor. Alaçat› d›fl›nda, Marma-

ra Bölgesi’nde Büyükçekmece Gölü k›y›s›nda, Saros

Körfezi’nde, Karadeniz k›y›s›ndaki Gümüfldere Pla-

j›’nda ve Tuzla’da; güneyde ise Çeflme Il›ca’da, Çiftlik-

köy’de bulunan P›rlanta Koyu’nda, Datça’da, Bodrum

Bitez ve Akyarlar’da rüzgar sörfü yap›labiliyor. Türki-

ye’de ayn› zamanda ulusal ve uluslar aras› rüzgar sör-

fü yar›flmalar› da düzenleniyor. 7-16 Haziran 2006 ta-

rihleri aras›nda Alaçat›’da Petrol Ofisi Olimpik Wind-

surf Avrupa fiampiyonas› düzenlendi. Yine Alaçat›’da
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Freestyle Sörf fiampiyonas› “King Of The Bay” düzen-

lendi. A¤ustos’ta ise dünya sörfçüleri, Slalom Wind-

surf Dünya fiampiyonas› için Alaçat›’da bir araya gel-

di. Ayn› zamanda farkl› sponsorlar eflli¤inde, Alaçat› ve

Datça’da ulusal yar›flmalarda düzenleniyor. 

Alaçat›’dan sonra Datça da rüzgar sörfünün çok iyi ya-

p›labilece¤i bir yer. Datça rüzgar sörfü merkezi olma

yolundaki ilk ad›m›n› Haziran ay›nda Datça WindSurf

Cup 2206 yar›flmas›n› düzenleyerek att›. Datça’n›n rüz-

gar›n›n sörf için bulunmaz bir f›rsat oldu¤unu söyleyen,

hatta baz› aç›lardan Alaçat›’dan daha iyi oldu¤unu vur-

gulayan, Türkiye’nin en iyi rüzgar sörfçülerinden Bora

Kozano¤lu, en büyük eksikli¤in tesis olmamas› oldu¤u-

nu dile getiriyor. Alaçat›’da sörf okulu bulunan ve Türki-

ye’yi yurtd›fl›nda baflar›yla temsil eden Kozano¤lu

sponsor eksikli¤ine dikkati çekiyor. Türkiye’de birinci ya

da ikinci olanlar d›fl›nda kimseye sponsor deste¤i veril-

medi¤ini söyleyen Kozano¤lu, aileden gelen bir para ol-

mazsa sörfçü olman›n çok zor oldu¤unu vurguluyor. 

Kaynaklar:

http://www.denizce.com

http://www.milliyet.com.tr

http://www.navigamagazin.com

http://www.sportworks.com.tr

http://www.windsurfing.com.tr.tc



M
ehmet Barlas hobisini mesle¤e dönüfltürebi-

len az say›daki flansl› kiflilerden. Çocukken

babas›n›n gazetesinde koklad›¤› mürekkep

yerini bilgisayar tonerlerine, demirden harf kal›plar›ysa

taht›n› sanal harflere b›rakt›. De¤iflmeyen tek fley olay-

lar› gözlemleyip, yorumlar›n› kaleme alan gazeteciler ol-

du. Barlas 13 yafl›nda babas›n›n yaz›lar›n› gazeteye gö-

türerek ad›m att›¤› bas›n dünyas›nda, yar›m yüzy›l› ge-

ride b›rakt›. Barlas, bir gazetecinin sürekli okumas› ve

dinlemesi gerekti¤ine inan›yor. Gündüzlerini gazetede-

ki kitaplarla çevrili odas›nda, geceleriyse iPod’u için

MP3 indirip, kitap sayfalar› aras›nda kaybolarak de¤er-

lendiriyor. Her saniyesi de¤erli. Barlas siyaset yo¤un-

luklu yaz›lar yaz›yor, program›nda siyasetten konuflu-

yor... “Hiç mi s›k›lmad›n›z bundan?” diye soracak olsa-

n›z sizi flafl›rtabilir: “Çok s›k›l›yorum, Türkler yüzlerce

kez Kemal Sunal filmlerini izliyor, siyaset de onun gibi.

1924’te üç sorun vard›; fieyh Sait isyan›yla Kürt soru-

nu, flapka devrimiyle laiklik sorunu ve ekonomik kalk›n-

mam›fll›k. 2006’da da ayn› sorunlar var. Ne zaman

ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulafl›p zengin olaca¤›z, ne

zaman laiklik sorunu fleriat tehlikesinden kurtulacak, ne

zaman Kürt sorunu çözüme kavuflacak hala bilemiyo-

ruz...” Meslektafllar› aras›nda en çok tart›fl›lan isimler-

den biri olan Barlas’la siyaset d›fl›nda konuflmak iste-

dik. Kendisini gurme yerine obur anlam›na gelen gour-

mant diye tan›mlasa da yak›n çevresi onun yemek bil-

gisi ve damak tad›n› iyi biliyor. Bu söyleflide Antep mut-

fa¤›ndan müzi¤e, gazetecilikten iPod kullan›m›na ka-

dar, di¤er bir deyiflle kendisine dair bilinmeyen yönleri-

ni konufltuk. Ortaya lezzetli bir söylefli ç›kt›. 

Hakk›n›zda araflt›rma yaparken pek az kimsenin sahip

oldu¤u bilgilere ulaflt›k. Örne¤in, Gaziantep’ten gelen

kökeniniz ve yeme¤e ilginiz gibi...

Bu mutfa¤›n lezzetiyle büyüdüm. Antep mutfa¤› yaln›z-

ca kebap olarak bilinse de karma bir yemek kültürüne

sahiptir. Yerleflik düzen hakim oldu¤u için sebze ye-

mekleri boldur. Anadolu örne¤in, bulgur ve pirinç pilav›

bölgeleri diye ikiye ayr›l›r, Antep’te ikisi de vard›r. Bat›

Anadolu ve Akdeniz zeytinya¤› uygarl›¤›, Kuzey Avrupa

ve Do¤u Anadolu tereya¤› uygarl›¤›d›r. Antep’te ikisi de

kullan›l›r. Bu çok boyutlu mutfak sayesinde de¤iflik lez-

zetleri önyarg›s›z deneyebiliyorum. Sebzeli yemekleri

çok severim. Antep mutfa¤›n›n özelli¤i sebzeyle etin s›-

cak yo¤urtla birlefltirilmesidir. fiiveydiz diye bir yeme¤i

vard›r; taze so¤an, sarm›sak etle hafllan›r, sonra yo¤urt-

la terbiye edilir, üstüne Antep’e özgü haspir otu eklenir.

Yemek yap›yor musunuz? En çok hangi yeme¤i yap-

may› seviyorsunuz?

Bafl›m s›k›fl›rsa yemek yapabilirim. Kitaplara bakarak

mayonez, pilav yapabilirim. Sürekli ayn› yemekleri piflir-

menin yemek yapmak oldu¤unu düflünmüyorum. Var

olan mutfa¤›n üstüne yeni tatlar katmak yani yarat›c›

mutfak konusundaysa deneyimim yok.

En sevdi¤iniz mutfak hangileri?

‹lk tercihim Türk yemekleri. Kuru fasulye pilav, iyi yap›l-

m›flsa pilav›n yan›nda karn›yar›k, mant› sevdi¤im ye-

meklerden. Sebze yemekleri, ç›lb›r, sucuklu yumurtay›

da severim. Gurme de¤il, gourmant, yani oburum.

Nouvelle Cuisine yapan, Michelin Rehberi’nden y›ld›zl›

restoranlara da gidiyorum. Ama Apik’te iflkembe çor-

bas› içmeyi tercih edebilirim.

Kariyeriniz, yedi¤iniz yemekleri de de¤ifltirdi mi? 

Bulundu¤umuz co¤rafya nedeniyle Bat› Anadolu, Ak-

deniz, Rum ve geleneksel ‹stanbul mutfa¤›n› tan›yo-

rum. Mesle¤im nedeniyle çok gezdim, bu seyahatlerde

farkl› mutfaklar› tan›ma flans›m oldu. Damak tad›m›n

karma olmas›nda mesle¤imin rolü olmufltur.

Lezzet avc›l›¤› yapt›¤›n›z seyahatler var m›?

Tropik kufllar›n tükürükleriyle yapt›klar› sepete benzer

yuvalar vard›r. Hong Kong’da bunlar› orkide avc›lar› gi-

bi toplay›p Bird Nest (kufl yuvas›) adl› tatl›y› yap›yorlar.

Bir defa yedim ve çok sevdim. Yaln›zca lezzet avc›l›¤›

için seyahat yapm›yorum, ama her seyahatimde farkl›

tatlar yakalad›m. Lezzet anlay›fl›m çok karmafl›k de¤il.

New York’da Central Park’ta oturup köfledeki sat›c›-

dan ald›¤›m Hot Dog’a hardal sürüp yemeyi, Zürih’in

eski flehrine gidip el arabas›nda sat›lan Frankfurter’den

yemeyi çok seviyorum. 

Bir röportaj›n›zda, “Charles de Gaulle’ün Fransa’da 300

peynir çeflidi var. Bir memlekette bu kadar çok çeflit

peynir bulunuyorsa o ülkeyi idare etmek zordur” sözle-

rine at›fta bulunup, yaln›zca Gaziantep’te 60 çeflit pat-

l›can yeme¤i oldu¤unu söylemiflsiniz. Bir ülkenin yemek

kültürü, o ülkedeki insanlar›n aynas› m›d›r?

Bir ülkenin sebze yemekleri çoksa o ülkede yerleflik ya-

flam vard›r. Bir yerde çok fazla sos kullan›l›yorsa oran›n

et ve bal›¤›nda ifl yoktur. Fransa’da sossuz yemek dü-

flünülemez. Patl›can yak›n zamana kadar Avrupa’da çi-

çek olarak yetifltirilen bir bitki. Birkaç y›l önce Londra’da

gitti¤im Michelin Rehberi’nden ödül kazanm›fl bir resto-

randa “yeni ‹ngiliz mutfa¤› keflfi” diye patl›can k›zartma-

s› getirdiler! Oysa yaln›zca Gaziantep’te 100 çeflit patl›-

can yeme¤i yap›l›yor.

Türkiye’yi bir yeme¤e benzetmenizi isteseydik, neye

benzetirdiniz?

Çorbaya benziyor. Eskiden kabaday›lar›n Sirkeci’deki

dükkanlardan haraç almak için çeflitli yöntemleri var-

m›fl. Ceplerinde c›va dolu flifleler tafl›rlarm›fl. ‹flkembe-

ci dükkanlar› haraç vermezse kazana bir damla c›va

dökerlermifl, kimyasal reaksiyonla koku veren pislikler

yukar› ç›karm›fl. Kokudan durulmazm›fl. Türkiye de

çorba kazan› gibi, bazen biri böyle c›va döküyor ve ko-

kular üste ç›k›yor. Onun d›fl›nda leziz bir ülke.

Yaflamda en çok neden zevk al›rs›n›z?

Gazeteci, okumal› dinlemeli. Dinlediklerinizle yeni bir

fley keflfediyorsunuz. Kitap okurken sabahl›yorum. ‹n-

ternette sörf yapmak, Google’da merak etti¤iniz konu-

lar› araflt›rmak, seyahat etmek, müzik dinlemek, ço-

cuklar›m ve torunlar›mla olmak hayat›m› zevkli k›l›yor. 

Çok okudu¤unuz ve hiç unutmad›¤›n›z söylenir, unut-

mamak iyi mi kötü mü?

Haf›zam fena de¤ildir. Eflim, “Bunad›¤›n zaman beynin

çöplü¤e dönecek, bildi¤in her fley kar›fl›rsa felaket olur”

diyor. Kendinizi zorlay›p iyi fleyleri daha çok hat›rl›yor-

sunuz, kötü fleylerden ders al›yorsunuz. Baz› fleyleri 40

defa gördü¤ünüz zaman ani tepkiler vermiyorsunuz. 

Tabanca yerine iPod tafl›may› önerdi¤iniz bir yaz›n›z

vard›. Sizin de iPod’unuz var m›?

Evet, flimdilik 9 bin 500 flark› indirdim. Dinlemek istedi-

¤im flark›lar› seçip yüklemek gecelerimi al›yor. Klasik

Türk müzi¤i, Bat› müzi¤i, operalar bugünkü pop flark›-

lar var. ‹nsanlar›n güçlerini bellerinde tafl›d›klar› silahlar

yerine bir iPod’un içine s›¤an kültürel altyap›lar›yla gös-

terdiklerini hayal etsenize!

Neden gazetecilik?

Babam›n da gazetesi vard›. 13 yafl›nda babam›n yaz›-

lar›n› gazeteye tafl›yarak çal›flmaya bafllad›m. Kitab›n›

bana dikte ettirirdi. Gazetecilik bir al›flkanl›k oldu. Hu-

kuk fakültesindeyken de gazetecilik yapt›m.

Hürriyet, Sabah, Yeni fiafak, Cumhuriyet pek çok gaze-

tede çal›flt›n›z. Bunun nedeni neydi?

Herkes geziyor. Ço¤u gazetenin kendine ait bir kimli¤i

yok. Gazete bordrolar›yla siyasi parti kadrolar›n› kar›fl-

t›rmak büyük yanl›fl. Benim gazetecili¤e bafllad›¤›m y›l-

larda Milliyet’in sahibi baflkayd›, flimdiki baflka. Hürriyet

ve Sabah’›nkiler de öyle... Gazetenin sahipleri bile de-

¤ifliyorsa, çal›flanlar› neden de¤iflmesin?

Türkiye’deki gazete ve gazetecileri nas›l buluyorsunuz?

Gazeteler karars›z. Dünyada gazeteler ikiye ayr›l›yor;

ciddi, kaliteli gazeteler ve tabloid gazeteler. Magazin

önemli bir haber dal› ama Türkiye’de yanl›fl yorumlan›-

yor. Türkiye’deki ciddi gazeteler tabloid olmaya çal›fl›-

yor. Magazin ana gazeteyi sürükleyen bir unsur oldu¤u

zaman, gazetenin seçkin bir gazete olmas› beklene-

mez. Benim favori gazetem, her gün takip etti¤im Wall

Street Journal.

Sizce gazetelerimiz neden okunmuyor?

Gazetelerimiz okunuyor, ama ekonomik nedenlerle faz-

la sat›lm›yor. Gazetelerin halk› etkiledi¤ini düflünüyo-

rum. Güncel konular› gazeteler belirliyor. Bence flu an

Türk bas›n› lay›k oldu¤u yerde. 

Kendinize özgü, çok elefltirilen bir çizginiz var. Bu çiz-

giyi nas›l yakalad›n›z ya da yakalamak için herhangi bir

çal›flma yapt›n›z m›?

Çizgim kiflili¤imi yans›t›yor, temeli bilgiye ulaflmak ve

kuflku. Okudu¤um her fleyden birfl eyler ö¤reniyorum,

her konufltu¤umda yeni bir fley keflfediyorum. Hiçbir

fleyden tam emin de¤ilim. Sürekli aray›fl içindeyim. 50

y›l sonra do¤mufl olmay› isterdim. Böylece bugün me-

rak ettiklerimi bilip yeni fleyleri merak edebilirdim.

Siz de baflkalar›n› k›yas›ya elefltiriyorsunuz. Arkaya bak›p

da “bunu keflke söylemeseydim” dedi¤iniz olmad› m›?

‹nsanlar›n karakterine ba¤l›, kimseyi yenmek, mahvet-

mek istemem. Bat›’da kovboylar öldürdükleri her kifli

için silah›na çentik atar. Benim kalemimde çentik bula-

mazs›n›z. Baz› gazeteciler yok ederek mesleklerini ya-

p›yor, ben insanlar›n, toplumun iyi yönlerini bulmaya

çal›fl›yorum. Baflkalar›n›n yapmad›klar›ndan çok kendi

yapt›klar›mla ilgileniyorum. Elefltirilerimde ölçülüyüm,

kimseyi karalam›yorum.

Libofl’u nas›l tan›ml›yorsunuz? Bu kavramdan rahats›z

oluyor musunuz?

Bu kelime ilk kez benim için söylendi. Siyasal ideolojim

liberal demokrasi, yak›nlar›m bana Memo der. Liberal

Memo, libofl oluyor. Türkiye’de faflist, bask›c› çok kifli

var. Baflkalar›n›n ölçütü buysa, libofl olmaktan gurur

duyuyorum.

Türkiye’de gazeteci olmaktan memnun musunuz?

Memnunum, Türkiye’de gazeteci olmak dünyaya aç›l-

ma imkan› olursa güzel. Gazetecili¤e bafllad›¤›mda en

az befl dil ö¤renmeyi hedeflemifltim; Farsça, Rusça,

Arapça, ‹ngilizce ve Frans›zca. ‹ki y›l Rusça dersi ald›m.

Fars Kültür’e gittim. Frans›zca dil kitaplar› bitirdim. Al-

manca için özel ders ald›m. Yaln›zca ‹ngilizce biliyo-

rum. ‹yi bir gazeteci olmak için Rus ve Arap dünyas›n›

iyi takip etmek gerek. O zaman dünyaya kaynak olabi-

lirsiniz, ama ben baflaramad›m.

Yapmak isteyip de yapamad›¤›n›z bir fley var m›?

fiu an kestiremiyorum. Orhan adl› bir arkadafl›m bafl›n-

dan geçen bir olay› anlatm›flt›. Lisedeyken edebiyat ö¤-

retmeni “Orhan, hayat›mda hep bir roman yazmak iste-

dim ama zaman›m olmad›. Yaln›z son paragraf›n› yaz-

d›m, senin edebiyat›n iyi sen bunun bafl›n› getir” demifl,

Orhan’a bir ka¤›t vermifl. Ka¤›tta, “Ahmet Bey hayat›n-

da istedi¤i her fleye kavuflmufltu” yaz›yormufl. Bu be-

nim için geçerli de¤il ama dolu bir hayat›m oldu. Mes-

le¤imde ilerleyebildim.

49 48 söylefli: Mehmet Barlas
rrööppoorrttaajj:: damla tomru 

Lezzetle siyaset aras›na s›k›flan sohbet Mehmet Barlas 18 yafl›nda aktif gazetecili¤e bafllad›. 23 yafl›nda Cumhuriyet Gazetesi’nde köfle yazarl›¤›
yap›yordu. Türk bas›n›ndaki en büyük gazetelerde çal›flt›. Bugün Sabah gazetesinin baflyazar›.
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Her toplumun damak tad› kendine özgü. Mek-
sikal›lar ac›ya hay›r diyemiyor, Hintliler baha-
rattan vazgeçemiyor, ‹talyanlar sevdikleri

lezzetlerin rengini bayraklar›na tafl›rken, Frans›zlar
“sos, sos, sos” diyor. Yeditepe Üniversitesi Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatlar› Bölüm Baflkan› Bike Koca-
o¤lu’na göre co¤rafi flartlar, yaflanan bölgenin iklim
yap›s›, kültürel miraslar ve di¤er toplumlarla kurulan
iliflkiler damak tad›n› yap›land›r›yor. Türk mutfa¤›n›n
ve damak tad›n›n di¤er toplumlara oranla daha zen-
gin ve geliflmifl olmas›n› da Orta Asya’daki göçebe
hayat›na, ‹slamiyet’in kabulüne ve say›s›z medeniye-
te ev sahipli¤i yapm›fl Anadolu’ya ba¤l›yor.

Yaflam flekilleri ve farkl› co¤rafi koflullar›n yeni tatla-
r›n do¤ufluna neden oldu¤u aflikar. Göçebe hayat›
yaflayan Orta Asya Türkleri de peyniri, yo¤urdu, tur-
fluyu ve kavurmay› bu flekilde keflfetmifl. Kocao¤lu
göçebe hayat›n damak tad› üzerindeki etkilerini flöy-
le anlat›yor: “Bir yerden baflka bir yere göç ederken
yan›n›za at, koyun gibi hayvanlar› ve uzun süre bo-
zulmadan bekleyebilecek g›dalar› alabilirsiniz. Göçe-
be toplumlarda geliflmifl bir damak tad›ndan söz
edemeyiz, damak tad› yerleflik düzene geçtikten
sonra flekillenir.” Türklerin yüzy›llar süren göçü, Ana-
dolu topraklar›nda son bulmufl. ‹slamiyet’le tan›flan
Türk toplumu, Müslümanl›¤›n beslenme konusunda-
ki flartlar›yla kendi yemek kültürünü harmanlam›fl.

Kocao¤lu’na göre ‹slamiyet damak tad›m›z› olumlu
yönde etkilemifl. ‹slamiyet’teki nimet kavram› ve nef-
si terbiye etme düflüncesi israf› engellemifl.

“Osmanl› mutfa¤›, füzyon mutfa¤›”
Osmanl› mutfa¤› Türk yemek kültürünün olgunluk ça-
¤›n› temsil ediyor. Kocao¤lu toplumdaki farkl› din ve
kültürlerden esinlenen, Baharat Yolu sayesinde fark-
l› tatlar› keflfeden, s›n›rlar› içindeki de¤iflik co¤rafi
flartlara sahip topraklardan faydalanan Osmanl› mut-
fa¤›n›n füzyon mutfa¤› oldu¤u düflüncesinde. “Bence
en iyi füzyon mutfa¤›, Osmanl› Saray Mutfa¤›’d›r. Ru-
meli, Bolu, Gaziantep, Kafkasya, Arap Yar›madas› ve
Avrupa mutfaklar›n›n etkisini tafl›yor. Etkilendi¤i mut-
faklar› sa¤l›kl› ve leziz flekilde sentezleyebilmifl. Örne-
¤in zeytinya¤l› yaprak dolmas›... Rumlar›n dolmas› az
baharatl›, bol pirinçli ve limonlu olur. Ermeniler baha-
rat› çok sever, dolmaya kahve bile koyar. Türk usulü
dolma ise ikisinin aras›d›r.” Osmanl› Saray Mutfa¤›,
ülkeye gelen g›dalar› ilk deneyen ve benimseyen
mutfakt›. Baz› piflirme teknikleri ve g›dalar, yemek
kültürünce kabul görürken, baz›lar› da yaln›zca moda
olarak kal›yor ve belli bir süre sonra unutuluyordu.
Amerika’n›n keflfiyle Avrupa’ya gelen domates, Türk
damak tad›na uygun oldu¤u için etli, zeytinya¤l› pek
çok yeme¤e eklenip, sofralardaki yerini ald›. 19. yüz-
y›l saray sofralar›nda neredeyse her ö¤ün yenilen
kuflkonmaz ise zamanla unutuldu.

Yemek modas›
S›n›rlar›n kalkt›¤› günümüzde dünyadaki yeni e¤ilim-
lerin bir gastronomi modas› yaratt›¤›n› ve bu moda-
n›n yüzy›ll›k damak tadlar›n› dahi etkisi alt›na ald›¤›n›
görüyoruz. Kocao¤lu’na göre, “Moda olan mutfakla-
ra bakt›¤›n›zda Çin, Meksika, Türk gibi Avrupa ve
Amerika’ya göç veren mutfaklar› görürsünüz. Spa-
getti anavatan› ‹talya’da de¤il, Amerika’daki bir ‹tal-
yan mahallesinde moda olmufltur. En leziz Çin ye-
meklerini, Londra’da yedim. Son 20 y›ld›r Avrupa ve
Amerika’da yemek modas› var. Bizde de yeni bafll›-
yor. Belli bir ekonomik düzeye ulaflan ülkelerde in-
sanlar kar›n doyurmak için de¤il zevk almak için ye-
mek yiyor, yeni tatlar ar›yorlar. Yurtd›fl› seyahatleri ve
globalleflme de yemek modas›n› tetikliyor”.

Moda ve modern hayat koflullar› beslenme al›flkanl›k-
lar›n› yeniden yarat›yor. Durum olumlu oldu¤u kadar
olumsuzluklar› da içeriyor. Kocao¤lu bu konudaki
memnuniyetsizli¤ini flu flekilde dile getiriyor: “Sa¤l›kl›
beslenme moda diye, garip yemekler yeniyor. Türk
mutfa¤› dünyan›n en sa¤l›kl› mutfa¤›. Et, tah›l, bakla-
gil ve sebze mutfa¤›m›zda çok dengeli kullan›l›r. Yüz-
y›llar öncesinden günümüze gelmifl mönüler var. Ör-
ne¤in kuru fasulye, pilav, yeflil so¤an ve ayran mönü-
sü protein, karbonhidrat ve vitamin kombinasyonun-
dan olufluyor. Bulgur pilav› ve mercimek beraber ye-
nince et yemifl kadar protein al›yorsunuz.” 

Damak tad›
Lezzet de güzellik gibi göreceli bir kavram. Ve toplumlar›n kendine özgü bir damak tad› oldu¤u da 

gerçek. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar› Bölüm Baflkan› Bike Kocao¤lu, 
Türk damak tad›n› ve yemek modas›n› anlatt›.

Yemek yemek zorunluluk olmaktan ç›kt›… Dünya mutfaklar›ndan
örnekler sunan restoranlar›n aç›lmas›, büyük otellerin düzenledi¤i

‹spanya mutfa¤› günleri, Uzakdo¤u lezzetleri haftas› gibi 
organizasyonlar sayesinde yemek keyifli seyahatlere dönüfltü. 

Türk mutfa¤› hem leziz hem sa¤l›kl›
Beslenme uzmanlar›n›n önerdi¤i dengeli beslen-
me bizim mutfa¤›m›z›n temelini oluflturuyor. Mut-
fa¤›m›z›n temel özelli¤i  g›dalar› dengeli ve lezzetli
kar›fl›mlarla sunmas›. Akdeniz Mutfa¤›’ndan daha
sa¤l›kl› bir mutfak. Genelde kebaplardaki gibi bü-
tün et kullan›lmaz. Yahnilerde, sebze yemeklerin-
de tat vermesi için parça et ve k›yma kullan›l›r.
Karn›yar›k, etle tatland›r›lm›fl bir sebze yeme¤i,
yan›na pilav da eklenince ortaya dengeli bir mönü
ç›k›yor. Türk Mutfa¤›’n›n as›rl›k mönüleri var. Kuru
fasulye, pilav, taze yeflil so¤an ve ayran mönüsü,
vitamin, protein ve karbonhidrat kombinasyonu-
dur. K›rsal alanlarda baklagiller ve tah›llar beraber
yenir, mercimek ve bulgur gibi, böylece et yenmifl
kadar protein al›n›r.

Global lezzetler
Kocao¤lu’na göre fast food global bir lezzet.
Amerika’dan Çin’e, Fas’tan ‹srail’e dünyan›n pek
çok ülkesinde fast food tüketiliyor. Döner, ham-
burger, donut’lar farkl› ülkelerde kolayca benim-
seniyor. Kocao¤lu fast food’u bir moda dalgas›
olarak de¤il, uzun y›llard›r süregelen bir yeme flek-
li olarak görüyor; “Türkiye’de hamburgerden önce
de fast food vard›; sucuk ekmek, köfte ekmek ve
simit. Simit ayran mönüsü oldukça doyurucu ve
besleyicidir. Fast food’un sa¤l›kl› beslenmenin
bafl düflman›, obezitenin kayna¤› olarak gösteril-
mesine karfl›y›m. Haftada bir kez olmak kayd›yla
fast food tüketmek zararl› de¤il. Bence Mc Do-
nald’s’›n Türkiye’ye gelmesinin iyi yönleri de var.
Mc Donald’s’a özgü patateslerin tohumu getirilip
bizim tarlalar›m›za ekildi. Dünyan›n birçok ülkesine
bu patatesleri ihraç ediyoruz. Franchise sistemiy-
le g›da sektöründe hijyen ve disiplin kavramlar›
önemsenmeye bafllad›.”

Pancar ve lahanal› borscht çorbas›

Malzemeler (2 kiflilik)
• 2 su barda¤› do¤ranm›fl lahana
• 1 demet soyulmufl ve kibrit biçiminde 

kesilmifl pancar
• 1 adet do¤ranm›fl so¤an, 1 büyük patates
• 1 çorba kafl›¤› m›s›rözü ya¤›
• 1 difl ezilmifl sarm›sak
• 1/2 tatl› kafl›¤› kimyon
• 2 su barda¤› et suyu (ya da et bulyonlu su)
• 1/2 su barda¤› su
• 1-2 çorba kafl›¤› sirke (varsa flarap sirkesi)
• 1-2 çorba kafl›¤› krema ya da yo¤urt
• Tuz, çekilmifl karabiber

Haz›rlan›fl›
• Bir büyük tencereye ya¤› koyun. So¤an› ya¤da
yumuflay›ncaya kadar kavurun. ‹çine sarm›sak, 
kimyon, lahana ile soyulmufl ve iri kesilmifl pata-
tesi ekleyin. 1 dakika süreyle kar›flt›rarak piflirin.
‹çine et suyu, 1/2 su barda¤› su, soyulmufl ve
do¤ranm›fl pancar, sirke, tuz ve karabiberi de ek-
leyin. Kaynama bafllay›nca, tencerenin kapa¤›n›
kapat›p alt›n› k›s›n. 25 dakika piflirin. Üzerini kre-
ma ve dereotu ile süsleyip servis yap›n.



fluyor. Yurtd›fl› restoranlar›m›zda 160 bini aflm›fl du-
rumday›z. Türkiye’nin en güzel yerlerinde restoran aç-
maya çal›fl›yoruz. A ve B grubuna hizmet vermeye ça-
l›flan bir sistem kurduk. Yurtd›fl›nda da ayn› hedef kitle-
ye hizmet veriyoruz. 

Yurtd›fl›na aç›lma fikri nas›l olufltu? 
Önce “‹stanbul’un restoran› olal›m” dedik ve ‹stan-
bul’da flubeler aç›p büyüdük. ‹stanbul’da baflar›l› ol-
duktan sonra “Ülkemizin restoran› olal›m” dedik ve Tür-
kiye’nin çeflitli yerlerinde restoran açt›k. Elde etti¤imiz
baflar›l› sonuçlarla kendimize güvenimiz art›nca “Bölge-
mizin restoran› olal›m” diye yola ç›kt›k. ‹srail, Ukrayna
ve Yunanistan ekseni üzerinde ticaret yapma çal›flma-
lar›m›z bafllad›. Hem piyasay› hem de insanlar›n al›fl-
kanl›klar›n› anlamak üzere hareket ettik. Yurtd›fl› resto-
ranlar›m›z›n ilki yaklafl›k 2,5 y›l önce Atina’da aç›ld›.
Orada büyük bir baflar›ya ulaflt›k. Restoran›m›z oran›n
en iyi restoranlar› aras›nda gösteriliyor. Atina’dan ald›-
¤›m›z heyecanla ‹srail restoran›m›z› açt›k. Büyük ilgi gö-
rüyor, kap›da kuyruklar olufluyor. Yunanistan’daki ba-
flar›m›z orada da devam edecek. 

Yurtd›fl›nda mönülerinizde de¤ifliklik oluyor mu?
Yunanistan’da meze a¤›rl›kl› yemeklerimiz var. Burada
olmayan baz› mezeler orada var. Bütün yemek çeflitle-
rini hemen ilk aç›ld›¤›nda sunmuyoruz. Örne¤in 15
ürünle bafllay›p daha sonra bu say›n›n üzerine ekleme-
ler yap›yoruz. Böylece sürekli hareket sa¤lamaya, mi-

safirlerin heyecan›n› yüksek tutmaya çal›fl›yoruz. Res-
toran ilk aç›ld›¤› zaman talep zaten fazla oluyor. 

Yurtd›fl›ndaki restoranlarda en çok hangi yemekler ve
içkiler seviliyor? 
Yurtd›fl›nda sade etli yemekleri pek sevmiyorlar. Ya-
banc›lar soslu yemekleri seviyor. ‹skender Kebap ve
Babagannufl’u çok seviyorlar. Yunanl›lar kebapla birlik-
te bira ve flarap içmeyi tercih ediyor. Rak› ‹srail’de da-
ha çok içiliyor. 

Fiyatlar farkl› m›? 
Yunanistan dolar baz›nda Türkiye’den yüzde 40 daha
pahal›. ‹srail’de Türkiye’deki fiyatlarla mal sat›yoruz.
Ancak karl›l›k oran› Türkiye’ye göre daha fazla. 

Nas›l bir sisteminiz var? 
Bütün dünyan›n kabul etti¤i bir ürünü sat›yoruz. Bir ba-
flar› hikayemiz var, bu hikaye bizim iflletme fleklimizi
oluflturuyor. Yönetici ortak anlay›fl›yla restoran iflletiyo-
ruz. Yöneticilerimiz restoranlar›m›za ortak oluyor. Res-
toranlar›m›z›n içinde her zaman Tike’yle yatan Tike’yle

kalkan yöneticilerimiz var. Yönetici orta¤›m›z bire bir
oray› yafl›yor. 

Baflar›n›z›n s›rr› bu mu? 
‹flin s›rr›, kalbimizin ve kafam›z›n bu iflte olmas›. Yöne-
tici orta¤›m›z›n ifli sahiplenmesi Tike’nin kurumsal kim-
li¤iyle birleflince baflar›l› sonuçlar ortaya ç›k›yor. Bu ba-
flar›n›n alt bafll›klar›n› Tike’nin atmosferi, yemekleri, iç-
kileri, servis kalitesi, dekorasyonu, müzik kalitesi ve ha-
valand›rma standartlar› gibi konular oluflturuyor. 

Ekibinizi nas›l e¤itiyorsunuz?
Yurtiçinde 500, yurtd›fl›nda 60 civar›nda çal›flan›m›z
var. Genelde e¤itimli insanlar› ifle al›yoruz. Çal›flanlar›-
m›z baflar›lar›na göre bir üst kademeye yükseliyor. Sis-
tem kendi içinde iflliyor. Üstteki arkadafllar baflka yer-
lere transfer oldukça arkadan yenileri geliyor. Çal›flan-
lar›m›z› sürekli e¤itmeye çal›fl›yoruz. Yeni flubeler aç›ld›-
¤›nda tecrübeli elemanlar›m›z› oraya transfer ediyoruz.

Restoran yönetimi nas›l olmal›?
‹nsan a¤›rl›kl› bir ifl yap›yoruz. Bu ifli tiyatroya benzeti-
yorum. Restoran çal›flanlar› oyunun içindeki aktörler.
Her gün rolümüzü oynamak ve görevlerimizi yerine ge-
tirmek zorunday›z. Kötü bir günümüzde bile olsak bu-
nu misafirlerimize yans›tamay›z. D›flar›da yemek yiyen
herkes temiz ve lezzetli yemek, temiz restoran, ter kok-
mayan garson, temiz hava, makul fiyat istiyor. Birçok
restoran bunlar› sa¤lamaya çal›fl›yor. Bunlar›n aras›n-

dan s›yr›labilmek için geriye kalan tek fark, insan. Misa-
firlere yaklafl›m›m›zla farkl›lafl›yoruz. Verdi¤imiz rahatl›k
ve gösterdi¤imiz güler yüzle birlikte iflin bir de operas-
yonel yan› var. Yeme¤in güzel olmas›, zaman›nda gel-
mesi, müzik seviyesi, sigara duman› ve kokunun olma-
mas› gibi faktörler devreye giriyor. 

Restoran yönetiminin di¤er yönetimlerden fark› ne? 
Farklardan biri, çal›flma saatlerimizin uzun olmas›. Bir
de misafiri memnun etmek kolay de¤il. Hassas denge-
lerde çal›fl›yoruz. ‹nsanlar çok çabuk küsüp sizden vaz-
geçebiliyor. Bunun olmamas› için büyük özen göster-
mek gerekiyor. Bunun d›fl›nda pek bir fark yok. Sonuç-
ta insan yönetiyoruz. ‹nsan faktörü her yerde ayn›. 

Müflteri flikayetlerine nas›l cevap veriyorsunuz? 
Gelen bütün yorum ve flikayetlere 48 saat içinde cevap
vermeye çal›fl›yorum. Müflteri flikayet ve beklentileri bi-
zim için çok önemli. Memnun olmad›klar› bir fley varsa
onu de¤ifltiriyoruz. Restoranlar›m›zda gizli müflteri testi
yapt›r›yoruz. Ortaya ç›kan sonuçlar› inceleyip, ona göre
gerekli düzeltmeleri yap›yoruz. 

Francising vermeye devam edecek misiniz? 
Di¤er flehirlerde böyle bir yap›lanmaya gidebiliriz. Bu
kararlar projenin flekline, yerine ve zamanlamas›na
ba¤l› olarak veriliyor. Bu ayn› zamanda o anda üzerin-
de çal›flt›¤›m›z projelerin yo¤unlu¤una ba¤l› oluyor. 

Teknolojiden nas›l faydalan›yorsunuz?
‹lk restoran›m›z Levent’in aç›ld›¤› günden itibaren belli
bir sistem üzerinde çal›fl›yoruz. Elektronik ortamda si-
parifl al›n›r, o siparifller mutfa¤a gider, mutfaktaki so-
rumlular onlar› al›r ve yeme¤i yaparlar. Ben hangi res-
toranda neyin kaç adet sat›ld›¤›n›, neler olup bitti¤ini
elektronik ortamda sürekli takip ediyorum. 

Hedefleriniz nedir? 
Tike olarak 50-100 aras›ndaki restoran say›s›na rahat
ulaflabilece¤imizi düflünüyorum. ‹stanbul’da dokuz sa-
t›fl noktam›z var. ‹stanbul bir iki noktay› daha kald›ra-
bilir, ama daha fazlas›n› kald›ramaz. ‹zmir’de bir resto-
ran açmay› düflünüyoruz. Ankara’da ikinci restoran›
açmak durumunday›z. Eskiflehir, Adana, ‹zmit, Bursa,
Samsun aday flehirler aras›nda. Türkiye’de büyüme
potansiyelimiz var. Ancak a¤›rl›kl› olarak yurtd›fl›na
odaklan›yoruz. Her an Atina’daki ikinci restoran›m›z›
faaliyete geçirebiliriz. Befli Atina’da olmak üzere Yuna-
nistan dahilinde yedi restoran projemiz var. Ukrayna,
Katar, Cidde ve K›br›s’ta ciddi çal›flmalar içindeyiz.
Pek çok ülkeyle irtibat halindeyiz. fiu anda bunlar› in-
celiyoruz. 

Onlar için “kebap yeme kültürünü de¤ifltirdiler”
demek pek de yanl›fl olmasa gerek. Adanal›
dört kuzenin ‹stanbul’da lezzet, hizmet kalitesi

ve atmosfer aç›s›ndan düzgün kebap yiyecekleri bir yer
bulamad›klar› için 1998 y›l›nda hobi olarak açt›klar› ilk
restoran, kebab›n baflar› hikayesine dönüfltü. 

Tike, önce bir kebapç›dan beklenmeyen fl›kl›k ve deko-
rasyonuyla dikkat çekti. Sonra kokusuz ve dumans›z
bir ortamda kebap yiyip, flarap yudumlamak isteyenle-
rin u¤rad›¤› ilk adres olarak ad›n› duyurdu. Dünya stan-
dartlar›nda yemek ve hizmet kalitesi sunan Tike, keba-
b› ucuza yenecek bir yemek olmaktan ç›kar›p prestijli
ve pahal› bir restoran yeme¤i haline getirdi. 

Tike, ‹stanbul’daki restoran say›s›n› dokuza ç›kard›.
Türkiye’deki di¤er restoranlar Ankara, Antalya ve yaz
aylar›nda Bodrum’da hizmet veriyor. ‹stanbul ve Türki-
ye’deki baflar›lar› onlar› yurtd›fl›na da tafl›d›. Evet, Tür-
kiye’de kab›na s›¤amayan Tike önce Atina, sonra da
‹srail’de restoran açt›. Atina’daki restoran o bölgenin
en iyi restoranlar› aras›nda gösteriliyor. Gidenler günler
öncesinden rezervasyon yapt›r›yor. ‹srail’deki restoran
da pek farkl› de¤il, hafta sonlar›nda kap›da kuyruklar
olufluyor. Tike toplamda 14 restorana ulaflt›. Yenileri
de yolda. Kuruculardan Mehmet Ali Burduro¤lu “Her
an Atina’daki yeni restoran›m›z devreye girebilir” dedik-
ten sonra pek ço¤u yurtd›fl›nda olmak üzere 100’e ya-
k›n restoran açmay› planlad›klar›n› söylüyor. 

Burduro¤lu’na göre kebap “dünyan›n yeme¤i”. Kebap
do¤ru üretildi¤i, tan›t›ld›¤›, pazarland›¤› ve sat›ld›¤› za-
man ‹talyan yeme¤inin de¤er alg›s› neyse onu yaflata-
bilecek ve dünyan›n her yerinde baflar›l› olabilecek bir
ürün. Kebap hem kifliye özel servise hem sosyal yemek
kültürüne hem de paket servis ve h›zl› yemek kültürü-
ne uyan bir ürün. Yurtd›fl›nda kebap ve dönerin çok se-
vildi¤ini hat›rlatan Burduro¤lu, “Bunu apartmanlar›n alt
kat›ndan ç›kar›p, daha prestijli caddelerde ve daha cid-
di yat›r›mlarla yap›lacak bir ifl haline getirmeye çal›fl›yo-
ruz. Bunu yapt›kça insanlar›n kebaba bak›fllar› da de¤i-
flecek. Kebap yemeyen pek çok insana kebab› sevdir-
dik. Almanya, ‹ngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika gibi
ülkelerde de ayn› baflar›y› gösterebiliriz” diyor.   

Yak›n gelecekte her yerde döner yenece¤ine ve ayran
içilece¤ine inanan Burduro¤lu, ayn› fleyleri yemekten
yorulan insanlara kebab›n de¤iflik bir tat sundu¤unu
düflünüyor. Ona göre, gelecekte sosyal boyutlu resto-
ranlar –grup halinde gidilebilecek, içinde müzi¤i ve e¤-
lencesi olan- önem kazanacak. Uzakdo¤u yemekleri
için de çeflitli f›rsatlar var. 

“Bana göre Türkiye’nin en güzel kebab› Adana Kebap
ve Ali Nazik’tir” diyen Burduro¤lu, haftada bir kez ke-
bap yiyor. 46 yafl›nda oldu¤u için sa¤l›¤›na dikkat et-
mek zorunda oldu¤unu düflünüyor ve haftan›n di¤er
günlerinde Tike’nin et ve tavuk külbast› gibi ›zgara
ürünlerini tüketiyor. 

Kebap yeme kültürünü de¤ifltirdi¤iniz söylenebilir mi?
Türkiye’de yemek sektöründe en fazla rekabetin oldu-
¤u alan, kebapç›l›k. Çok say›da kebapç› var. Piyasada
her ürünün oldu¤u gibi kebab›n da bir alg›lanma de¤e-
ri var. Bu alg›lanma de¤eri nedeniyle kebap ucuza ye-
necek bir yemek olarak düflünülüyordu. Oysa ‹talyan
restoran›ndaki bir yeme¤e daha yüksek ücretler ödeni-
yor. Tike’yle birlikte kebab›n alg›lanma de¤erini yukar›
ç›karmay› baflard›k. Örne¤in Tike, Türkiye’de kebapç›-
da en fazla flarap içilen restoran unvan›na sahip. ‹nsan-
lar›n kebap yeme kültüründe bir de¤ifliklik yaratt›¤›m›z›
söyleyebilirim. 

Tike’yi açma fikri nas›l ortaya ç›kt›?
Tike, aile kültürümüzün bir yans›mas› olarak ortaya ç›k-
t›. Güzel yemekler yemeyi seven ve servis kalitesine
önem veren bir aileden geliyoruz. ‹stanbul’da lezzet,
servis/hizmet ve atmosfer yönünden mutlu oldu¤umuz
bir yer bulamad›k. Mutlu olaca¤›m›z bir yer açmak için
1998 y›l›n›n bafl›nda kuzenlerimle sohbet etmeye bafl-
lad›k. Bu bir aile flirketi. 1998 y›l›n›n ortalar›nda “Tike’ye
gelenleri evimize gelen misafirlerimiz gibi eksiksiz a¤›r-

lamak” misyonuyla faaliyete geçtik. O tarihten itibaren
her zaman be¤enilen, takdirle karfl›lanan ve en iyiler lis-
tesinde olan bir iflletme haline geldik. Beklentilerimize
paralel bir ticaret yap›yoruz. Oyun olsun diye bu ifle gir-
medik. Bir hobiydi, ama ticaret mant›¤›na sahipti. Ba-
flar›l› olaca¤›m›z› biliyorduk.

Kebaptan önce ne yapard›n›z? 
Profesyonel yöneticiydim. Amerika’da 17 y›l yaflad›m.
Sa¤l›k ve elektronik sektörü için üretim yapan bir plas-
tik firmas›nda de¤iflik seviyelerde çal›flt›m. Son 3-4 y›-
l›m› da kontak lens üzerinde harcad›m. Patentlerim ol-
du¤u için “biraz bilim adam›y›m” diyorum. Sonra Türki-
ye’ye geldim. Amerika’da çal›flt›¤›m flirketle birlikte
Türkiye’de bir fabrika açmay› düflündük ama olmad›.
Bir süre plastik ticareti yapt›m. 2001 krizinde bu ifli
kaybettik. Zaten o tarihlerde Tike’nin baflar›s› vard›.
Sonras›nda tamamen Tike’ye odakland›m. 

Bugüne kadar kaç kifliye hizmet verdiniz?
Türkiye’de ortalama 2 milyon misafir a¤›rlad›k. Bunun
yüzde 30’u ülkemize gelen yabanc› misafirlerden olu-

52 ifl dünyas›: Mehmet Ali Burduro¤lu
rrööppoorrttaajj:: elif erdem

53

Kebab› kokusuz, dumans›z ve nezih bir ortamda içkiyle birlikte yenebilecek bir yemek haline getirmeyi
baflaran, kebab›n “alg›lanma de¤eri”ni yükselten Tike, Türkiye’de elde etti¤i baflar›larla birlikte yurtd›fl›na
odaklanmaya bafllad›. Tike’nin Atina ve ‹srail’deki restoranlar› dolup tafl›yor. Yenileri ise yolda. 

“Kebap” yönetimi“Kebap” yönetimi
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K›rk yüz, “40 Ayna”
40... Bizler için s›radan bir rakam, foto¤rafç› Muammer Yanmaz içinse tüm projelerinin kilit noktas›. 40
Yönetmen, 40 ‹stasyon-Paris ve flimdi de 40 Ayna. Tiyatroya uzun y›llard›r hizmet veren 40 oyuncu
aynan›n karfl›s›na geçip Yanmaz’a poz verdiler; ortaya 
bu sayfalardaki görüntüler ç›kt›...

Haldun Dormen, “Büyük usta… Foto¤raf çekerken elini aynan›n üzerine koydu. Sonra foto¤raf geliflti. O el hareketi foto¤rafa çok fley katt›.”

Gülriz Sururi: “Gülriz Sururi’yi evinde çektim. Büyük ayna ile birkaç foto¤raf çektikten sonra gözüme el ay-

nas› iliflti. ‹ki aynay› kullanarak çekimlere devam ettim. Gülriz Han›m sanki yüzünü elinde tutar gibi poz verdi. 

Bilim kurgu foto¤raf› gibi oldu. Foto¤raf beni çok etkiledi.”



‹lk foto¤raf karesi, ilk dans gibi…
40 Ayna’n›n foto¤raf çekimleri çok say›da aynan›n bu-
lundu¤u tiyatro kulislerinde  gerçeklefltirildi. Baz› oyun-
cular›n foto¤raflar›, oyuna ç›kmadan birkaç dakika ön-
ce aynayla son hesaplaflmas›n› yaparken çekildi. Proje
s›ras›nda oyunu olmayan sanatç›lar da foto¤raf çekim-
leri için evlerinin kap›lar›n› açt›. Bir y›lda tamamlanan
projede, her oyuncunun 24 kare foto¤raf› var. Yanmaz,
sergi için bu foto¤raflar aras›ndan seçim yaparken çok
zorland›¤›n› söylüyor; “Sergideki foto¤raflar›n hepsinin
bende bir yeri var. Çünkü hepsinde bir hesaplaflma
var. Foto¤raf seçmek de, foto¤raf çekmek gibi bir fley.
Hepsi çocu¤unuz, ama bir çocu¤unuzu ön plana ç›kar-
mak zorundas›n›z. O seçimi yapmak kolay de¤il.” 

Foto¤raf çekimleri tamamen do¤açlama gerçekleflmifl.
Yanmaz, ilk birkaç kare foto¤raf› çekme an›n› ilk dansa
benzetiyor; “Is›nmak gerekir” diyor. Daha sonra karfl›
taraftan bir fleyler istemeye bafll›yor ve makineye ikinci
filmi takt›ktan sonra art›k nas›l bir fleyin ortaya ç›kaca-
¤›n› biliyor. O bir hareket yapt›¤›nda, Yanmaz da bir
fleyler ekleyerek kareyi tamaml›yor. Enerjiyi düflürme-
mek için çekim süresini özellikle k›sa tuttu¤unu ve çe-
kimlerin en fazla 20 dakika sürdü¤ünü söylüyor. Yan-
maz, çekimler boyunca, tiyatrocular›n aynalar karfl›s›n-
da oynayacaklar› karaktere çok kolay büründüklerini
gözlemlemifl. Aynay› kap›ya benzeten Yanmaz tiyatro-
cular için; “Aynaya bak›yorlar, kap› aç›l›yor ve baflka bir
karaktere geçiyorlar” diyor. 

Maskelerin arkas›ndaki yüzler 
‹nsan›n ayna karfl›s›nda durmas› ve kendisiyle yüzlefl-
mesi zordur. Ço¤u kifli uzun süre aynaya bakamaz.
Ama tiyatrocular›n aynayla farkl› bir iliflkileri var. Bir ka-
raktere haz›rlan›rken mimikler üzerinde çal›flmak için
ayna kullan›yorlar. Belki aynalarla bu nedenle bar›fl›k ol-

duklar› düflünülüyor. Ama Yanmaz’a göre durum öyle
de¤il. Yanmaz, mesleklerin insanlar›n kifliliklerini de¤ifl-
tirmedi¤ini ve tiyatrocular›n da “utangaç” olduklar›n›
fark etti¤ini belirtiyor. Bak›n foto¤raflar› nas›l tahlil edi-
yor: “Bir insan aynaya bakt›¤› zaman gördü¤ü insan-
dan kaçam›yor. Çünkü o gördü¤ü insan kendisi ve
onun asl›nda kim oldu¤unu biliyor. Herkesin maskesi
düflüyor. Ben asl›nda maskenin arkas›ndaki yüzü bul-
maya çal›flt›m.” Tek bir foto¤raf karesinde maskeler
yok oluyor. Yanmaz da, maskelerin düfltü¤ü bu an› se-
viyor. Proje boyunca çekti¤i foto¤raflardan en çok içi-
ne sinenler, maskelerin düfltü¤ü foto¤raflar. Münir Öz-
kul, Erol Keskin, Gülriz Sururi ve Haldun Dormen foto¤-
raflar› bunlar aras›nda yer al›yor. 40 foto¤raf›n 40’›n›n
da içine sinen, mükemmel foto¤raflar olmas›n›n müm-
kün olmad›¤›n›, kendisi için yüzdenin önemli oldu¤unu
söylüyor. Foto¤raflar›n yüzde 70’inin iyi olmas› ona gö-
re projenin baflar›l› oldu¤unu gösteriyor. 

Yanmaz, bugüne kadar Türkiye’de tan›nm›fl isimlerin
yan› s›ra Sophia Loren, Woody Allen gibi isimlerle de
çal›flt›. Ünlülerle çal›flman›n en büyük zorlu¤unun, o ki-
fliyi herkesten farkl› görerek kendi içinde büyütmek ol-
du¤unu söylüyor. Yanmaz, kendisini bu durumdan
ar›nd›rman›n yolunu bulmufl. fiimdi herkes onun için
ayn›. Bu zorlu¤u baflard›ktan sonra foto¤raf çekiminin
bafllad›¤›n› söylüyor; “Vizörün arkas› ve önündeki iki ki-
flinin hesaplaflmas› iflte o zaman bafll›yor.”

Foto¤rafç› Muammer Yanmaz “40 Ayna” isimli
sergisinin afiflinde flöyle diyor: “Tiyatrocular›n
yazg›s› suya yaz› yazmaya benzer. Bir yaflam

boyu verdikleri emek, özverileri kendileriyle birlikte
uçup gider.” Yanmaz iflte tam da bu yüzden 40 ünlü ti-
yatrocuyu ayna karfl›s›nda görüntülemek, sahne önce-
si ya da sonras› yaflananlar› olabildi¤ince ebedilefltir-
mek istedi. Yani bir tür belge b›rakmak iste¤i. Ve bu
Yanmaz için yeni bir istek de¤il.

20 y›ll›k foto¤rafç› Yanmaz, son alt› y›ld›r insan odakl›
foto¤raflardan oluflan projelere imza at›yor. Vizörün
Önündeki Kad›n Yönetmenler, 40 Yönetmen, 40 ‹stas-
yon-Paris ve son olarak da 40 Ayna. Bu projelerin or-
tak özellikleri hepsinde 40 kiflinin foto¤raflanmas›. Ne-
deni ise Yanmaz’›n 40 tak›nt›s›. Yönetmenler Projesi’ni
gerçeklefltirirken çekti¤i yönetmen say›s›n›n 40’ta kal-
mas› Yanmaz’› düflündürüyor. Madem öyle 40 kifli ye-
ter diyor. Sonraki projelerde de kifli say›s› üzerinde dü-
flünmesine gerek kalm›yor. 

Bir dönem çeflitli bas›n kurulufllar›nda çal›flan, 10 y›l›
aflk›n bir süredir de serbest foto¤rafç›l›k yapan Yan-
maz, üç y›l önce Muammer Yanmaz Foto¤raf Stüdyo-
su’nu kurdu ve proje çal›flmalar›n› kendi stüdyosunda
devam ettirmeye bafllad›. Yanmaz, ayn› zamanda 13
y›ld›r ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›’nda arfliv foto¤raf-
ç›s› olarak çal›fl›yor. 

Tiyatro hayat›n aynas›d›r
“40 Ayna”da Münir Özkul, Ali Poyrazo¤lu, Gülriz Suru-

ri, Haluk Bilginer ve Erol Günayd›n gibi tiyatroya y›llar›-
n› vermifl 40 oyuncu yer al›yor; proje 15. Uluslararas›
‹stanbul Tiyatro Festivali ve Karma Sanat Galerisi’nde
de sergilendi. Yanmaz projede, “Tiyatro hayat›n ayna-
s›d›r” sözünden yola ç›karak aynay› kulland›. Tabii pro-

jenin ç›k›fl›nda Yanmaz’›n aynalara ilgisinin rolü de yad-
s›namaz. Yanmaz, küçük bir çocukken ayna karfl›s›nda
farkl› mimikler yaparak kendi foto¤raflar›n› çekiyor.
Sonraki y›llarda da hem kendisinin hem de baflkalar›n›n
ayna karfl›s›nda foto¤raflar›n› çekmekten keyif al›yor. ‹yi
sonuçlar ald›¤›n› görünce bir proje fikri do¤uyor. Yan-
maz, aynan›n bir derinli¤i oldu¤una ve ayna karfl›s›nda
çekilen foto¤raflar›n gerçekçili¤ine inan›yor. 

“Küçük bir çak›l tafl› önemlidir” 
40 Ayna Projesi’ndeki tiyatrocular›n kimi oyun öncesin-
de son kez aynayla hesaplafl›yor, kimi aynaya gülüm-
süyor, makyaj›n› yap›yor, saç›n› tar›yor… Her foto¤raf
karesinin hissettirdi¤i farkl›. Hüzün de var, h›rs da; se-
vinç de var, flaflk›nl›k da… Hepsinin ortak özelli¤i ise iç-
tenli¤iyle insan› yakalamas›. Yanmaz, 40 Ayna projesiy-
le, geride belge b›rakmak ad›na denize küçük bir çak›l
tafl› att›¤›n›, bunun önemli bir ad›m oldu¤unu ve herke-
sin yapmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor.
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“Foto¤raf›n› çekti¤im hareket, Metin Serezli’nin oyun öncesinde yapt›¤› kas açma hareketiydi. Oyuna haz›rlanm›yordu, ama çekimler s›ras›nda hafif

bir hareket yapt›. Ben de oyuncular›n kas açma hareketi yapt›klar›n› biliyordum. Kendisini o flekilde yönlendirdim. O da hemen hareketi yapt›. Göz

ifadesi, a¤›z ve dudak hareketleri beni kilitledi.”

“Meral Çetinkaya’n›n foto¤raf›n›, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda çektim. Kulise gider gitmez Meral Han›m’› nerede ve nas›l

çekece¤imi düflündüm. Kendi kendime; “Acaba s›rtüstü yat›rsam m›?” diye sordum. Meral Han›m geldi, içeri girdi; “Nas›l bir fley yapal›m?, Ne

düflünüyorsunuz?” diye sordu. Akl›mdakini söyledim. “‹nanm›yorum!” dedi. “Neden?” dedim. “Çünkü benim de akl›mdan geçen fley oydu”

dedi. Kendisi oyundan önce ve sonra yorgunluk atmak için aynan›n önüne uzan›r, bu hareketi yaparm›fl. “Asl›nda metafizi¤e inanmam, ama

bu olaydan çok etkilendim” dedi.

“Aynaya bak›yorlar, kap› aç›l›yor ve baflka bir karaktere geçiyorlar”.

Muammer Yanmaz

Yeni projeler

Muammer Yanmaz’›n flu anda devam eden üç projesi var. Biri, edebiyat-

ç›lar› foto¤raflad›¤› “40 Vapur” projesi. Çekimleri vapurda gerçeklefltiriyor.

Bir di¤er proje Amerikan Hastanesi ile birlikte yürüttü¤ü “40 Hayat” proje-

si. Bu projede, 40 bebe¤in do¤umdan ölümüne kadar foto¤raf›n› çeke-

cek. Yanmaz öldükten sonra vasiyeti üzerine bu 40 kiflinin foto¤raflar› çe-

kilmeye devam edilecek. “40 Ressam” projesinde de ressamlar›n foto¤-

raflar›n› çekiyor. Foto¤raflar tuvale bas›ld›ktan sonra ressamlara verilecek

ve ressamlar kendi yüzlerini boyayacak. Yanmaz ve projeleriyle ilgili ayr›n-

t›l› bilgiye www.muammeryanmaz.com sitesinden ulaflabilirsiniz.  



‹nsan çevreyle iliflkisinde sürekli artan ihtiyaçlar›na
cevap veremedi¤i için do¤al kaynaklar› kendi eliyle
art›rmaya çal›fl›yor. ‹htiyaçlar›n artmas›na dayal›

olarak ilerleyen üretim faaliyetleri nedeniyle dünyan›n
çeflitli yerlerinde çevre zarar görüyor. ‹ngiliz hükümeti
taraf›ndan Ocak 2006’da yay›mlanan "Tehlikeli ‹klim
De¤iflikli¤inden Korunma" adl› rapora göre sera etkisi
yaratan gazlar›n, tehlikeli kabul edilen seviyenin alt›nda
tutulmas› olas›l›¤› çok düflük. Araflt›rmac›lara göre
Grönland'daki buz kütlesinde oluflan erime gelecek bin
y›l içinde deniz seviyelerini 7 metre yükseltebilir. 2 san-
tigrat derecelik bir s›cakl›k art›fl›n›n olas› sonuçlar› tar›m
ürünlerinde azalma, çölleflme, 2 milyar 800 milyon kifli-
nin su s›k›nt›s›yla karfl› karfl›ya kalmas›, mercan kayal›k-
lar›n›n yüzde 97'sinin yok olmas› ve kutup ay›lar›n›n so-
yunun tükenmesi.

Dünyadaki tüm canl› türlerinin yaklafl›k üçte ikisinin ya-
flam alanlar› ormanlar. Fakat Birleflmifl Milletler raporu-
na göre dünyada her y›l yaklafl›k Yunanistan'›n yüzöl-
çümü kadar ormanl›k alan yok oluyor. 2000-2005 ara-
s›nda y›lda ortalama 7,3 milyon hektar ormanl›k alan
yok oldu. Bu rakam 1990-2000 aras›nda y›l bafl›na or-
talama 8,9 milyon hektard›. Dünyada kullan›lan enerji-
nin yüzde 7-9'unu ormanlar karfl›l›yor. 2 milyardan faz-
la insan ›s›nma ve mutfak iflleri için a¤açlar› kullan›yor.
Uzmanl›¤› sosyoloji ve politik iktisat alanlar›nda olan

Ahmet Öncü’nün pek çok konuda araflt›rmas› bulunu-
yor. Öncü çevre konusunda aktif olman›n de¤erine ina-
nan bir akademisyen. Çevrenin hobi olarak ilgilenileme-
yecek kadar ciddi bir tema oldu¤unu vurguluyor. 

Sizin için çevre ve çevrenin ekonomiyle iliflkisi nedir?
‹nsan›n bütün dünyay› ele geçirdi¤ini düflünürsek, çev-
reyi insanlaflm›fl do¤a olarak tan›ml›yorum. Dolay›s›yla,
çevrenin kirlenmesi dendi¤inde, onun içinde insan›n kir-
lenmesi de var. Do¤an›n art›r›labilecek belli bir s›n›r› ya-
ni son günlerdeki meflhur deyiflle “sürdürülebilirli¤i” var.
Ekonomi günümüzde belirli üretim araçlar›n›n kontrolü-
ne sahip olanlar›n neyin üretilece¤ine karar verdi¤i bir
sistem. Bu karar verilirken de iki fleye dikkat ediyorlar:
Kendi mülklerinin, dolay›s›yla kazançlar›n›n art›r›lmas›
ve bu faaliyetlerle insanlar›n ihtiyaçlar›n›n tatmin edil-
mesi. ‹htiyaçlar artt›¤› sürece kazanç artabiliyor. Bu-
günkü ekonomik sistem geldi¤i son nokta itibariyle, ih-
tiyaçlar›n s›n›rs›zca art›r›lmas›n› gerektiren bir sistem. 

Bu durumda do¤an›n sürdürülebilirli¤i sa¤lanabilir mi?
Sürdürülebilirlik sorunu insan›n ekonomiden ne anlad›-
¤›n› tekrar sorgulamas›yla ilgili. Mevcut ekonomik yap›-
n›n çevreye olumsuz etkisinin kontrol edilebilmesi ve in-
sanlaflm›fl do¤an›n ihtiyaçlar›m›z› karfl›layabilecek flekil-
de sürdürülebilmesi için kazançlara dayal› sistemin sor-
gulanmas› gerekiyor. Ele geçirdi¤imiz do¤a art›k ç›plak,

balta girmemifl do¤a de¤il. ‹htiyac›m›z artt›¤› noktada
ona tekrar gidiyor ve teknolojilerle dönüfltürüyoruz.
Böylece artan ihtiyaçlarla insanlaflm›fl do¤an›n çat›flma-
s› ortaya ç›k›yor. Bu öyle karmafl›k bir sistem ki, mevcut
ekonominin varl›¤›n› sürdürebilmesi için, do¤an›n tekrar
kullan›ma aç›lmas› zorunlulu¤u ortaya ç›k›yor. Ama do-
¤a bunu karfl›layamaz durum geldi¤i için “sürdürüle-
mez” bir yola girmifl bulunuyor. Peki nas›l bitecek bu ifl,
bu oyun nas›l duracak? En kolay› flöyle benim tan›m
çerçevemde: Ekonomik kazanç kavram›n› ortadan kal-
d›r›rsak, ihtiyaçlar›n h›zla artmas› için bir neden olmaz ve
do¤an›n s›n›rl›l›¤› bize sorun olmaktan ç›kar.

‹nsan›n kirlenmesinden kast›n›z ne?
Bu anlamda kirlenmeyi insan›n ihtiyaçlar›n›n sürekli art-
mas›n› sorgulayamaz hale gelmesi olarak tan›ml›yorum.
‹nsan sanki sürekli daha fazla ve farkl› fleyler tüketme
mikrobuyla “kirlenmifl” durumda. Örne¤in dünyada ihti-
yaçlar› en h›zl› artan yerlerden olan Avrupa’ya bakar-
sak, bundan 500-600 y›l önce insanlar neredeyse yal-
n›zca ekmekle besleniyordu. Bu insanlar mutlaka et de
severdi ki özel günlerinde yiyorlard›. Yani bir kifli y›lda
üç-dört kilo et tüketiyordu. Art›k Avrupa insan› üç-dört
kilo eti bir haftada tüketiyor. Bu ihtiyac› karfl›layacak
kadar hayvan do¤ada yok. Bu hayvanlar›n beslenece¤i
kadar ot da yok. ‹nsan o otu da, hayvanlar› da üretiyor
ve do¤al olan› art›r›yor. Fakat bu art›fl› sa¤lamas›na

ra¤men gerekli olan oksijeni üretebilip yaratt›¤› fazla
karbondioksidi temizleyebiliyor mu? 

‹nsanlar›n tüketiminin artmas›n›n nedeni nedir?
Tüm dünyada bu tüketim ekonomisinden para kaza-
nanlar sürekli art›yor. Bu problem bireysel giriflimlerle
çözülemez. ‹nsan›n kültürel varl›¤› de¤iflmedi¤i sürece
bugünden farkl› bir insan do¤a iliflkisinin ortaya ç›kma-
s›n› beklemek biraz hayalcilik olur.

Çevrenin tükenmesinden kazanç sa¤layanlar yok mu?
Ekonomik aktörler bu olay›n içinde olduklar›ndan art›k
do¤aya ba¤l› olduklar›n›n bilincindeler. Sahip olduklar›
kaynaklar› sürdürülebilir yapmak istiyorlar ve bu sorunu
çözme ifli de zamanla kazanç faaliyetleri içine giriyor.
Fakat ana mant›kta de¤ifliklik olmad›¤› sürece bunun
bir sonu yok. Kaynaklar giderek azald›¤›na göre art›k
insanlar›n et tüketimini 25 kiloya ç›kar›rsan›z dahi ozon
tabakas› ciddi oranda y›rt›lacak. Bu art›k sürdürülemez
bir noktaya gelecek. Bu nedenle de dünyada iki tür in-
san olacak: Et yiyenler ve yiyemeyenler. Et iflinden ka-
zanamad›¤›n›z paray› turizme yat›rd›n›z diyelim. Akde-
niz sahillerini kapatt›n›z, ama o da bir süre sonra bite-
cek. Bunu görmemiz gerekiyor. Dolay›s›yla çevreye du-
yarl› olmak bofl zamanlarda yap›lacak bir faaliyet de¤il.
Art›k dünyan›n ne hal ald›¤›n› görmek ve tüketim eko-
nomisinin sürdürülemeyece¤ini bilerek yaflamak gerek.

Bergama örne¤indeki gibi hareketler sorunun çözümü
için aç›l›m sa¤layamaz m›? 
Bergama hareketiyle ilgili olarak iki konu bende merak
uyand›rd›. Birincisi, nas›l oldu da sosyal ve siyasi konu-
lara duyars›z oldu¤u söylenen bir köylü grubu önce
Türkiye sonra Avrupa ölçe¤inde süreçlere dahil olarak
siyaset yapt› ve neden bu siyaset de¤iflik bir siyasetti? 

Bergama olay›n› incelerken gözlemleriniz ne oldu?
“Bergamal›y›m” diyerek isim verdi¤iniz, insanlaflt›rd›¤›-
n›z do¤ayla kendinizi efllefltiriyor ve tan›ml›yorsunuz.
Fakat siyanürle alt›n›n ayr›flt›r›lmas› sonucunda o do¤a
art›k yok olmaya bafllayacak. Bunun fark›na var›nca in-
sanlar devir ald›klar› ve hiç bitmeyecekmifl gibi gördük-
leri bir yaflam alan›n›n varl›¤›n›n garanti alt›nda olmad›-
¤›n› gördüler. Alt›n›n asl›nda yaln›zca bir maden oldu¤u-
nu, o de¤erin insan›n atfetti¤i bir de¤er oldu¤unu söy-
lediler. Oradaki insanlar alt›n› bir hiç, içinde yaflad›klar›
habitat› ise her fley olarak gördüler. Dolay›s›yla bu ha-
reketler teorik olarak bizim kafam›zda gelifltirece¤imiz
alg›lamalar›n çok ötesinde bir konuda bilinç veriyor.

Çevre konusu herkesi etkilese de insanlar yaln›zca için-
de bulunduklar› çevre tehlikeye girdi¤inde mi daha du-
yarl› oluyor? 
Geliflmifl ülkelerde çevre bilincinin çok yayg›n oldu¤unu
düflünüyorum. ‹lkö¤retimde ve lisede çevreye duyarl›l›k

müfredat›n içinde yer al›yor. Türkiye’de okullarda konu
olarak geçse de çevre sorunu kenarda kalan, ayr› bir
sorun olarak iflleniyor. Gösterilerin oldu¤u, konuda bir-
çok aktivitelerin yap›ld›¤› ABD’de çevre bilinci var. Bu
noktada “Bugün demokrasi var m›” sorusu gündeme
geliyor. Bu kadar bilinçli demokratik de¤erlere sahip
olan devletler yurttafllar›n›n taleplerine ra¤men bunlar›
hayata geçirmeyebiliyor. Bu da demek oluyor ki bu ifl
bilinç art›r›lmas›yla olmayacak. Bu bir iktidar sorunu.
Demokraside halk›n sorunlar›na çözüm önerilerini siya-
sal olarak gündeme getirebilmesi ve karara dönüfltüre-
bildi¤i bir yap› olmas› gerekiyor. 

Türkiye’de ekonomik kazanç çevrenin üzerinde bir öne-
me sahip denebilir mi?
Bergama bunun d›fl›nda bir örnek olsa da ne yaz›k ki
Türkiye’de ekonomik kazanç çevreden daha üstün gö-
rülüyor. Arjantin, Brezilya gibi yerlerde de böyle oldu-
¤unu düflünüyorum. Bu ülkelerin elde edecekleri gelir-
lerle ilk hedefleri borçlar›n› ödemek. Ekonomik sorunlar
düflünülünce iktidar›n çevreyi gündeme almas›n› çok
beklemiyorsunuz. Avrupa için çevre önemli bir konu
ama enerji kaynaklar› bak›m›ndan fakir ve ba¤›ml› oldu-
¤u için nükleer santral yap›m› daha öncelikli. Tart›flma-
lar sürerken yap›m kararlar› al›n›yorsa, çevreciler güçlü
bir blok da olsa çevre Avrupa’da da hala ikinci planda
demek.

5958 çevre: Ahmet Öncü
rrööppoorrttaajj:: meltem ersoy

Do¤ay› tüketmeden yaflamak
Sabanc› Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ahmet Öncü’ye göre çevre,
yaflam›n ve ekonominin temelinde yer al›yor. Ancak artan ihtiyaçlarla beraber çevre kirleniyor ve 
yok oluyor; tüketimden pay›n› alamayanlara yetecek kadar kaynak kalm›yor.

Ahmet Öncü kimdir
ODTÜ’de iktisat bölümünü bitiren Doç. Dr. Ahmet Öncü,

daha sonra Kanada’da Alberta Üniversitesi’nde önce ‹ktisat

yüksek lisans›n› daha sonra da sosyoloji doktoras›n› 

tamamlad›. Örgüt sosyolojisi, politik iktisat, toplum teorisi

konular›nda uzman olan Ahmet Öncü Sabanc› Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde ö¤retim görevlisi.
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ddeerrlleeyyeenn:: esra melek yi¤itsözlü

Hamam
Yurtd›fl›nda Osmanl› ve Türkiye denildi¤inde akla ilk gelenlerden biri Türk hamamlar›. Osmanl›’da 
temizli¤in yan›nda sosyal yaflam›n da bir parças› olan Türk hamamlar›n›n say›s› ve gündelik
yaflant›m›zdaki yeri günümüzde azalm›fl olsa da hamamlar hala kültürümüzü temsil ediyor.

D›fla do¤ru kabartma yivli, ortas› kaz›ma tekni¤iyle yap›lm›fl,

çiçek desenli, 18 yüzy›l hamam tas›.

Beyaz zemin üzerine k›rm›z›, sar› yollu, uçlar› kendinden

saçakl›, 19. yüzy›l Osmanl› ipekli pefltamal



Keyif ve lüks bir arada

‹stanbul’da 1638’de yap›lan say›mda hususi ve umumi

14 bin 536 hamam oldu¤u tespit edilmifl. Toplumun

her kesiminin hamama gitmeyi önemsemesi nedeniyle

hamam kültürü yeni ihtiyaçlar do¤urmufl. ‹htiyaçlar ye-

ni pazar, yeni aray›fllar, yeni estetik anlay›fllar› ve yeni

adetlerin oluflmas›n› sa¤lam›fl. Hamam›n vazgeçilmezi

su ayn› kalmakla beraber, hamam gereçleri hamam›n

konusuna ve kullan›c›lar›na göre de¤ifliklik göstermifl. 

Birçok toplumda oldu¤u gibi Osmanl›lar’da da her türlü

temizlik gereksinimi yerine getirilirken bunun keyfi ve

lüksü de yaflanm›fl. Konforun yan›nda estetik kayg›lar›n

zaman zaman abart›ld›¤› mekanlar ve eflyalar kullan›l-

m›fl. Hamam gelene¤i zengin kumafl, mücevherat, gü-

müfl, bak›r, porselen ve sedef kakma eserlerin ortaya

ç›kmas›n› sa¤lam›fl. Ancak sa¤l›¤›n temizlikle ba¤lant›s›

göz ard› edilmemifl. 19. yüzy›l›n bafl›na kadar çarfl› ha-

mamlar› insanlarla dolup taflm›fl. 1800’lerde konaklar ve

ev hamamlar› ön plana ç›k›nca çarfl› hamamlar›n›n müfl-

terileri zamanla azalm›fl, ama gelenekler sürdürülmüfl.

Hamam malzemeleri kad›nlar ve erkekler hamam›n›n ih-

tiyaçlar› olmak üzere iki grupta toplan›yor. Kad›nlar ha-

mam›nda kullan›lan malzemeler, erkeklerinkine k›yasla

daha gösteriflli ve ayr›nt›l›. Kurna, musluk ve göbektafl›

hamamlar›n ifllevsel ve dekoratif özellikleri olan temel

gereçleri. Hamam tas›, sabun ve sabunluklar, kese, lif,

havlu, pefltamal, takunya veya nal›n, ponza tafl›, hamam

otu, flerbetlikler, gülabdanlar, buhurdanlar hamam›n di-

¤er gereçleri. Hamam kültüründe hem müflterilerin hem

de hamam çal›flanlar›n›n davran›fllar› da kurallarla s›n›r-

land›r›lm›fl. Hamama giriflten hamamdan ç›k›fla kadar,

hamamda kullan›lacak malzemelerin koyulaca¤› yerler

ve kullanma flekilleri önceden düzenlenmifl. Saray ha-

mamlar›nda da bu geleneklere göre hareket edilmifl. 

‹stanbul hamamlar› 

Büyük Hamam: 1533’te Kas›mpafla’da hemen yan›n-

daki camiyle beraber Mimar Sinan taraf›ndan yap›ld›.

Günümüzde de çifte hamam olarak kullan›l›yor. 

Süleymaniye Hamam›: Mimar Sinan’›n “kalfal›k eserim”

dedi¤i Süleymaniye Camii ve külliyesiyle birlikte

1557’de yap›ld›. Beyaz›t’taki hamam 2001’den beri tu-

ristik amaçl› çal›flt›r›l›yor.

Çemberlitafl Hamam›: 1584’te III. Murat’›n annesi Nur-

banu Sultan taraf›ndan Üsküdar’daki Atik Valide Sultan

Külliyesi’ne gelir sa¤lamak amac›yla Mimar Sinan’a

yapt›r›ld›. Günümüzde çifte hamam olarak kullan›l›yor. 

A¤a Hamam›: I. Ahmet’in Kiler A¤as› Malatyal› ‹smail

A¤a taraf›ndan 1610’da yap›ld›. Üsküdar’daki A¤a Ha-

mam› günümüzde çifte hamam olarak kullan›l›yor.

Galatasaray Hamam›: Galatasaray Lisesi’ne temel

oluflturan Galata Saray› Oca¤› ‹ço¤lanlar› K›flla-Mekte-

bi’nin yeniden inflas› s›ras›nda 1715’te yapt›r›ld›. Ha-

mama 1965’te kad›nlar k›sm› eklendi. 

Ca¤alo¤lu Hamam›: 1741’de I. Mahmut taraf›ndan

Ayasofya Camii’ne gelir getirmesi amac›yla yapt›r›ld›.

Hamam›n planlar›n› bafl mimar Süleyman A¤a yapt›.

Hamam› Abdullah A¤a tamamlad›. Günümüzde çifte

hamam olarak kullan›l›yor.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n “Osmanl›’da Y›kanma

Gelene¤i ve Berberlik Zanaat›” kitab›ndan derlenmifltir. 
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H
amamlar kubbeli yap›s›, ifllemeli duvarlar›, tel-

la¤›, nat›r›yla kuflaklar boyu aktar›lan bir kültü-

rün simgesi... Akdeniz medeniyetinin önemli

unsurlar›ndan biri. Selçuklu-Osmanl› gelene¤inde Türk

hamam›, bu bölgede Roma hamam›ndan sonra en et-

kili müessese. Osmanl›lar’da yaln›zca temizlenilen yer

de¤il, toplumsal yaflam›n vazgeçilmez bir parças› hali-

ne gelen Türk hamamlar›, hamam gelene¤inin günü-

müze ulaflmas›n› sa¤lad›. 

Y›kanmak için kapal› yerlerin infla edilmesi Hindistan,

eski M›s›r, antik Ege ve Yunan uygarl›klar›na kadar

uzan›yor. Günümüz hamamlar›na benzer ifllevler gören

binalar›n yayg›n olarak ilk kez ‹Ö. 5. yüzy›lda Atina’da

kullan›ld›¤› kabul ediliyor. Ba¤›ms›z hamamlar›n yap›l-

maya baflland›¤› Roma uygarl›¤›nda ‹Ö. 33’te 170 ge-

nel hamam›n oldu¤u biliniyor. Roma ve Bizans döne-

mindeki buhar banyolar› Asya’ya ve Ortado¤u’ya Ro-

ma’n›n yeralt› ›s›tma sistemiyle donat›larak yay›ld›. ‹s-

lam mimarisinin ve sosyal yaflam›n›n unsurlar›ndan biri

olan vak›f sistemiyle geliflti. 

‹slam’›n flartlar›ndan say›lan temizlik, Emevi saraylar›n-

dan itibaren çeflitli ‹slam toplumlar›nda bir hamam kül-

türü ve mimarisi yaratt›. Osmanl›lar’da temizli¤in d›fl›n-

da toplumsal hayat›n olmazsa olmaz bir parças› haline

geldi. Roma hamam›ndan sonraki dönemlerde buhar

banyosunun giderek daha az kullan›lmas›yla ortaya ç›-

kan bofllu¤u Türk hamam› doldurdu. 19. yüzy›lda or-

yantal banyolar, Ma¤rip ve Türk hamam› ad›yla Avru-

pa’ya, Yahudi göçüyle de Amerika’ya yay›ld›. 

Hem temizlik hem e¤lence

Hamamlar Osmanl›lar’da saray yaflam›nda ve halk ara-

s›nda önemli bir kültür haline geldi. Günlük yaflam›n bir

parças› olan hamama gitmek törensellefltirilmifl ve her

gidifle bir anlam yüklenmifl. ‹nsanlar›n hayatlar›ndaki

ilklerde, hamamlar büyük törenlerin yap›ld›¤› hem te-

mizlik hem de e¤lence yerleri haline getirilmifl. Dü¤ün

öncesi k›na, gelin ve damat hamam›, lo¤usa hamam›,

sünnet hamam›, bayram hamam›, adak hamam›, asker

hamam› bunlardan birkaç›. 

‹fllevsel ve sade

Osmanl›lar’da hamamlar saray hamamlar› ve çarfl› ha-

mamlar› olmak üzere iki grupta toplan›yor. Mimari ya-

p›lar› ayn› olmas›na karfl›n kullan›lan objeler birbirinden

farkl›. 

Saray hamamlar›n›n yap›m›nda birinci s›n›f malzemeler

tercih edilmifl. ‹badette temizli¤i yeri önemli oldu¤u için

çarfl› hamamlar›, camii ve külliyelerin yak›nlar›na yap›l-

m›fl. Kad›n ve erkek hamam›, çifte hamam fleklinde dü-

zenlenen hamamlar›n mimarisinde ifllevsellik ve sadelik

dikkat çekiyor. Mukarnasl› geçifller, de¤iflik örtü düze-

ni, mermer ve alç› süslemelerle zenginlefltirilen iç me-

kanlar görülüyor. Su ve hava s›cakl›¤›n›n korunmas›

için merkezi planl›, kubbeli, bitiflik nizam kad›n-erkek

bölümleriyle Türk hamam›, toplu mekan ve ›s› koruma-

s›na yönelik pratik bir mimari gelifltirilmifl. Mimar Si-

nan’›n yapt›¤› saray ve çarfl› hamamlar› bir ekol haline

gelmifl. Çinili Hamam, A¤a Hamam›, Sinanpafla Hama-

m›, Ayasofya Hamam›, Çemberlitafl Hamam›, Mahmut-

pafla Hamam› bunlardan baz›lar›.

62 gelenek: Hamam

Bütünüyle alt›n, üzerleri aç›k yeflil mineli, gövde ve kapaklar›nda gümüfl elmas yuvalardan oluflan 

dal ve çiçek motifleri bulunan murassa alt›n gülabdan ve buhurdanl›k

K›rm›z› kadifeden cüz kesesi biçiminde, bütün yüzeyleri s›rma iflli, ifllemelerin aralar›nda inciler, elmaslar, yakutlar ve 

zümrütlerle bezeli çiçek ve yaprak motifleri bulunan 19. yüzy›l Osmanl› murassa tarak mahfazas›

Üzeri gümüfl kapl›, ajur tekni¤inde ve kabartma olarak stilize çiçek ve dallarla bezenmifl, 

tasmas› meflin olup çuhayla kaplanm›fl 19. yüzy›l sonu Osmanl› nal›n›

Sultan II. Abdülhamid’in sabunu. Ön yüzünde çelenk içinde Osmanl› armas› ve ay-y›ld›z olup 

arka yüzünde çerçeve içinde Osmanl›ca “Padiflah›m çok yafla” yaz›l›d›r.

Hamam malzemeleri kad›nlar ve erkekler hamam›n›n ihtiyaçlar›
olmak üzere iki grupta toplan›yor. Kad›nlar hamam›nda kullan›lan

malzemeler, erkeklerinkine k›yasla daha gösteriflli ve ayr›nt›l›.



Dünya nüfusu sürekli olarak yer de¤ifltiriyor. Bu in-
sanlar› ABD’de gösterilerde, Fransa’da ayaklan-
malarda, kaçak olarak s›n›r geçmeye çal›fl›rken

bafllar›na gelen olaylarla haberlerde görebiliyoruz. Bat› ül-
kelerde olaylar›n yaratt›¤› s›k›nt›lar nedeniyle politikalar
sertlefliyor. Geliflmifl ülkeler göçü engellemek için önlem-
ler almaya çal›fl›yor. Ortada bir sorun var ki milyonlarca in-
san daha iyi yaflam flartlar› bulmak umuduyla ya da ülke-
sinde yaflad›¤› insan haklar›na ayk›r› muameleden kurtul-
mak için öz vatan›n› terk edip zorlu engeller aflarak, hatta
ölüm tehlikesiyle burun buruna s›n›r aflmaya çal›fl›yor. Ya-
sad›fl› göç ve s›¤›nma gibi konular Türk kamuoyunun
çok fazla ilgisini çekmiyor olsa da dünyan›n gündemin-
de önemli bir yere sahip. Göç eden milyonlarca insan›n
yönetimini ö¤renmek kaç›n›lmaz görünüyor. 

Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›ndan beri dünya çap›nda mülteci
sorunlar› için çal›fl›yor. Komiserli¤in yükümlü oldu¤u
mültecilerin say›s› 2005 y›l›nda 19.2 milyon insand›.
Büyük krizler d›fl›nda günde ortalama olarak her y›l BM
Mülteciler Yüksek Komiserli¤inin ilgi alan›na giren insan
say›s› 7 bin 5 bin aras›. Mülteci 1951 Cenevre Sözlefl-
mesi’ne göre dini inançlar›, siyasi görüflü, ›rk›, milliyeti
veya ait oldu¤u sosyal grup gibi befl nedenden en az
birinden dolay› kendi ülkesinde zulüm görece¤ine dair
hakl› bir korku tafl›yan ve bu korku yüzünden ülkesini
terk etmek zorunda kalan insan anlam›na geliyor. Ço-

¤unlukla kaçak yollarla uluslararas› s›n›r geçen bu in-
sanlar›n ilk s›¤›nd›¤› ülkede yard›m görmesi gerekiyor.
Ayn› sözleflmeye göre mültecilerin korunma zorunlulu-
¤u var. Daha iyi bir yaflam umuduyla baflka bir ülkeye
girifl yapmaya çal›flan göçmenler için ise uluslararas›
bir düzenleme bulunmuyor. 

Bir mülteci bir ülkeye s›¤›nd›¤›nda ne yap›lmas› gerek?
Bir ülkeye girip s›¤›nmac›y›m diyen bir insan uluslarara-
s› toplumun korumas› alt›na giriyor. Gerçekten mülteci
olup olmad›¤› anlafl›lana dek gerekli koflullar sa¤lan›p
bekletiliyor. Bu karar› verecek olan kifliler çeflitli teknik-
ler kullanarak, mülakatlarla ve hukuka dayanarak ince-
leme yap›yor. Bu arada sa¤l›k, çocuklar›n e¤itimi, kala-
cak yer ve yiyecek gibi yard›mlar oluyor. 

Göçe karfl› korumac› politikalar›n sonuçlar› neler?
Korumac› politikalar ekonomik göçü engellemeye çal›flsa
da hayati tehlikesi olan insanlar da ülkelere girememeye
bafllad›. S›¤›nma hakk› ihlal edilmeye bafllad›. Gelmeyi
kafaya koyan insanlar için geriye bir tek kaçaklarla iflbirli-
¤i seçene¤i kal›yor. Böylece de eskiden uyuflturucu ve si-
lah kaçakç›l›¤›na a¤›rl›k veren uluslararas› mafya, insan
kaçakç›l›¤›na yöneldi. Ondaki cezalar çok daha hafif. 

Göç nas›l yönetilir?
Duvarlar› ne kadar yükseltseniz de her fleyi göze alan in-
sanlar gelmeye devam ediyor. Bu nedenle de anlay›fl ya-

vafl yavafl göçün önlenmesinden göçün yönetimine do¤-
ru kay›yor. Göç yönetimi henüz üzerinde yeni yeni kafa
yorulan bir konu. Çözüm olarak düflünülen yollardan biri
göç veren ülkelerdeki koflullar› de¤ifltirmek. Örne¤in yük-
sek duvarlara harcayaca¤›m›z paran›n onda birini çok fa-
kir bir ülkede harcarsak insanlar›n belki yar›s› gelmekten
vazgeçecek. ‹kinci düflünce göçün tüm sonuçlar›n›n ne-
gatif olup olmad›¤›n›n incelenmesinde yat›yor. Avrupa’n›n
yafllanan nüfus sorununa karfl›n göçmenler ekonomiye
dinamizm getirebilir. Ayr›ca kültürel bir çeflitlilik ülkelere
yeni boyutlar kazand›r›yor. Diaspora’da yaflayan insanlar
ekonomiye entegre olabilirlerse geldikleri ülkeye para ve
bilgi aktar›m› yapabiliyor. Yani bir kar zarar analiziyle be-
raber göçün belli türlerini meflrulaflt›rmak mümkün. Göç
iyi yönetilmedi¤i sürece yeni boyutlar kazan›yor.

‹yi yönetilmezse sorunlar neler olabilir?
Kaçakç›l›k insan ticaretine dönüflüyor. Bu insanlar gide-
rek istismara aç›k hale geliyor. Çocuk ticareti, uyuflturu-
cu kuryeli¤i, seks ticareti gibi yerlerde kullan›l›yorlar. Gel-
dikleri topluma tehdit teflkil etmeye bafll›yorlar. Yasad›fl›
kald›klar› sürece sa¤l›k imkanlar›ndan, t›bbi korumadan
uzaklar. AIDS’in yayg›nlaflmas›nda potansiyel tafl›yabili-
yorlar. Bu uluslararas› bir sorun oldu¤u için ülkelerin or-
tak çal›flmas› gerekiyor. Enformasyon paylafl›m›yla ka-
çakç›lar›n yakalanmas› için bu flart. Ayr›ca göç yönetimi-
nin bir de insani boyutu var. Ne yolla gelirse gelsin insan-
lar ve sizin ülkenizde yaflad›klar› sürece asgari sa¤l›k, ye-

mek, çocuk e¤itim hakk› gibi imkanlar› vermek gerek.
Geri gönderilecekse de ikna ederek, küçük yard›mlarla
göndermek gerek. Örne¤in kiflinin gelme nedeni iflsizlik-
se küçük e¤itimle bir beceri kazand›rarak, kredi açarak
ülkesinde ifl bulmas›na yard›m ederek gönderilebilir. Sa-
vafllar›n sona ermesi ve demokratik yönetim tabi ki göç
sorununa yönelik en do¤ru çözüm. 

Bir köprü ülke olmak bu konuda Türkiye’ye ne gibi zor-
luklar getiriyor?
Türkiye genellikle bat› ve kuzey bölgelere göçte kullan›-
l›yor. Yola ç›kan insanlar›n hedef ülkesi de¤il. Bazen
geçifl ülkesi oluyor, bazen de gelen insanlar kand›r›la-
rak kendilerini Türkiye’de buluyorlar. Bu gelen insanla-
r›n büyük k›sm› kötü koflullarda yafl›yor. Sonra tekrar
yollar›n› bulmaya çal›fl›yorlar. Geçici olarak gelenler de
var, bavul ticareti yapmak gibi nedenlerle. 

Mültecilerle ilgili ne yap›l›yor?
Türkiye 1951 sözleflmesiyle ilgili co¤rafi çekincesini
sürdürüyor. Mültecileri geri göndermiyor ama geçici
koruma sa¤l›yor. S›¤›nma talep edenleri 25 kadar Ana-
dolu vilayetine yolluyor. Çal›flma hakk› sa¤lanm›yor. Bu
insanlara bizim ofisimiz kal›c› çözüm buluyor. Onlara
gidebilecekleri üçüncü bir ülke bulmak için çal›flmalar
yap›l›yor, ama bu bile en az bir y›l al›yor. Aç kalmama-
lar› için BM yard›m ediyor. Göçmenlerin halkla bir te-
mas› olmad›¤› için konu siyasi bir boyut da kazanm›yor.
Fakat AB’nin dayatmas›yla beraber konu önem kazan-
maya bafllad›. Türkiye dünya sistemine entegre olduk-
ça s›¤›nma sistemini standartlara göre düzenlemesi
gerekiyor. 

Türkiye neden bu konuda kat› bir tutum izliyor?
Bunun çeflitli nedenleri var. Örne¤in ‹ran’dan kaç›p
Irak’tan sonra Türkiye’ye gelen bin-bin 500 kiflilik bir

grup var. Üçüncü bir ülkeye yerlefltirilirseler Irak’tan on
bin kiflinin daha gelme ihtimali düflünülüyor. Bu belki
hakl› bir kayg›, ama birlikte oturup çözüm üretmemiz
gerek. ‹stanbul’da 1200 Çeçen yerleflim merkezlerinde
yafl›yor. Rusya onlar›n terörist oldu¤unu söyleyerek ge-
ri gönderilmelerini istiyor. Fakat birço¤u çocuklar›yla
beraber evleri bombaland›¤› için kaçm›fl. 

Türkiye’de durumun düzeltilmesi neler yap›l›yor?
Biz Ankara ofisi olarak kapasite oluflturma ve kurum-
laflma gibi giriflimlerde yard›mc› olmaya çal›fl›yoruz. Bi-
linçlendirme amac›yla sürekli e¤itimler veriliyor. Örne-
¤in Baltaliman› polis evine bir haftal›k e¤itim verilecek.
Göçle ilgili eylem plan› da haz›rland›, fakat uygulama-
s›yla ilgili fazla ilerleme olmad›. Konunun çözümü için
sosyal içerikli kurumlar, sa¤l›k bakanl›¤› gibi kurumlar›n
da yard›m› ve toplumun sahiplenmesi gerekiyor. De¤i-
flim sürecinde e¤itim, kapasite oluflturma, kabul mer-
kezleri gibi Avrupa’n›n kurulmas›n› istedi¤i yap›lar var.
Türkiye olumlu ad›mlar atmad›¤› için AB’nin ay›rd›¤›
kaynaklar gelmiyor. Henüz sürecin bafl›nday›z.

BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤inin kendi içindeki yö-
netimi nas›l?
Örgütümüz 1950’de BM genel kurulunun karar›yla ku-
ruldu. 1950’lerde komiserli¤in alan›na giren 2 bine ya-
k›n insan vard›. Dünyada mülteci sorununun çözülmesi
için öngörülen süre içinde devletlerle pazarl›k yap›l›p
çözüm sa¤land›. Komiserli¤e art›k gerek olmayaca¤›
düflünülürken So¤uk Savafl’la birlikte tekrar mülteci
sorunu yükseldi ve daha sonra savaflla iflgaller, savafl›n
bitifli gibi çeflitli nedenlerle sürekli devam etti. Küçük bir
ofis olarak kurulan komiserli¤imizde bugün dünya ge-
nelinde 5 bin çal›flan›m›z var. Komiserlik insani ve siya-
si olmayan bir örgüt. Devletlere siyasi tav›r al›rsak ope-
rasyonlar›m›z bozulur. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i’nin finansman› nas›l
sa¤lan›yor?
Komiserli¤e en büyük destek uluslararas› toplumun
sa¤lad›¤› ba¤›fllarla olufluyor. ‹htiyaçlar›m›z› belli bir y›la
kadar gerekenler do¤rultusunda belirliyoruz. Yüksek
komiser devletlere küresel bir ça¤r› yap›yor. Devletler
de istedikleri bir miktar› karfl›layacaklar›na dair bir taah-
hütte bulunuyorlar. Fakat bir do¤al felaket oldu¤unda
bu yard›m› baflka bir yere de aktarabiliyorlar. Biz de
kaynaklar›m›z› acil durumlar için uzman bir örgüt olarak
afetlerde kullanabiliyoruz. Kaynaklar için özel sektör-
den de yararlan›yoruz. Ülkemizde de özel sektörün
yapt›¤› ba¤›fllar›n pay› yüzde sekiz-dokuzlara ç›kt›. 

Türkiye ofisinde kaç kifli çal›fl›yor?
Türkiye’de merkez ofis Ankara’da. Ofiste 70 kifli çal›fl›-
yor. Bu dünyadaki en kalabal›k ofislerden biri. Co¤rafi
çekince nedeniyle, normalde devletin yerine getirmesi
gereken fonksiyonlar› biz yap›yoruz. Mülteci statüsü-
nün belirlenmesi, yard›m sa¤lanmas›, üçüncü ülke
aranmas› gibi ifller ofisimiz taraf›ndan yap›l›yor.

‹nsan kayna¤› neye göre sa¤lan›yor?
Ço¤unlukla önce ulusal bir krizde yer alan kifliler ulus-
lararas› memur oluyor. Çal›flanlar›n ortak BM dillerin-
den baz›lar›n› bilmesi gerekiyor. Ana görevimiz “ulusla-
raras› koruma” sa¤lamak oldu¤u için bu konuda uz-
man hukukçular›m›z var. Ayr›ca psikolog, e¤itmen, mi-
mar, gazeteci, sosyal hizmet görevlisi, doktor gibi pek
çok meslek geçmifli olan insanlar çal›fl›yor. Acil durum
planlar› için haz›rl›kl› olmak gerekiyor. Kendili¤inden ku-
rulan bir mülteci kamp›nda salg›n hastal›klar olmamas›
için önlem almak gerekiyor. En ucuza ve en k›sa za-
manda bar›nak kurmak gerekiyor. En çok çad›r da kul-
lan›lsa her yere uygun olmuyor. Mimar, mühendis gibi
teknik elemanlar çal›fl›yor.
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kifli ne kadar okulluysa anlat›mdan ç›kan o kadar kita-
ba benzer. De¤ilse de sözel kültüre, yani folklora daya-
nan bir hikaye oluflur.

Sözlü tarih araflt›rmac›lar›n ilgilendi¤i konular etraf›n-
da m› oluflturuluyor?
‹ki türlü yap›labiliyor. Ya ilgilenilen bir konu etraf›nda
dar bir çerçevede görüflme yap›l›yor ya da kütüphane-
ci ve arflivciler herkesin kullanabilmesi için genifl kay-
nak oluflturuyor. Ben görüflmelerime belli bir fikirle git-
mifl de olsam, geriye dönüp dinledi¤imde mutlaka kul-
lanmad›¤›m, ama daha sonra ifle yarayabilecek bir mal-
zeme buluyorum. Çok zengin bilgi alma flans›n›z var. 

Sözlü tarih resmi tarihte unutturulan olaylar›n ö¤re-
nilmesinde yard›mc› olur mu? 
Mutlaka olur. Resmi tarihte çeflitli nedenlerden baz›
olaylar›n izini göremeyiz. Ama insanlar genelde kendi
toplumlar›nda yaflanan olaylardan haberdard›r. Her ne
kadar yaz›l› tarih güçlüyse de, sözlü tarih ve toplumsal
haf›za da güçlüdür. Ermeni konusu örne¤in. Benim his-
sim flu ki, özellikle do¤uda yaflayanlar›n bu konuda bir
fley duymam›fl olmas› çok zor. Ailelerde hikayeler anla-
t›yor ve biliniyor. Fakat bizim toplumda özel yaflamda
konuflulanla kamusal alanda konuflulan aras›nda çok
büyük fark var. Sözlü tarih bu ikisini birlefltirmeye çal›-
flan bir alan. Sessizliklerin oldu¤u bir toplumda sözlü
tarih çok ifle yarayabilir. Ama insanlar›n konuflmay› ka-
bul etmesi gerekiyor. 

Halk›n kendini rahat hissetmesi ve konuflmalar› için
ne yap›labilir? 
Antropolojik yöntemler kullan›labilir. Beraber çal›flt›¤›n›z
insanlarla ne kadar yak›n iliflki kurabilir ve beraber za-
man geçirebilirseniz, o kadar daha karfl›l›kl› aç›kl›k olur.

‹nsanlar kendi hikayelerini ortaya ç›kar›rsa, sonsuz olan
kültürel zenginli¤imizi daha ayr›nt›l› yans›t›r.

Belgeseller, foto¤raflar, internetle beraber görsel ta-
rih sözlü tarihin yerini alabilir mi?
Bu sözlü tarihe yeni bir boyut kat›yor. Bu ifle önce ses
kay›t cihazlar›yla bafllad›. Film çekmek için ekipler ge-
rekiyordu, fakat bu görüflmelerde ikili iliflki ve derinlere
inmek çok önemli. Ayr›ca saatlerce film çekmek mali-
yetli. Görüflmelerin özel olmas› gerekiyor. Art›k dijital
kameralar kullan›labiliyor. Görüflme flekli sözlü tarih için
tart›flma konusu. 

Herhangi bir toplumun fiziksel ve tarihsel dönüflümü
sözlü tarihe nas›l yans›r?
Bir kifli üzerinden yans›maz, ama kolektif bir grup üze-
rinden anlafl›l›r. Araflt›rmada bir cemaat ya da belli bir
kesim seçilir. Bir grup üzerinden toplum konuflulabilir.
Belli bir olay› yaflam›fl insan say›s› az da olsa bir döne-
mi yans›tabilir. Örne¤in ‹kinci Dünya Savafl›’ndan son-
ra Nazi kamplar›ndan kurtulan insanlar. Çok fazla insan
yok, ama o dönem baflka türlü incelenemiyor. 

Sözlü tarih toplumda geçiflleri anlamay› kolaylafl›r m›?
Tabi. Örne¤in son Osmanl› kufla¤›yla görüflürken baz›
‹stanbullu han›mlarla görüflmüfltüm. Onlar Osmanl›’dan
Cumhuriyet’e geçifli genç k›zl›klar›nda yafl›yorlar. Bu-

gün bakt›¤›m›zda bize anlat›lanlara göre müthifl bir ke-
sinti oluyor. Birden dönüflüm yaflan›yor, devrimler yap›-
l›yor. Günlük hayat bir anda de¤ifliyor. Biz kitaplarda bir
günde kökten de¤iflimler yap›ld›¤›n› okuduk. Ama as-
l›nda hem çok h›zl› geliflti hem de¤il. Çok büyük de¤i-
fliklikler oldu¤u için toplumun delirmemek için adapte
olmas› gerekiyordu. Görüflmelerimden birinde bir ha-
n›m bana “Evde babam›n elini öperken bafl›m› örter,
soka¤a ç›karken flapka giyip ç›kard›m.” dedi. Yani bu
h›zl› geçifl yavafllat›labildi. ‹nsanlar de¤iflimi kendilerine
göre, kendilerine benzeterek yaflad›lar. Bu görüflmeler
sayesinde küçük detaylarla günlük hayat›n içine girile-
biliyor. Oysa yaz›l› tarihin genellemeleri içinde bu tip
fleyleri bulmak daha zor. 

Sözlü tarihin zorluklar› neler?
Sözlü tarih u¤raflt›ran bir malzeme. Gidip bulmak ye-
terli olmuyor. Kiflileri konuflmaya ikna etmek, ayr›nt›lar›
ö¤renecek flekilde aç›k konuflmalar›n› sa¤lamak gere-
kiyor. Uzun görüflmeleri dinleyip içinden cümleleri çek-
mek, ayr›nt›lar› saptamak gerekiyor. Bu çok kolay de-
¤il, ama asl›nda sözlü tarihin güzelli¤i de burada. Arafl-
t›rma bak›m›ndan Türkiye’de sorun yok. ‹nsanlara ulafl-
mak, konuflmak mümkün. Fakat her fley vakit al›yor.
Kiflilerin peflinden koflmak, kand›rmak, kaydetmek ge-
rekiyor. O uzun görüflmelerin deflifreleri genifl zamanla-
ra yay›l›yor. 

Tarih deyince akl›m›za ço¤unlukla resmi ve yaz›l›
tarih geliyor. Oysa resmi tarih belli bir amaçla,
bir siyasi görüflün elinden ç›kt›¤› için dönem

içinde geliflen olaylar›n baz›lar› abart›l›rken baz›lar› bi-
linçli olarak atlanabiliyor. Yaz›l› tarihin bu eksikliklerini
gidermek için insanlar›n kendi sesleriyle anlatt›klar› hi-
kayeler genifl ve ayr›nt›l› bir kaynak oluflturuyor. Bu yol-
la atlanan ayr›nt›lar ifllenebiliyor ve toplumlar tarihin
gündelik hayata yans›malar›n› canl› hikayelerden dinle-
yebiliyor. Sözlü tarih 1960’larda toplumun d›fl›nda ka-
lan kesimlerin çabas› üzerine Bat› dünyas›nda ortaya
ç›k›yor. Bir disiplin olarak ortaya ç›kan sözlü tarih yal-
n›zca arflivlere ve yaz›l› kaynaklara dayanan ve toplu-
mun daha çok üst kesimini yans›tan tarih anlay›fl›na
tepki olarak do¤uyor. Leyla Neyzi sözlü tarihle beraber
kad›n, iflçi, yabanc› gibi öteki diye düflünülen, daha
ezilmifl olan kesime ilgi olufltu¤unu vurguluyor. Neyzi
sözlü tarihin gündelik yaflam›n içinden insanlar›n kendi
sözleriyle kendi yaflamlar›n› çok canl› bir flekilde anlat-
malar›yla ortaya ç›kt›¤›n› anlat›rken yaz›l› kaynaklara bir
ek olarak oluflturdu¤unu belirtiyor. Bir dönemi anlata-
bilecek bu insanlardan kaynak olarak yararlanma fikriy-
le beraber sözlü tarih gelifliyor ve tarihin içinde bir dal
haline geliyor.

Sözlü tarihin toplum haf›zas›yla iliflkisi nedir?
Sözlü tarih olsa da olmasa da, folklorik haf›za var. Fa-
kat sözlü tarih daha sistematik. Ayr›ca zaman, insanlar,
toplumsal haf›za de¤iflse de, sözlü tarihle beraber bir
an› donduruyorsunuz. Söylendi¤i gibi kal›yor. Toplum-
sal haf›za ise hep hareket halinde. Toplumsal haf›za
sürekli olarak ölüp ölüp diriliyor. ‹nsanlar çocuklar›na
anlat›yorlar, ama içerik de¤ifliyor. Kütüphanede Cum-
huriyet kufla¤›ndan insanlar›n hayat hikayeleri olsa, ta-
n›ma flans› olmayan gençler gidip dinleyebilir. 

Sözlü tarih haf›zan›n bozulmalar›ndan etkilenebilir.
Gerçek olaylarla örtüflür mü?
Bu hem yaz›l› hem de sözlü tarih için bir sorun. Birinci
Dünya Savafl›’n›n tarihini okurken ne kadar gerçek bilgi
yans›t›ld›¤› tart›fl›labilir bir konu. Herkesin de¤iflik bir ba-
k›fl aç›s› var. Öznel oldu¤umuzu kabul etmemiz gereki-
yor. Art›k kitaplar›m›zda yaz›n›n hangi bak›fl aç›s›ndan
ele al›nd›¤›n› aç›k aç›k yaz›yoruz. “Ben” kelimesi rahat-
l›kla telaffuz ediliyor. Art›k öznelli¤in art›k gerçe¤e çok
daha yak›n oldu¤u düflünülüyor. Bir de yafll›lar genelde
eski zaman› daha iyi hat›rl›yor. Eskiden yaflad›klar›n› an-
latma kapasitelerini kaybetmiyorlar. Çünkü çok yafll› in-
sanlar genellikle çocukluklar›na odaklan›yorlar. Haf›za-
n›n etkileri de önemli tabi. Bu konuda pek çok bilimsel
çal›flma yap›l›yor. Bunlar› bilebilirseniz ona göre çal›fla-
bilirsiniz.

Sözlü tarihin malzemesi içine atasözleri gibi malze-
meler de girer mi? 
Sözlü tarih asl›nda insanlar›n kendi sözleri ve sesleri
üzerine kurulu. Masallar, atasözleri folklor alan›na ait.
Bir insan hayat›n› anlat›rken deyimler, flark›lar kullana-
bilir. Yani folklor da sözlü tarihin malzemesi olabilir. 

Sözlü tarih insanlara ne tür katk›lar sa¤layabilir?
Sözlü tarihin bir özelli¤i arflivde olmad›¤› için bilinme-
yen baz› olaylar› ortaya ç›karmas›. Örne¤in Yahudi ce-

maatiyle ilgili bir araflt›rmamda daha önce hiçbir kay-
nakta okumad›¤›m bir bilgi edindim. Araflt›rmam s›ra-
s›nda 100 yafl›nda bir Yahudi beyle görüfltüm. Müthifl
bir insand›, Yaflar Paker. Kurtulufl Savafl›’nda askerlik
yaparken yazd›¤› 1921 tarihli günlü¤ü buldum. “Amele
taburlar›” dedi¤imiz çok az bilinen bir uygulaman›n o
dönemde yap›ld›¤›n› ö¤rendim. Bu Türkiye’deki gayri-
müslimlerin askerlik ad› alt›nda ocaklar›ndan uzaklaflt›-
r›l›p, genelde silahs›z bir flekilde ve yol yap›m› gibi ifller-
de çal›flt›r›lmak üzere Anadolu’ya yollanmalar›. Yaflar
Paker bu nedenle önce Ankara’dan Erzincan’a yürü-
yor. Daha sonra da geri dönmeyi baflar›yor. 

Sözlü tarih tarihin d›fl›nda kalm›fl kesimi yans›t›yor
denebilir mi?
Evet, çünkü tarihin içinde olabilmeleri için genellikle ya-
z› yazabiliyor olmalar› gerek. Yaz› çok yak›n zamanda
normal bir fley oldu, eskiden bir lükstü.

Sözlü tarih ermeni sorununu ayd›nlat›c› olabilir mi? 
Ermeni meselesiyle ilgili olarak insanlar o dönemde ne
oldu¤unu bir kurgu içinde duymak istiyor. Ama bu çok
zor. Belgeler farkl› yorumlanabiliyor. Tarih de çok öznel
bir fley. Siyasileflmifl bir sorun oldu¤u için bilimsel yak-
lafl›m zorlafl›yor. Sözlü tarih Ermeni meselesinde çok
problematik. Olay çok eski oldu¤u için o dönemi yafla-
yan insanlar hayatta de¤il. Çocuklar› ya da torunlar›yla
görüflebilir, ancak bu sözlü tarih olmaz. Çünkü sözlü
tarihin en büyük özelli¤i olaylar› yaflam›fl olan kiflinin
a¤z›ndan kendi sözleriyle almak. 

Türkiye, iyi kay›t tutmad›¤› konusunda BM gibi ör-
gütler taraf›ndan elefltiriliyor. Bunun nedeni sözlü
kaynaklar›n daha çok olmas› m›? 
Onu söylemek zor. Koskoca Osmanl› ‹mparatorlu¤u

var ki çok iyi kay›t tutmufl. Topkap›’da müthifl kaynak-
lar var. Belki akademik çal›flma yeterince yok. Sözlü ta-
rihin yaz›l› tarihi tamamlay›c› olarak yap›lmas› gerek.
Cumhuriyet Türkiyesi’nde sözlü tarih nerdeyse hiç ya-
p›lmad›. Örne¤in mübadelede Yunanistan’a giden hal-
k›n hikayeleri hemen kaydedildi. Burada hikayelerini
anlatt›larsa da uçtu gitti. Cumhuriyet kufla¤› da yok
oluyor gerçek anlamda bir sözlü tarih arflivi yok. Çok
önemli kuflaklar› kaybediyoruz. Türkiye öyle bir yer ki
insanlar hala kald›r›p anne babalar›n›n arflivlerini çöpe
at›yorlar. Koleksiyoncular da çöplerden toplay›p sat›-
yorlar. Ailenin önem vermesi çok önemli. 

Sözlü tarihin daha yo¤unluklu kullan›ld›¤› ülkeler var
m›?
Sözlü tarih, tarihi çal›flmalar›n çok geliflkin oldu¤u Bat›
ülkelerinde yap›l›yor. Özellikle feminist akademisyenler
bu ak›m› bafllat›yor. Tarih erkeklerin tarihi oldu¤u ve
babalar›na ait bilgiler olmas›na karfl›n anneleriyle ilgili
bir fley olmad›¤› için araflt›rmaya bafll›yorlar. Türkiye’de
henüz çok genç. 

Kifliler sözlü tarih anlat›m›nda kültürel farkl›l›klar gös-
teriyorlar m›?
Tabii ki. Kimlikleri en temelde dillerine ve dil kullan›fl fle-
killerine yans›yor. Daha sonra anlat›mda kulland›klar›
folklorik olaylar, flark›lar, fliirler, flakalar da yans›yor. Bir
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Yüzy›llar boyunca erkeklerin, yönetenlerin, üst s›n›f›n hikayesini anlatan tarih; insanlar›n anlat›m›yla
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Günümüzün en korkulan hastal›klar›ndan biri alzhe-

imer. Altm›fl befl yafl›n üstündeki yafll›lar›n yüzde

4,5-5’inde görülüyor. Seksen befl yafl›ndaki her üç ki-

fliden biri, 90'lar›nda her iki kifliden biri alzheimer’dan

yak›n›yor. Tüm dünyada 15-20 milyon, Türkiye’de ise

250 bin alzheimer hastas› oldu¤u tahmin ediliyor.

Unutkanl›¤›n yan› s›ra zihinsel ve davran›flsal birçok so-

runa neden olan alzheimer ilerleyen yaflla gelen unut-

kanl›ktan farkl› olarak günlük hayat› olumsuz etkiliyor,

ço¤u zaman hastal›¤›n geri dönüflü olmuyor. 

Alzheimer hastal›¤› ileri derece unutkanl›k, günlük ya-

flam ifllevlerini yerine getirememe, zaman ve mekan›

kar›flt›rma, ruh hali ve davran›fllarda de¤ifliklik olmas›

gibi belirtiler gösteriyor. Hastal›k yavafl ilerliyor ve geri

dönüflü yok. Bu yüzden erken tan› için bu belirtilere

dikkat edilmesi gerekiyor. ‹lk kez Dr. Alzheimer taraf›n-

dan 1906’da teflhis edilen bu hastal›k üzerine bugüne

kadar birçok çal›flma yap›lmas›na karfl›n çaresi hala

tam olarak bilinmiyor. 

Yap›lan araflt›rmalar sayesinde alzheimer’l› hastalar›n

haf›za merkezi baflta olmak üzere beyinlerinin belli böl-

gelerindeki sinir hücreleri ve sinirlerin birbirleriyle iletifli-

minin zarar gördü¤ü biliniyor. Bir baflka bulgu ise zarar

gören bölgelerde bir çeflit proteinin yayg›n olarak bu-

lunmas›. Bu protein hakk›nda birbirine karfl›t iki teori

var. ‹lki bu proteinin sinir hücrelerindeki zarara neden

oldu¤unu; ikincisi ise baflka bir fleyin hasara neden ol-

du¤u, proteinin de beynin bir koruma mekanizmas› ola-

rak ortaya ç›kt›¤›n› iddia ediyor. Yak›n zamanda k›fl uy-

kusundaki sincaplar üzerinde yap›lan araflt›rmalarda or-

taya ç›kan bulgular, ikinci teoriyi destekler görünüyor.

K›fl uykusuna yatan kutup sincaplar›n›n vücut ›s›s› don-

ma derecesinin alt›na düflüyor ve beyine kan ak›fl›,

durma derecesinde yavafll›yor. Almanya’n›n Leibzing

Üniversitesi’nden Thomas Arendt ve grubunun

2003’te yapt›¤› çal›flma, k›fl uykusu s›ras›nda haf›za ve

ö¤renmeden sorumlu beyin bölgesindeki sinir iletiflimi-

nin buradaki nöronlar zarar gördü¤ü için azald›¤›n›, bu

nedenle de k›fl uykusu s›ras›nda sincaplar›n hem haf›-

zalar›n› hem de ö¤renebilme yetilerini kaybetti¤ini gös-

teriyor. Ancak k›fl uykusu sona erdi¤inde beyin kendi-

ni yenilemeye bafll›yor. Azalan sinir iletiflimi h›zla art›-

yor, haf›zay› desteklemeye bafll›yor ve sincap eski ha-

line dönüyor. Sincap deneylerinin alzheimer’la iliflkisi,

k›fl uykusu s›ras›nda oluflan proteinin alzheimer’l› has-

talarda görülenle ayn› olmas›.  

Dr. Thomas Arendt’in araflt›rmalar› sincaplar›n beynin-

deki protein seviyesinin k›fl uykusu s›ras›nda zarar gö-

ren sinir iletiflimi miktar›yla do¤ru orant›l› oldu¤unu

gösteriyor. Ancak sincaplar›n beyninde bu protein ol-

mas›na karfl›n beyin bölgelerinde zarar meydana gel-

miyor. K›fl uykusundan sonra protein de ortadan kalk›-

yor. Proteinin koruyucu bir mekanizma oluflturdu¤u,

alzheimer’l› hastalar›n beyninde de bulunmas›n›n ne-

deninin beyni sald›r›dan korumak oldu¤u anlafl›l›yor.

Ancak sincaplar›n tersine insanlarda protein yok olmu-

yor. Bundan sonraki araflt›rmalar›n hedefi beyinden

proteinin tam olarak nas›l temizlenebilece¤i üzerine.

Geliflmeler alzheimer hastalar› için umut kayna¤›. 

Kalsiyum kemiklerimizin oluflumunu ve sa¤laml›¤›n›

sa¤layan minerallerden biri. Vücut a¤›rl›¤›m›z›n

yüzde 1,5-2’sini oluflturuyor. Bu kalsiyumun büyük k›s-

m› kemiklerimizde; kalan az miktar› ise difllerimizde,

iyonize bir flekilde kanda ve yumuflak dokularda bulu-

nuyor. Ancak bu az miktardaki kalsiyumun hayati öne-

mi büyük, çünkü  azald›¤›nda kaslarda, kan

p›ht›laflmas›nda ve sinir iletiminde sorunlar

meydana geliyor. Vücut da kalsiyum düzeyini

kemiklerde depolu kalsiyumu kullanarak ya

da d›flar›dan gelen kalsiyum takviyeleriyle ko-

rumaya çal›fl›yor. 

Vücudun normal günlük kalsiyum ihtiyac› bin

miligram olsa da ergenlik döneminde, hamile-

likte, emzirme döneminde ve menopoz sonras› bu mik-

tar bin 200 miligrama ç›k›yor. Kalsiyum eksikli¤i uzun

süre devam ederse kemikte depolu kalsiyum miktar›

azalaca¤›ndan d›flardan besinlerle al›nan kalsiyumun

önemi büyük. Bu noktada D vitamini de kalsiyumun sin-

dirim sisteminden emilimini art›rd›¤› için önem teflkil edi-

yor. Birçok kad›n vücuttaki kalsiyum miktar›n› yükselt-

mek, kolorektal kanser ve kemik erimesi olarak da bili-

nen osteoporozdan korunmak için kalsiyum ve D vita-

mini haplar› kullan›yor. Geçti¤imiz günlerde yay›nlanan

araflt›rmalar›n sonuçlar› ise bu haplar›n her iki durumda

da neredeyse hiçbir etkisi olmad›¤›n› gösteriyor. Meno-

poz sonras› dönemdeki 36 binden fazla kad›nla yap›lan

bir araflt›rma yedi y›l boyunca düzensiz kalsiyum ve D

vitamini alman›n omurga, kol ve kalça kemi¤i çatlaklar›-

n› engellemede etkisi olmad›¤›n›, ama kalça kemi¤i yo-

¤unlu¤unu yüzde bir oran›nda art›rd›¤›n› gösteriyor. Oy-

sa befl günden dördünde vitamin ve minerali beraber

alan kad›nlarda yüzde 29 oran›nda daha az kalça kemi-

¤i çatla¤›na ve 60 yafl›n üstü kad›nlarda yüz-

de 21 daha az kalça kemi¤i k›r›¤›na rastlan›-

yor. Bir di¤er çal›flmada ise kanser öncesi

polip ameliyat› geçirmifl kad›n ve erkeklerde

kalsiyum al›nd›¤› takdirde daha az yeni polip

geliflti¤i ortaya ç›k›yor. Sonuç; kad›nlar için

kalsiyum ve D vitamininin faydas› san›ld›¤›

kadar fazla de¤il. Üstelik  fazlas›n›n zarar ver-

me riski bile var;  fazla kalsiyum hap› kullanan

kad›nlar di¤erlerine oranla yüzde 17 daha fazla böbrek

tafl› riski tafl›yor.  Neyse ki kemik yo¤unlu¤unu art›rma-

n›n baflka yollar› da var; egzersiz bunlardan biri. 

BUNLARA D‹KKAT 

Do¤al kalsiyum kaynaklar› neler?

Süt, peynir ve yo¤urt gibi süt ürünleri. Brokoli gibi yeflil

yaprakl› sebzeler, susam, f›nd›k ve pekmez. 

Neler vücuttaki kalsiyum için zararl›?

Fazladan al›nan protein ve afl›r› tuz kullan›m› kalsiyu-

mun böbreklerden at›l›m›n› h›zland›rd›¤› için zararl›. Si-

gara da östrojen hormonunu uyararak kemiklerin

koruyucu etkisini azalt›yor. 

Hastal›¤›n 10 belirtisi

• Mesleki yetenekleri ve aktif hayat› etkileyen bel-

lek kayb›, 

• Günlük ola¤an iflleri yürütmede güçlük, 

• Dil ve konuflma ile ilgili sorunlar, 

• Zaman ve mekanla ilgili oryantasyon bozuklu¤u, 

• Zay›f veya azalm›fl yarg›lama yetene¤i, 

• Soyut düflünme ile ilgili sorunlar, 

• Nesneleri yanl›fl yere koyma, 

• Duygu, durum ya da davran›fl de¤ifliklikleri, 

• Kiflilik de¤ifliklikleri ve 

• ‹nisiyatif kayb›.

Alzheimer bilgi hatt›

Kendinizde ya da bir yak›n›n›zda alzheimer hastal›-

¤›ndan flüpheleniyorsan›z 24 saat boyunca Alzhei-

mer Bilgi Hatt›’n› arayarak ücretsiz bilgi alabiliyor-

sunuz. 0 800 211 80 24 (Ücretsiz Telefon Hatt›)     

Bafllang›ç Evresi

• ‹simleri, tarihleri olaylar›, eflyalar›n yerini unutma

• Kelimeleri bulamama, yanl›fl kullanma

• Sorular› tekrarlama

• Yollar›, mekanlar› kar›flt›rma

• ‹flte verimlili¤in düflmesi

• Çevresine ve hobilerine ilgide azalma

• Hastal›¤›n› kabul etmeme

Orta Evre

• Unutkanl›klarda artma, yeni bir fley ö¤renememe 

• ‹nsanlar› tan›yamama 

• Y›kanma, giyinme gibi gündelik ifllerde yard›m ve

hat›rlatma ihtiyac› 

• Ruhsal ve davran›flsal de¤ifliklikler 

• Amaçs›z dolaflmalar

‹leri Evre

• Ailesini bile tan›yamama

• Yürüme, yemek yeme güçlü¤ü

• Alt›na kaç›rma

• Ciddi davran›fl bozukluklar›

• Sonunda tam bak›m ihtiyac›

Bilimin beyinle oyunu 
Unutkanl›¤›n yan› s›ra zihinsel ve davran›flsal birçok soruna neden
olan Alzheimer’a henüz çare bulunamad› fakat hastal›k hakk›nda

yeni bulgular umut vaat ediyor.
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Kalsiyum haplar› ifle yar›yor mu
Bugüne kadar birçok kad›n faydal› oldu¤u düflüncesiyle kalsiyum ve

D vitamini haplar› kulland›. Peki, gerçekten bu haplar tahmin 
edildi¤i gibi faydal› m›? Yoksa faydas›n›n ötesinde zarar› var m›?

Besinlerin kalsiyum içerikleri 

(100 gram içindeki kalsiyum-miligram olarak)

Kuru bakliyat

Barbunya: 128

Nohut: 134

Badem içi: 254

Soya Fasulyesi: 226

F›nd›k: 209

Yeflil f›st›k: 140

Ceviz içi: 84

Susam: 1200 

Süt ürünleri 

‹nek sütü: 120

Yo¤urt: 120

Kaflar peyniri: 700

Beyaz peynir (ya¤l›): 162

Süt tozu: 950

Tah›l ürünleri 

M›s›r: 9 

Bulgur: 40

Ekmek: 20

Makarna: 16

Tarhana: 78

Sebze türleri

Bakla: 48

Bamya: 78 

Taze fasulye: 55

Marul: 79

Ispanak: 80

Meyve türleri 

Kay›s›: 30

‹ncir: 54

Kiraz: 30

Kavun: 15

Çilek: 29

Portakal: 34 

Di¤er g›dalar

Tahin helva: 91

Pekmez: 400

Siyah zeytin: 77

Yeflil zeytin: 90



Son y›llarda çok s›k duydu¤umuz bir kavram po-
püler kültür. Popüler kültür, yaln›zca Türkiye’de
de¤il tüm dünyada yemekten giyime, ifl hayat›n-

dan e¤lenceye kadar davran›fllar› yönlendirecek kadar
etkili. Büyük bir ço¤unluk popüler kültür ürünlerinden
hazzetmedi¤ini söylese de hayat›m›z›n her alan›na nü-
fuz eden popüler kültürden uzak durmak mümkün de-
¤il. Peki ama popüler kültür ne anlama geliyor? Popü-
ler sözcü¤ünün kökü nüfus, kitle anlam›na gelen popü-
lasyon. Dolay›s›yla genel tan›m›yla popüler kültür, genifl

kitlelerin benimsedi¤i, kendinden bir fleyler bulabildi¤i
ürünler veren, yayg›n olan› ifade eden bir kültür.

Popüler kültür tümüyle iyi ya da kötü olarak de¤erlen-
dirilmesi mümkün olmayan bir kavram. Özellikle sanat
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda popüler kültürün sanat, edebi-
yat gibi kültür ögelerinin genifl kitlelere ulaflmas›na ara-
c›l›k etti¤ini görüyoruz. Ancak popüler kültür ürünleri,
genifl kitlelere hitap etmeyi amaçlad›klar›ndan, müm-
kün oldu¤unca genifl bir kitlenin ortalama be¤enisini
baz alarak ortaya ç›kar.

Formül basit
Önümüzde büyük bir pazar var ve bu pazara bir ürün
sunuyoruz. Amac›m›z maksimum kar elde etmek. Mak-
simum kar›n yolu maksimum sat›fltan geçiyor. Pazara
sunulan ürün bir tiflört, nevresim ya da oyun olabilece-
¤i gibi müzik, edebiyat, sinema gibi herhangi bir sanat
ürünü de olabilir. Maksimum sat›fl için ço¤unlu¤un or-
talama be¤enisine yönelik ortaya konan ürün, popüler
kültür ürünüdür.

Bir endüstri halini alan sinema da popüler kültür yakla-
fl›m›ndan pay›na düfleni ald›. Özellikle ticari sineman›n
baflkenti Hollywood popüler kültür ürünü filmlerin dün-
yaya da¤›ld›¤› bir merkez olarak görülüyor. ABD’de ya
da dünyada çok konuflulan herhangi bir skandal, cina-
yet ya da kitap k›sa zaman içerisinde beyazperdede

yerini al›yor. Dan Brown’un dünya çap›nda etki yaratan
“The Da Vinci Code”, Melissa Panarello’nun “Yatma-
dan Önce 100 F›rça Darbesi”, Rowling’in “Harry Pot-
ter” serisi popüler kültürün sinemaya yans›yan yüzü ol-
dular.

Yeflilçam’da popüler kültür
Yeflilçam sinemas›nda popüler kültür kendini Türk hal-
k›n›n duygusal yönünü komedi, melodram ya da kahra-
manl›k filmleri kal›plar›nda kullanarak gösterir. Türk si-

nemas›n›n son dönem filmlerinden “Kurtlar Vadisi Irak”
yaflanm›fl bir olaydan yola ç›karak gerçekte var olma-
yan bir kahramanl›k öyküsüyle, önceden televizyondan
da edindi¤i genifl bir kitleye hitap ederken; bir melod-
ram olan “Asmal› Konak”, televizyonda elde etti¤i po-
pülariteyi sinemada da sürdürdü. Türk sinemas›nda bir
klasik haline gelen “Hababam S›n›f›” serisi, son y›llarda
çekilen yeni bölümleriyle ve popüler oyunculardan, ün-
lü flark›c›lardan oluflan kadrosuyla komedi alan›nda bir
popüler kültür ürünü.

Berlin in Berlin, ‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda ve döne-
min birçok ünlü ismini kadrosunda bar›nd›ran Bay E de
Türk sinemas›nda popüler kültür ürünü filmler.

Ne kadar reyting o kadar para
Sinema d›fl›nda televizyon da popüler kültürün etkisinin
yo¤un biçimde görüldü¤ü ve ayn› zamanda popüler
kültüre yön veren bir alan. Diziler, klipler, reklamlar ve
yar›flmalar s›kl›kla duydu¤umuz “Halk bunu istiyor” ge-
rekçesiyle popüler kültüre yönelik yay›nlar olarak ekra-
na geliyor. Mümkün olan en yüksek say›da izleyiciye
ulaflmaya çabal›yor. Genifl kitleler taraf›ndan izlendikçe
reklam al›yor, reklam ald›kça kazanç sa¤l›yor, kazanç
sa¤lad›kça yenileri birbiri ard›na ekrana geliyor. 

Popüler kültür bu k›s›rdöngüyle kendi kendini besleyen
bir hal al›yor.  95 bölümden oluflan “Çocuklar Duyma-
s›n” dizisi 2 bin 500’ün üzerinde gösterim say›s›yla
kendi alan›nda rekor k›r›yor.

Dizinin senaristi Birol Güven iflin s›rr›n› “Üslup olarak
çok s›radan fleyler yazmaya dikkat ediyorum. Türki-
ye’de ‘senaryo Türkçesi’ diye bir Türkçe var. Yaln›zca
senaryolarda konufluluyor. Ben onu kullanm›yorum.
Do¤rudan sokaktaki s›radan Türkçe’yi kullan›yorum.
Do¤rudan hayat›n içinden yazmaya dikkat ediyorum”
sözleriyle aç›kl›yor.

Sokaktaki insan›n be¤enisinden, yani hakim olan po-
püler kültürden yola ç›karak yaz›lan senaryolar reyting
rekorlar› k›r›yor. Dizilerin yaflam› etkilemedi¤ini, aksine
yaflamdan etkilendiklerini söyleyen Güven, “Toplumda
ne varsa, dizilere de onlar yans›r. Yazanlar ve projeleri
tasarlayanlar da etraflar›nda gördükleri yükselen de-
¤erleri dizilere tafl›r” diyor.

Güven, dizi ve yaflam aras›ndaki iliflkiyi “Bugün diziler-
de baz› noktalarda yükselifl varsa, bu yükselifl mutlaka
toplumda da vard›r, yazara onu yazd›rt›yordur. Çünkü
yazar yazmaz, toplum yazd›rt›r. Dizilerde çok fazla ha-
yal dünyas› olmaz. Çünkü baflar›n›n formülü gerçek ha-
yata yak›nl›kla ilgilidir. Gerçe¤e ne kadar yaklafl›rsan›z o
kadar baflar›l› olursunuz” sözleriyle aç›kl›yor.

Diziler, klipler, reklamlar ve yar›flmalar s›kl›kla duydu¤umuz “Halk bunu istiyor” gerekçesiyle popüler
kültüre yönelik yay›nlar olarak ekrana geliyor. ‹zlendikçe reklam al›yor, reklam ald›kça kazanç
sa¤l›yor, kazanç sa¤lad›kça yenileri birbiri ard›na ekrana geliyor. 

70 sinema 71

Birol Güven

Yeflilçam sinemas›nda popüler kültür kendini Türk halk›n›n duygusal yönünü komedi, melodram ya da
kahramanl›k filmleri kal›plar›nda kullanarak gösteriyor. Sokaktaki insan›n be¤enisinden, yani hakim

olan popüler kültürden yola ç›karak yaz›lan senaryolar reyting rekorlar› k›r›yor.

Popüler kültür ve sinema
Hayat›n her alan›na etki eden popüler kültür sinemay› da derinden etkiliyor. Ço¤unlu¤un ilgisini çeken
diziler, kitaplar, olaylar en k›sa zamanda beyazperdedeki yerini al›yor.
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Çatalhöyük, 9 bin y›ll›k bir

yerleflim yeri. Dünyadaki

ilk yerleflim yerlerinden biri.

Çatalhöyük’te 1950’li y›llar-

dan beri arkeologlar kaz›lar

yap›yor. James Mellaart’›n

1961’de bafllatt›¤› ve yaln›zca

dört y›l süren kaz›lardan nere-

deyse 30 y›l sonra, 1993’te

ö¤rencisi Ian Hodder bafl-

kanl›¤›ndaki ekip yepyeni bul-

gular›n ›fl›¤›nda Çatalhöyük’te çal›flmalarda bulunuyor.

Çatalhöyük’le ilgili ayd›nlat›lmak istenen sorular var. “Ça-

talhöyük’te bulunan sanat eserleri aras›nda çok say›da

leopar tasviri olmas›na ra¤men neden bugüne kadar or-

taya ç›kar›lan 600 binden fazla hayvan kemi¤i aras›nda

hiçbir leopar kal›nt›s› yok?”, “Burada yaflayanlar neden

ölülerini evlerinin zeminine gömüp sonra bu mezarlar›

tekrar aç›yorlard›?”, “Neden baz› ölülerin kafataslar›n›

mezarlar›ndan ç›kar›yorlard›?”, “Ne yiyor, ne içiyorlard›?”,

“Neye inan›yorlard›?”, “Neye, kime tap›yorlard›?” Ian

Hodder, “Çatalhöyük Leopar›n Öyküsü” adl› kitab›nda

bunlar gibi pek çok soru soruyor, baz›lar›na yan›t veriyor,

baz›lar›n› kaz›lar ve araflt›rmalar ilerledikçe cevaplanmak

üzere havada b›rak›yor. Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›-

l›k’tan ç›kan kitap 9 bin y›ll›k uygarl›¤›n gizli kalm›fl yönle-

rini ortaya ç›kar›yor

Fatih Sultan Mehmet, Avrupa

ve Amerika’ya damgas›n›

vururken genç bir sanatç› da

engizisyonun pençesinden kur-

tulmaya çal›fl›yor ve kendini

dünyan›n en güzel flehri ‹stan-

bul’da buluyordu. Henüz genç

olan Leonardo Da Vinci ‹stan-

bul’da Fatih Sultan Mehmet’in

himayesi ve dostlu¤unda, Os-

manl› hakk›nda hiç bilmedi¤i

gerçekleri keflfeder. Anadolu Üniversitesi E¤itim Bilimleri

Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Yüksel Kocadoru, Leonardo Da

Vinci’nin hayat›n›n, tarihte kay›p olan alt› ay›n›n s›rr›n› çö-

züyor. Kocadoru, ak›c› ve fliirsel diliyle Fatih Sultan Meh-

met ve Da Vinci’nin dostlu¤unu, Haliç için tasarlad›klar›

köprü projesini, Mona Lisa tablosundaki kad›n›n kim ol-

du¤unu ve Fatih Sultan Mehmet’in iç dünyas›n› anlat›yor.

Kocadoru’nun kalemiyle tarihin tozlu sayfalar›nda kalan

bilgiler canlan›yor ve bizi ilginç bir yolculu¤a davet ediyor.

Kocadoru’nun kitapta yan›t›n› arad›¤› sorular: “Yaflam›nda

alt› ayl›k bir kay›p dönemi olan Leonardo Da Vinci, bu sü-

re içinde ‹stanbul’da Fatih Sultan Mehmet ile miydi?”,

“Haremdeki Leyla adl› asil kad›n Mona Lisa m›yd›?”, “Ha-

liç Köprüsü’nü Da Vinci ‹stanbul’a geldi¤inde mi tasarla-

m›flt›?”, “Fatih’in resimlerinde karfl›s›nda çizilen resim Da

Vinci’nin gençli¤i miydi?”

Whitbread ödüllü yazar

Lindsay Clarke, Truva ki-

tab›ndan sonra dünyan›n en

büyük öykülerinden birinin ça¤-

dafl yorumunu “Truva’dan Dö-

nüfl” adl› kitab›yla anlat›yor. Ki-

tap, Tunç Ça¤›’n›n kenti Tru-

va’da yaflanan heyecan verici

bir tutku dram›n› anlatt›¤› ikinci

cildi. 10 y›l süren ölümcül ku-

flatma sona erer ve Truva dü-

fler. Kentin tüm erkekleri k›l›çtan geçirilip kad›nlar tutsak

al›nd›ktan sonra dönüfl bafllar. Savafl› kurnaz bir hileyle

zafere dönüfltüren Odysseus baflta olmak üzere tüm

komutanlar, dönüfl yolunda kendilerini bir cehennemin

içinde bulurlar. Dünyan›n en büyük aflk ve savafl efsane-

sinin kahramanlar› kazand›klar› zaferi felakete dönüfltü-

ren süreçte günahlar› ve kederleriyle yüzleflirler. Kitab›n

ilk cildi 11 dile çevrildi. Savafl›n bafllamas› ve Truva ken-

tinin kuflat›lmas›n› konu alan film, tüm dünya ülkelerinde

sansasyon yaratt› ve gifle rekorlar› k›rd›. Üç bin yafl›nda-

ki Truva efsanesi, hem fliddetli çat›flmalarla sars›lan bir

dünyaya ve kendi deneyimlerimizin önemli ö¤elerine hi-

tap ediyor hem de tarih öncesinden miras›m›z olan zen-

gin mitolojik kaynaklar› okurun hayal gücünün önüne se-

riyor. Üç bin yafl›ndaki efsanenin roman› Bilgi Yay›ne-

vi’nden Cihat Taflç›o¤lu’nun çevirisiyle yay›nland›.

ÇATALHÖYÜK LEOPARIN
ÖYKÜSÜ

SERAM‹KAMAZONLARA YOLCULUK TRUVA’DAN DÖNÜfiFAT‹H VE DA V‹NC‹

Yazar Dolors Ros I Frigo-

la, seramik çal›flmalar›n-

da gerekli aletler, kili flekil-

lendirme ve kal›p oluflturma

tekniklerini anlat›yor. Çöm-

lekçi çark›n›n kullan›m›, ya-

ratt›¤›n›z objelerin süslen-

mesi, boyanmas› ve ocakta

f›r›nlanmas›na iliflkin bilgiler

yer al›yor. Tarih boyunca,

hemen hemen her kültürde

seramik sanat›n›n, toplumsal kimlikle yaflamsal bir ba-

¤› oldu. Her biçimdeki kil anlam›n› tafl›yan seramik (Ce-

ramics) kelimesi Yunanca’dan geliyor. Bu malzemenin

kalitesi sayesinde, müzelerin ço¤unda, tarih boyunca

sanatç›lar›n kendilerini toprakla nas›l ifade ettiklerini

gözlemleme imkan› bulunuyor. Seramik çal›flmalar›nda

kullan›lan teknikler, tarih öncesi dönemlerden günü-

müze dek de¤iflmeden geliyor. Neolitik dönemin bafl-

lar›nda çömlekçi çark›n› ilk olarak kullanmaya baflla-

yanlar Çinliler. Bu kadar köklü bir gelene¤e ve zengin

ifade olanaklar›na sahip bir baflka el sanat› daha yok.

‹nk›lap Kitabevi’nden ç›kan kitaptaki renkli resimler;

göz al›c› seramik bardaklar, çanaklar, vazolar, fayans-

lar ve süsleme objeleri içeriyor. Seramik yaparken ihti-

yaç duyaca¤›n›z aletler, teknikler ve malzemelerden de

ayr›nt›l› olarak söz ediliyor.

Bir projede çal›flmak için

Amazonlara giden jeoloji

mühendisi Prof. Dr. Atila Sesö-

ren, Yeflil Okyanus’ta kald›¤› iki

ay boyunca yaflad›klar›n› “Ama-

zonlara Yolculuk” adl› kitab›nda

toplad›. Sesören’in 1974’te ça-

l›flt›¤› Hollanda flirketi ITC, Süri-

nam’da bir boksit madeni bulu-

yor. Madeni okyanusa tafl›ya-

cak demiryolu yap›m› için Se-

sören’e teklif götürülüyor. O da teklifi kabul ediyor ve ma-

cera dolu günler bafll›yor. Yukar› Nikkeria’da bulunan ana

kampta kal›yorlar. Helikopterle çal›flma alan›na gidiyorlar

ve orada da yine kamp kuruyorlar. 80-100 metre yüksek-

likteki a¤açlar aras›nda nefes almak, yürümek çok zor ol-

du¤u için palayla a¤açlar› kese kese ilerleyebiliyorlar.

Amazon’da yaflad›klar› en ilginç olay ise yamyamlarla bir-

likte çal›flmalar›. Yamyamlar projede amelelik yap›yorlar.

Sesören, onlarla sohbet ediyor ve art›k insan eti yemedik-

lerini ö¤reniyor. “En tatl› et Japon eti. Almanlar›n eti de yu-

muflak, ama biraz ya¤l›. Amerikal›lar’›n eti kemikli oldu¤u

için sevmiyoruz” diyorlar. Sesören’in Amazonlar’da yafla-

d›¤› korkunç anlardan birisi de dünyan›n en zehirli y›lan›

Makka ile tan›flt›¤› an. Korkudan ilk bir hafta 18 kilo ver-

mifl. “Amazonlara Yolculuk”ta okuduklar›n›za inanamaya-

caks›n›z.

Mozart’tan Madonna’ya

kitab›nda, Berlin Hum-

boldt Üniversitesi’nde Popü-

ler Müzik Teorisi ve Tarihi

profesörü olarak görev ya-

pan Peter Wicke, e¤lence

müzi¤inin köklerine inerek

toplumda yükseliflini araflt›r›-

yor. E¤lence kültürünün

dans figürlerinde ve popüler

müzi¤in içeri¤inde toplumu

saran, bilinçalt›n› sergileyen ç›lg›nl›¤› ile toplumun ahla-

ki de¤erleri aras›ndaki çat›flmay› ele al›rken, Viyana

valsinden tangoya, Beatles’tan Rock’n Roll’a tabular›n

y›k›lmas›na uzanan süreçte popüler müzi¤in öznel bir

kültür tarihini sunuyor. Yazar, Mozart’›n yaflad›¤›

1700’lerin ikinci yar›s›ndan 2000’li y›llara uzanan dö-

nemde “popüler müzik” kavram›n› inceliyor. Wicke,

Avrupa toplumlar›nda halk›n e¤lence anlay›fl›n›n soylu-

lar taraf›ndan uzun süre küçük görülmesine genifl yer

veriyor. Burjuvazi ile halk aras›ndaki sosyal s›n›f duvar-

lar›n›n temellerinden olan e¤lenme tarz›, zamanla hal-

k›n 1-0 öne geçmesiyle afl›l›yor. Kitapta tangodan ca-

za geçifl süreci ve Avrupa’daki caz ç›lg›nl›¤› da yer al›-

yor. Kitap, konunun erken dönemine iliflkin kaynak az-

l›¤› düflünülürse, kütüphanelerde yerini alacak gerekli

bir eser olarak nitelendirilebilir.

MOZART’TAN 
MADONNA’YA
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32. Dyo Resim Yar›flmas› sonuçland›

Yaflar Holding uluslararas› para piyasalar›ndan 200 mil-

yon Euro tutar›nda uzun vadeli finansman sa¤lad›.

Dresdner Kleinwort Wasserstein arac›l›¤›yla, uluslararas›

bir kredi kuruluflu taraf›ndan ç›kar›lan befl y›l vadeli euro

bonda genifl bir yat›r›mc› kesiminin ilgi gösterdi¤i belirtilir-

ken, Yaflar Holding'in sa¤lad›¤› bu finansman› k›sa vade-

li mali borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›nda kullanaca¤›

belirtildi. Yap›lan aç›klamada “Tahvil ihraç projesi, As-

ya’dan Avrupa’ya çok genifl bir yat›r›mc› kitlesi taraf›ndan

ilgiyle karfl›lanm›fl ve 63 yat›r›mc› projeye kat›lm›flt›r. Bafl-

lang›çta 150 milyon Euro olarak düflünülen proje, gelen

yo¤un talep karfl›s›nda, 200 milyon Euro’ya yükselmifltir.

Bu durum, Yaflar’›n ifl kollar›na ve faaliyetlerine ve Türk

ekonomisine olan güveni aç›kça teyit etmektedir” denildi.

Yaflar Holding üst düzey yöneticileri ve Dresdner Klein-

wort Wasserstein Bank’›n üst düzey yöneticileri Çeflme

Alt›n Yunus’ta verilen akflam yeme¤inde biraraya geldi. 

Yaflar Holding’e 200 milyon Euro’luk d›fl kredi 

Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi’nde 
Ünsal Toker ve merhum Metin Elo¤lu sergileri

BioAqua ve P›nar 
Bal›k’a yo¤un ilgi

Su ürünleri sektöründe

“mavi devrim”i bafllatan

sektörünün lider kuruluflu

Çaml› Yem Besicilik, BioAqua

Bal›k Yemleri ve P›nar Bal›k

markalar›yla ‹stanbul’da Dün-

ya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Future-Fish Eurasi-

a Su Ürünleri Fuar›’na kat›ld› ve büyük bir ilgiyle karfl›-

laflt›. Fuar süresince midye dolma ve bal›k köfte tad›m-

lar›n›n yap›ld›¤› standa ziyaretçilerin yan› s›ra yerli ve ya-

banc› bas›n kurulufllar› yo¤un ilgi gösterdi.

Sa¤l›¤›n adresi 
Çeflme Alt›n Yunus

Çeflme Alt›n Yunus’taki Bio Venüs Gençleflme, Gü-

zelleflme ve Zay›flama Merkezi sa¤l›kl› yaflam›n

anahtar›n› sunuyor. Bio Venüs’te uzman diyetisyen ve

estetisyenler gözetiminde uygulanan programlarla, kifli-

nin gündelik yaflamda stres, yo¤un ifl temposu ve yor-

gunluk nedeniyle kaybetti¤i canl›l›¤a yeniden kavuflma-

s› sa¤lan›yor. Çeflme’nin mineral aç›dan zengin termal

su ve ›s›t›lm›fl deniz suyu terapisinin (talasso) bulufltu¤u

Bio Venüs’te zay›flama kürleriyle baflar›l› sonuçlar elde

ediliyor. Merkezde, Shiatsu teknikleriyle bütünlefltirilen

aromaterapi yöntemiyle; s›rt, el, yüz ve antiselülit ma-

sajlar›yla vücudun zindelik kazanmas› hedefleniyor. 

Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi, deniz ressam›

olarak ünlenen sanatç› Ünsal Toker’in sergisine ev

sahipli¤i yapt›. Sanatç› bugüne kadar cesaretli renk

kullan›m›, dolgun boya tekni¤i ve enerjik tufllar›yla d›fla-

vurumcu bir çizgi izledi. Resim yapman›n kendisi için

bir yaflam tarz› oldu¤unu söyleyen sanatç›, pek çok ki-

flisel sergi açt› ve karma sergiye kat›ld›. Toker’in 24

eserden oluflan sergisi sanatseverler taraf›ndan be¤e-

niyle gezildi.

“Gele” isimli fliirinde teknolojiyle do¤an›n ayr›lmaz bir

parças› olan kufllar› ironik bir dille harmanlayan flair ve

ressam Metin Elo¤lu, 1985 y›l›nda yaflama veda etti. 

Sanatç› y›llar sonra eserleriyle Çeflme Alt›n Yunus Sa-

nat Galerisi’nde sanatseverlerle bulufltu. Kendisine öz-

gü keskin üslubu ve halk diliyle yazd›¤› dizelerle tan›nan

flair-ressam Elo¤lu’nun ailesinin elinde kalan en son

kartpostallar› sanatç›y› anmak için sergilendi.

Ça¤dafl Türk resminin bugün ulaflm›fl oldu¤u afla-

mada, 1967 y›l›ndan bu yana düzenledi¤i yar›fl-

malarla, destekleyici ve özendirici katk›lar› yönünde

pay sahibi olan Dyo’nun 32. Resim Yar›flmas›’na Tür-

kiye’nin her yerinden, Hollanda, ‹talya ve ‹sveç’ten

toplam 828 sanatç› 1400 eserle kat›ld›.

Prof. Kaya Özsezgin, Cavit Atmaca, Prof. Dr. Adem

Genç, Prof. Dr. Zahit Büyükiflleyen, Yalç›n Gökçeba¤,

Prof. Nefle Erdok, Prof. Fevzi Karakoç’dan oluflan se-

çici kurul, üç ilde yapt›¤› toplant›lar sonucunda ‹stan-

bul’dan 119, Ankara’dan 50, ‹zmir’den 57 eserin son

elemeye kat›lmas›na karar verdi. 

Çeflme Alt›n Yunus Oteli’nde yap›lan son toplant›da

jüri üyeleri pentür dal›nda dört eseri, özgün bask› da-

l›nda bir eseri Dyo baflar› ödülüne, 61 eseri de sergi-

lenmeye de¤er buldu.  Seçici Kurul Üyeleri’nin ve Ya-

flar Toplulu¤u üst yönetiminin kat›l›m›yla Çeflme Alt›n

Yunus Baküs Restoran’da gala yeme¤i verildi. Yar›fl-

man›n ödül töreni ise 16 Kas›m 2006 Perflembe günü

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde yap›la-

cak. 2007 y›l›nda da Eskiflehir, Hatay, Samsun, Anka-

ra, Trabzon, Van ve ‹zmir’de 32. Dyo Resim Yar›flma-

s›’n›n eserleri sergilenecek.

Yaflar Üniversitesi’nin bu y›l ikincisini düzenledi¤i

Uluslararas› Ekonomi Yönetim ve ‹flletme Sempoz-

yumu Çeflme Alt›n Yunus Oteli’nde gerçeklefltirildi.

Dünyaca ünlü ekonomi gurular›ndan Henry H. Gold-

man ve Kent F. Moors’un yer ald›¤›, 50 ülkeden bine

yak›n bilim adam›n›n kat›ld›¤› sempozyumda toplam

100 oturum yap›ld›. 

Sempozyumun onur konu¤u olan ve 1960’ta yazd›¤›,

Nobel ödülü almas›nda büyük etkisi olan “Çat›flma

Stratejileri” adl› kitab›yla ünlenen 2005 Nobel ‹ktisat

Ödülü sahibi Prof. Thomas C. Schelling, ABD’deki

Maryland Üniversitesi’nden canl› video konferansla

Çeflme Alt›n Yunus’taki konferansa ba¤land›. 

Yaflar Üniversitesi’nden uluslararas› sempozyumP›nar 600 çeflit ürünüyle ‹zmir Fuar›’nda Dyo 75. ‹zmir Fuar›’nda

75’inci ‹zmir Enter-

nasyonal Fuar›’na

kat›lan Dyo’nun yo¤un

ilgi gören  stand›nda,

nanoteknolojinin bu-

günü, yar›n› ve boyada

geldi¤i nokta, Dyo’nun

nanoteknolojik ürünleri Nanomat, Nanotex, Nanosön ve

Nanolacke hakk›nda  bilgi verildi. “Nano Tan›t›m Filmle-

ri” gösterildi. Dyo nano ürünlerinin ›fl›kla kendini temizle-

me, yanmaya dayan›kl›l›k, su direnci gibi özellikleri ziya-

retçilere test ettirildi. Dyo’nun 96 metrekarelik stand›nda

oto ve matbaa mürekkepleriyle sanayi ve mobilya boya-

lar› da temsil edildi.  

Karfl›yaka’n›n 
P›nar Süt ziyareti

Yaflar Holding ‹c-

ra Baflkan› Ha-

san Denizkurdu;

Karfl›yaka Belediye

Baflkan› Cevat Du-

rak, Karfl›yaka Kulü-

bü Baflkan› Akif Ersezgin, yönetim kurulu üyeleri, Karfl›-

yaka futbol tak›m› oyuncular› ve teknik heyetini P›nar

Süt’te a¤›rlad›.  Denizkurdu, “Hedefimiz sporda baflar›

oldu¤u kadar davran›fllar›m›zla, imaj›m›zla ve tak›m ruhu-

muzla herkesin takdirini kazanmak. Bunun için camia

olarak kenetlendik. Karfl›yaka’y› sadece birinci süper lig-

de de¤il Avrupa kupalar›nda da görmek istiyoruz” dedi.

Karfl›yaka Teknik Direktorü Feyyaz Uçar ve tak›m kapta-

n› Atilla Günefl, Denizkurdu’na 9 numaral› Karfl›yaka for-

mas› hediye etti.

P›nar Et’e uluslararas›
kalite belgesi

Alt›n Yunus’ta Ocean Suit konforu

Türkiye’nin lider g›da markas› P›nar, 1-10 Eylül 2006

tarihleri aras›nda, bu y›l 75’incisi düzenlenen ‹zmir

Enternasyonal Fuar›’nda tüketicilerini 600’e yak›n genifl

ürün yelpazesi ve son dönemde piyasaya sundu¤u ye-

ni ürünleriyle karfl›lad›. P›nar stand›nda pek çok ürün zi-

yaretçilerin tad›m›na sunuldu. 

P›nar Kido Çocuk Tiyatrosu oyuncular›, çeflitli animas-

yonlar yaparak çocuklara da e¤lenceli dakikalar yaflat-

t›, çocuklara pek çok sürpriz hediye verildi. P›nar G›da

Grubu, bir dünya markas› olma hedefiyle yurtiçinde dü-

zenlenen di¤er çocuk, gençlik ve g›da fuarlar›na; yurt-

d›fl›nda da SIAL (Fransa) ve ANUGA (Almanya) gibi

önemli fuarlara kat›l›yor.

Türkiye’nin dünya ve AB standartlar›na uygun ilk en-
tegre et tesisi olan P›nar Et, Uluslararas› G›da Gü-

venli¤i Yönetim Sistemi olan ve ‹SO taraf›ndan yay›nla-
nan ‹SO 22000 standard›na göre Türk Standartlar›
Enstitüsü taraf›ndan denetlenerek kendi sektöründe
‹SO 22000 belgesini alan ilk kurulufl oldu. 1985’ten bu
yana ifllenmifl ve dondurulmufl et ürünleri alan›nda fa-
aliyet gösteren P›nar Et A¤ustos 2003’ten bu yana TS
13001 HACCP G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi belge-
sine sahip. P›nar Et, Haziran 2006’da Türk Standartla-
r› Enstitüsü taraf›ndan gerçeklefltirilen tetkikle uluslara-
ras› geçerlili¤i olan TSE-‹SO-EN 22000 G›da Güvenli¤i
Yönetim Sistemi’ne geçifl yapt›.

Bafltan sona yenilenen Çeflme Alt›n Yunus Oteli’nde
“Ocean Suit”ler büyük ilgi ve be¤eni görüyor. Alt›n

Yunus’ta konuklar›n beklentilerini karfl›lamak için haz›rla-
nan jakuzili ve marina manzaral› üç adet “Ocean Suit”ler-
de bir oturma odas›, iki yatak odas›, iki adet banyo, mer-
kezi klima sistemi, direkt hatl› telefon, uydu kanallar› ve
güneflin do¤uflunun seyredildi¤i bir teras bulunuyor. 80
metrekarelik yaflam alan›na sahip, kalite ve hizmet stan-
dard›n› yükselten “Ocean Suit”ler Alt›n Yunus’u tercih
eden konuklar›n, tatil keyfine varmalar›n› sa¤lad›. 



Yaflar Holding’s proximity, interest and affection to

the consumers date back long. This approach can

be felt from our first paint store which constitutes our

basis to the plates on our walls that have statements

of “Customers are our benefactors”. 

Years passed by, we have witnessed serious changes

in our country and in the world. Marketing altered.

New products, new brands and new marketing techni-

ques developed. But in the core one thing did not

change; human factor and consumer. 

Consumers always stood in the forefront in the means

of feelings, thoughts and products. In our group’s in-

dustrial past, we produced more than a thousand pro-

ducts and services. But in all there was a common de-

nominator; our final consumers.

We always thought of their needs by our brands, pac-

kages and distribution channels; we worked hard to

submit better products and make them happy. Sub-

mitting latest technologies and latest products in the

most adequate conditions and safely to the market

has been an important mission of Yaflar Group. 

We created firsts always for you. We grew, developed.

We liked competition and supported it. We disliked un-

registered work and fighted against.

Consumers and their demands differ in different parts

of the world. Global brands that keep their eyes on this

difference submit their local special products to the

consumers. The profile of consumers differ according

to the country, region and climate conditions. Thus

brands accommodate to the consumers. Consumer

satisfaction has the number one importance for the

companies which produce globally.

Today I would like to share the results of Turkish Index

of Customer Satisfaction which was initiated by Tur-

kish Quality Association (KALDER). Due to this study

P›nar is the number one in beverage industry and the

number two in Turkey. This is the biggest reward of

our customers to us. 

I congratulate everybody, and thank especially to our

chief executive Hasan Denizkurdu, vice president Ol-

cay Sunucu and our teams for bringing our brand to

this point. And I say that Yaflar brands will bear this

responsibility in the best way; go on submitting the

best to our customers.

Today we are more determined to carry on our claim.

When our consumers got happy, we got happy and

we will all be in the future.

With my best regards,
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Evin ‹lyaso¤lu is a music researcher and writer. She

has dedicated her life to performing researches

and writing. She even talks musicially. Her voice, choi-

ce of words, her intonation impress you like she is

composing…

‹lyaso¤lu got interested in music when she was very

little. When seven she took lessons from her mother’s

music teacher who was playing the piano. ‹lyaso¤lu

studied piano in ‹stanbul Municipality Music Academy

for six years. She took lessons in the fields of music

critique, musical history and aesthetics. She wrote 15

books consisting of her music researches and intervi-

ews she made with famous Turkish composers like

Cemal Reflit Rey. ‹lyaso¤lu who teaches music at Bo-

¤aziçi University and Simya Gallery writes about music

in Cumhuriyet newspaper for more than 10 years. 

‹lyaso¤lu thinks that music puts human soul in order.

“Music is the nutrition to human soul”. We use this sa-

ying oftenly. We rest by music. The reason why music

is used during the treatment of sick people is that they

can find peace. Aristotle says: “Music is essential to

keep discipline on human soul where gymnastics is

essential for the human body.” 

Classical music, which Turkish people began to listen

just before the foundation of the republic, is new in

Turkey. With tango and first operettas we met poly-

phony. Music academies are founded in those years.

Opera and ballets are performed. The main aim of ‹lya-

so¤lu is to announce unknown rags to masses and ha-

ve people enjoy them. 

‹lyaso¤lu says that to be a music critic in Turkey is very

hard. In other countries there are critical reviews whe-

re you can publish your writings, but in Turkey music

writings find place in newpapers. As there are not any

music magazines in Turkey, trustworthy reviews are

not made. ‹lyaso¤lu defines herself as a musical rese-

archer and writer, not a reviewer. She says that her

main task is to throw a bridge other than criticizing. 

In Turkey, university students and university graduates

read about music writings. But in the recents years

this group expanded. Families are more conscious

about the education of their children, they want their

children get educated in the fields of music, painting

and dance. People are aware of the necessity of arts

in the development of human character. 

We ask ‹lyaso¤lu her opinon about popular music, she

says: “Pop music heads up. I believe we should emp-

hasize the contrast between popular and classical mu-

sic. Popular music can get lost after a while but clas-

sical music will exist forever.”

Ömer Madra is international relations lecturer, jour-

nalist and chief editor of Aç›k Radio. In the past

10 years Aç›k Radio hosted over 10.000 guests from

Noam Chomsky to Robert Fisk, from Hasan Cemal to

Can Dündar, from Yaflar Kemal to Çetin Altan, from Aj-

da Pekkan to Nil Karaibrahimgil. Madra tries to make

the world a better place, fair, egalitarian, merciful. The

radio is part of that approach as well. When we ask

about the goal of the radio, he answers “Our work is

series of actions to make a positive difference. We ne-

ed a lot of educated and knowledgeable people to re-

ach a better world. We need an environment where

governing is much clearer. That could only be achie-

ved by conscious people. We always try to address

that community first. Especially young people are less

prone to trying hard for monetary gains. Thus we can

say we especially address to young generations.” 

He defines himself; “I try to become a person who

thinks of better options and tries for them. I learn mo-

re to achieve that. Men attack the world with passion

and ruin the most of the species. Of course men might

unfortunately destroy their own species, too. There

were times we luckily survived, but next time we may

not be so lucky.” He chooses anything to do according

to his consideration. He plays a role in any event to

protect men and animals rights. 

Regarding global warming he mentions: “One of the

two most important problems in the world is global

warming. Especially large oil companies work hard to

have everyone overlook this problem and allocate lar-

ge budgets to achieve that. They try hard to create a

perception as global warming does not exist. Even if

there would be global warming, they try to convince

people that it is not caused by men. Most of the medi-

a do not publish such news and researches. Therefo-

re it is not easy to take serious actions.” 

Madra states; the underlying reason for global war-

ming is the people who use fossil fuels and the expan-

sion, growing passion of companies producing and

consuming. He warns us that there must be a limit to

expansion and growing, because the earth’s sources

are limited. He says our individual effort might help the

environment. “The biggest problem Turkey faces is

global warming. A USA company famous with their ac-

curate weather forecasts has estimated that we will

experience 3 tornados this year as devastating as Kat-

rina. We will experience 3 tornados, as strong as the

one that nearly wiped New Orleans off of the map.

Isn’t it crazy to know about that but still do nothing?

Nobody considers allocating budgets to solve those

problems, but they allocate budgets for weapons. That

is nonsense.” 

We are happy when comsumers are happy “Writing hits you badly”

Solmaz Kamuran opens the door and very quietly

says: “Come on in to the other room, Çetin is wri-

ting, we should not distract him”. From the other room

we hear the sound of the typewriter which is archaic

for us. At this age the sound of the typewriter takes 

you to the very past... However we are in the house of

Solmaz Kamuran and Çetin Altan, Çetin Altan is writing

his column. We witness his writing period and even the

time he faxes his column to the newspaper. He sends

it, comes to where we are and welcomes us. Kamuran

says, “Every day at the same time interval he writes his

column”. Flowers in the balcony attract our attention.

There are many of them and they are very beautiful.

“This is only a few part of them” she says. Then we le-

arn that they have lots of balconies and in every bal-

cony there are lots of flowers.  

Kamuran is a writer and a translator. She left her 14

years profession as a dentist to earn her living by wri-

ting. She lives to write. She says: “The first thing I do

in the mornings is to play word games. I like words.

People say that I am talented in playing with words. I

guess if I were an etymolog, I would have been very

happy”. 

According to Kamuran a writer should be the voice of

the minorities. Being a trumpeter of masses is just be-

ing a clerk not being a writer. And minorities do not

consist of only Jewish people. If you are a writer living

in France, you become the voice of the Muslim mino-

rity. Likewise women are also minority when their soci-

al and political rights are concerned. Kamuran defines

this approach as a political pose falling out of political

struggle. It is partying with the people, and opposing

injustice. Her last novel “Çanakkale Wind” has an his-

torical atmosphere. Bedia, a Turkish girl and Hazmo-

nay, a Jewish guy fall in love. At the background there

is war, difficult life conditions of minorities, loosing own

identity and Auschwitz. 

When asked about the situation of women in Turkey,

Kamuran says: “The contribution of women to produc-

tion process in Turkey is different from the period of

sultanic rule but not too much. If woman is not a part

of economic life, then her social rights are restricted.

Today in every part of the world women have poor li-

ves. Only few women have wealth. Many of the refuge-

es, and starving people are women and children. Also

the largest part of Turkish population consist of wo-

men and children, and they are in trouble too. It is im-

portant that women contribute to production.”

Kamuran says that she writes the things she wonders

about. If she writes a historical novel, she performs re-

searches for a long time. Fiction or not, a writer should

master crude information. Sometimes for a long peri-

od she reads. During this period she can also wonder

about something new; which she did not wonder be-

fore. 

Up to now, Kamuran translated many books. The trio

of Safiye Sultan is her most known translation. There

are also Hürrem Tale, Erguvan (Purple) Beauty, A Troia

Song, After Midnight, Love Kitchen, Maddening Scent,

Cabaret. She likes playing with words. She loves trans-

lating, racing Turkish language with another one. 

During the writing period Kamuran does not get inte-

rested in anything. She stays at home, never goes out

until she finishes the book. Sometimes she works for

14-15 hours in a day. She goes to bed to rest but her

mind never rests, it goes on working during her sleep.

As soon as she gets up, she sits before her computer

to write down the things that came to her mind during

her sleep. After she finishes a book, she rests for abo-

ut two weeks. At that period she deals with her flo-

wers. Then she surely translates. Until now she has

never written a book right after completing one.

“Music is the safe piece of my heart” “I am not a pessimist, I am a realist”

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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A chat stuck between taste and politics

Mehmet Yaflin is a journalist who is into travelling,

food and literature. He was born in Ankara in

1950. His major is sociology. He started working as a

journalist in 1970’s. He worked as a reporter, editor,

chief editor and publisher. He published Atlas magazi-

ne. Then he was the general manager of Hürriyet Ma-

gazine Group. He prepared documentaries for some

TV channels. Yaflin is the general manager of Do¤an

Books for the past 5 years. Every week he writes abo-

ut travelling in Hürriyet newspaper and writes about

eating and drinking in various magazines. 

Mehmet Yaflin earns his living by travelling, reading

and discovering new tastes. Yaflin has shared what he

has experienced in the world with his book “Uzakna-

me (Far away documents) and has shared what he has

experienced in Turkey with his book “Yak›nname”

(Close by documents). He is an explorer that not only

has the instinct to leave but he leaves and travels. He

has travelled most parts of the world. West Coast of

East Africa, Bering Strait, parts of Syberia, Australia,

New Zealand and islands on the Pacific Ocean are few

of the places he has not yet been to, but he always

dreams to be. It would not be appropriate to tell Yaflin

“Keep what you ate and drank to yourself just tell us

where you have been to”. Because he also tells us

what he has eaten and drunk. But since Yaflin does

not like naming himself a “gourmet” we will call him a

taste expert. 

He travels, discovers tastes, and with the food culture

he has he tells us where he has been to, seen, eaten

and drunk. He does not survive on traveling and food

only, he has something else as well: Reading… When

we ask him; “The traveler or the reader, who knows

more”, he answers “The one who does both knows

more”. Thus he recommends everyone to do both. He

says; “You must read and do your research prior to

your trip. You should spot out the places to visit and

read about them. You should choose very comfortab-

le clothes for domestic trips. You need clothes free

from the risk of wrinkling and getting dirty. I always

carry my medical kit with me. I carry my cell phone

with me to reach a doctor and get advice. 

Mehmet Barlas, who stepped into the world of me-

dia at 13 when he was taking his father’s articles

to the newspaper building, has left half a century be-

hind in the media. He is one of the few people who

was able to turn his hobby into his profession. But the

ink he smelled at his father’s work place turned to ink

cartridges of computer printers, and typesetting is rep-

laced by computer aided page designs. The only thing

remained the same is the journalists who watch and

comment happenings. Today he is the editorial writer

of Sabah newspaper. 

Barlas states; “In the West cowboys would notch the

handles of their guns for each person they shot. You

cannot find any notches on my pen. Some journalists

do their job by terminating, destroying; I try to find the

good in people and the society.” Barlas believes that a

journalist must permanently read and listen to. He wri-

tes mostly politics, and talks about politics in his prog-

ram as well… But when asked, he admits he is bored

of politics: “I am really bored, in 1924 there were 3

problems; Kurdish issue with the Sheikh Sait rebellion,

secularism issue with the dress code revolution, and

economic problems (being underdeveloped). Now in

2006 we still have the same problems.”

Barlas is known to have good taste and knowledge of

food. He likes vegetable dishes. He can prepare ma-

yonnaise and rice by going through recipes in books.

Barlas prefers Turkish cuisine and his favorites are be-

ans and rice, eggplant stuffed with ground meat, man-

t›, eggs with yoghurt and scrambled eggs and eggs

with sucuk (Turkish pastrami).

He is familiar to West Anatolian, Mediterranean, Greek

and traditional ‹stanbul cuisines. He states he travels a

lot due to his profession and has the chance to know

various cuisines in his trips. He adds: “There are bird

nests like baskets made by the saliva of tropical birds.

In Hong Kong they collect those and prepare a desert

called Bird Nest. I tried it once and I loved it. I am not

traveling to taste different food, but each time I travel,

I was able to taste some different food. I do not have

a complicated taste. I like the Hot Dog with mustard in

Central Park of NY and the Frankfurter sold in the

pushcart in Zurich.”

Barlast mentions that, if a country has many vegetab-

le dishes, then there is residential life. If there are many

sauces used in food then it means the meat and fish

are not so tasty, and in France you cannot consider fo-

od without sauce. When we ask him which food he

would think Turkey is like, he answers as soup and

adds; “Turkey is like a cauldron of soup, sometimes

someone spills some mercury in it and the smell starts.

Other than that it is a very tasty country.” 

Associate Professor Leyla Neyzi is one of the few

academicians in Turkey in the field of verbal his-

tory. Leyla Neyzi’s studies are mostly on cultural iden-

tities. Her first study on verbal history is about the Yö-

rüks. Also the Jewish population is among her fields of

interest. She has studies on current Jewish society’s

characteristics and how they have changed through

the years of the Republic.  

When we think about the word; history, we mostly

consider the official and written history. But official his-

tory is written with a purpose, mostly from the pers-

pective of a political opinion. In order to complete mis-

sing parts and correct incomplete, incorrect sections

of the written history, stories told by people’s own voi-

ces cumulate a wide and detailed source. Thus, over-

looked details could be processed, and societies

might listen to history reflecting the daily life. 

Verbal history has come out in the 1960’s in the Wes-

tern world by the efforts of the social outcasts. Verbal

history has come out as a field as a reaction to history

written by archives and written sources only based on

upper classes of the society. Neyzi states that, with

the help of the verbal history, there is a growing inte-

rest on the depressed classes such as women, wor-

kers, foreigners and adds; verbal history is made up of

people talking about their own daily lives and telling

about their lives in a lively manner, thus they are addi-

tions to written sources. The idea of using those peop-

le who might tell a period as a resource helps verbal

history to become a branch in the actual history. 

Saying that verbal history is very systematic and sho-

uld be used as complementary to the written history

Neyzi adds: “We do research to find out who we are

and to find out about our roots. We talk to people we

find close to us. If we assume they are distant to us,

we try to figure out the reason.”

Neyzi talks about the problems of the verbal history:

“Verbal history is a hard to deal subject. Finding it is

not enough. We need to persuade them to talk and

make them talk very clear to figure out the details.  We

need to listen to long speeches and identify the deta-

ils. It is not easy. But also that is where its beauty is.

We do not have any problems regarding research. It is

possible to reach people and talk to them. But they all

take time. You need to run after people, persuade

them and record interviews with them. Transcribing

those interviews takes a long time as well. 

Verbal history

Muammer Yanmaz is a photographer for 20 years

and 3 years ago he founded Muammer Yanmaz

Photography Studio and at the same time for the past

13 years he works as an archive photographer at ‹s-

tanbul Culture and Art Charity. He not only worked

with famous people in Turkey but also with world fa-

mous celebrities like Sophia Loren and Woody Allen. 

For Muammer Yanmaz number 40 is the key to all his

projects. 40 directors, 40 stations-Paris and now 40

Mirrors. This time 40 actors and actresses who have

served to theatre for a very long time, came right in

front of the mirror. Yanmaz says, “The effort and self

sacrifice of the actors/actresses are forgotten once

they leave the stage. That is the reason I wanted to

shoot photos of them right in the mirror, to immortali-

ze the moments right before and after the stage.” 

Yanmaz used mirrors in his project. That was inspired

by the saying “Theater is the mirror of life”. But Yan-

maz has also an interest in mirrors. He has taken his

own photo shoots making faces in the mirror when he

was a kid. Later on he enjoyed taking photos of him-

self and other people in the mirror. When he realized

the results were quite good, a project idea was born.

Yanmaz believes that the mirror has a depth and the

photos taken before and in the mirror have their own

reality. He says, to leave documents behind, he threw

a pebble in the sea with his 40 Mirrors project. He

thinks that is important and he expects everyone to do

so. He, like in most of his projects, preferred to take

black&white photo shoots.  

The project was completed in one year. All actors and

actresses have 24 photo shoots. Thus total number of

photographs are 960. The actors and actresses in the

project are: Ali Poyrazo¤lu, Arsen Gürzap, Ayla Algan,

Bülent Emin Yarar, Can Gürzap, Cihan Ünal, Cüneyt

Türel, Çi¤dem Sel›fl›k, Demet Akba¤, Engin Cezzar,

Erol Günayd›n, Erol Keskin, Genco Erkal, Gülriz Sururi,

Hadi Çaman, Haldun Dormen, Haluk Bilginer, Ifl›k Ye-

nersu, Köksal Engür, Macide Tan›r, Mahir Günfl›ray,

Mehmet Akan, Meral Çetinkaya, Metin Serezli, Müjdat

Gezen, Münir Özkul, Nedret Güvenç, Nejat Uygur,

Nevra Serezli, Rasim Öztekin, Rutkay Aziz, Selçuk

Yöntem, Sumru Yavrucuk, Tilbe Saran, U¤ur Polat, Y›l-

d›z Kenter, Y›lmaz Erdo¤an, Zafer Ergin, Zeliha Berk-

soy, Zuhal Olcay. 

The photos he liked the most are the ones when the

masks fell off. Münir Özkul, Erol Keskin, Gülriz Sururi

and Haldun Dormen photos are among them. The pro-

ject was exhibited at 15th International ‹stanbul Thea-

ter Festival and Karma Art Gallery. Yanmaz has reali-

zed that actors/actresses can easily adapt to the cha-

racters they will act on the stage. He has also figured

that their profession does not change their characters,

even they can be “shy”. 

Some of the actors/actresses in the 40 Mirrors project

smile at the mirror, some do their make up, comb

his/her hair… Each photo shoot make you feel somet-

hing different. There is sorrow, ambition, cheer, ama-

zement… The common thing of all is; it catches the

sincerity of the person. Yanmaz had a hard time taking

Münir Özkul’s photos since he was sick. Metin Serezli

was shot while he was flexing his muscles. Yanmaz

and Meral Çetinkaya had thought of the same photo

frame. And Yanmaz shot Gülriz Sururi’s photos using

two mirrors. 

Muammer Yanmaz has currently 3 projects going on.

One of them is “40 Boats” project where he shoots

men of letters in boats. Another one is a project run to-

gether with American Hospital. It is called “40 Lives”.

In this project photos of 40 babies will be taken from

birth to death. After Yanmaz’s death, regarding his

will, photo shoots of those 40 people will continue.

And Yanmaz is taking photos of artists in his “40 Ar-

tists” project. Once the photos are copied onto the

canvas, artists will paint their own faces. You can re-

ach more details about Yanmaz and his projects at

www.muammeryanmaz.com web site. 

Forty faces, “40 mirrors”

Go whoever you are, go
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Ahmet Öncü, who is an expert in organization socio-

logy, political economy and society theory is a lec-

turer at Sabanc› University Management Sciences Fa-

culty. Though Ahmet Öncü’s expertise is in sociology

and political economy, he has researches in many diffe-

rent subjects. One of his recent researches is the new

definition of citizenship based on the Bergama environ-

mental movement. Bergama movement was initiated by

villagers who were against the production of gold pro-

cessed by cyanide. 

When we ask Öncü his observations about Bergama

movement, he says; “When gold is decomposed by

cyanide, the nature will be polluted and it will die.

When people realized that, they also realized gold is

only a metal and its value is only attributed by people.

I believe such a movement in Turkey will have a major

effect on environmental awareness.” He also adds:

“That movement in Bergama attracted people from 17

villages. Those people moved onto another human na-

ture than the one I call ‘a polluted human nature’. They

realized that constitutional citizenship is the primary

principal to go after their own rights. And using their

constitutional rights is a political movement. Thus they

realized the system of state of law based on citizens-

hip. Also their relations as women-men and father-da-

ughter/son have changed.” 

According to Ahmet Öncü environment is the founda-

tion of life and economy. The environment is polluted

and lost due to ever increasing needs. There are not

enough resources left to those who cannot get their

share of consumption. Since people cannot find a suf-

ficient answer to their ever increasing needs, they are

trying to increase natural resources by working on

them. According to the report “Protection From Dan-

gerous Seasonal Changes” published by British Go-

vernment on January 2006, it is unlikely to keep gases

causing greenhouse effect at levels that are conside-

red risk free. According to researchers, melt of ice-

bergs in Greenland could raise sea levels up to 7 m. in

the next 1000 years. A 2 degree Celsius increase in

heat could cause decreases in agricultural products,

desertification, trouble of insufficient water resources

for 2.8 billion people and extinction of 97% of coral re-

efs and many polar bears. Forests are the living space

for the 2/3 of all living creatures. But according to Uni-

ted Nation’s report; each year a forest region as large

as Greece is lost. 

Living without wasting the environment

“I am at the ultimate point in architecture”

Recent advances in structural sector and increase in

demand of housings, business centers and malls bro-

ught arguments to architecture. Since recent large

scale projects were prepared by European architects,

Turkish architects and architectural identity was ques-

tioned. On one side of those debates the subject was

why Turkish architects could not work on projects in

Europe. fiefik Birkiye is a successful architect, who

has deployed pretentious projects and received

awards in Europe.

Atelier D’art Urbain founded by fiefik Birkiye in 1979,

currently has a team of 120 people, 87 of which are

architects. Birkiye and his team continue their projects

in Caribbean, Egypt, Morocco, Budapest, France, Hol-

land and Luxembourg. The 12 large buildings of Euro-

pean Union, otels, shopping malls, large bank buil-

dings and environmental transformation projects are

among those projects. Since 1994 Birkiye has turned

Atelier D’art Urbain into the largest architectural office

of Belgium. He talks about his style: “For thousands of

years there were cities and architects to prove how

people can live together in a better way. I believe in

creating contemporary architectural design by building

onto the best historical samples of the subject and the

region. We are inspired by the history of each city. We

do not have an approach to sell anywhere. We create

architectural design where people can experience the

best and enjoy all the small details.”

Birkiye has evaluated a business model to finance the-

ir own projects. In 2000 by creating a professional te-

am of 30 in real estate invesments, he founded project

development and finance firm Vizzion Europe. That

was an approach not tried by many architects. Birkiye

claims that is the ultimate in architecture. And adds;

“Many people are bothered by the fact that we are in

this business, because we do everything within our

company. We do real estate and market research, do

the most appropriate design for the market, obtain

construction permits, finance and adjust the tax sys-

tem. We also do the marketing. Then we keep the go-

ods. We have constant funding.” Even though finance

and architecture seem to be very different, Birkiye likes

doing both. According to him, that is an investment

done for art. In order to expand his investments in Tur-

key he founded AAU Architecture made up of a team

of 12, in December 2005. 


