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01 sunufl

G
ünümüz rekabet ortam›nda, ifl dün-

yas› ve makro ekonomiler baflar›ya

giden yolda en önemli olgu olarak

“Güven”e odaklanmakta...

Son günlerde okudu¤um ve beni çok etkile-

yen Stephen R. Covey'in "The Speed of

Trust" isimli kitab› “güven”in ifl dünyas› ve

iliflkilerde ne kadar önemli bir de¤er oldu¤u-

nu vurgulamakta. Bu yaz›mda kitaptan

edindi¤im baz› temel olgular ve ana fikirleri

sizlerle paylaflmak istiyorum.  

Güven; bireyi, iliflkileri, organizasyonlar› hat-

ta ekonomileri ve uluslar› olmad›¤› taktirde

yok etmeye, en baflar›l› marka ve kurumlar›

da baflar›s›zl›¤a sürüklemeye götürebilecek

çok güçlü bir de¤er olarak karfl›m›za ç›k-

makta. ‹nsan illiflkilerinde, aile hayat›nda,

topluma mal olmufl kiflilerde ve pek çok flir-

ket ve markada görüyoruz ki güven; inan-

mak için birincil önem tafl›makta. Güven

kayb› ise geri dönüflü olmayan hasarlara ve

neticelere yol açmakta.

‹stikrarl› ve h›zl› bir büyümeden söz etmek

için güvene odakl› organizasyon yap›lar›na

ihtiyaç vard›r. Büyüme ve büyüme h›z›n›n

anahtar› bu de¤erden geçmekte. Organi-

zasyonlarda lidere ve yöneticilere duyulan

güven, h›zl› büyüme, yüksek verim ve bafla-

r› getirmekte. Performans›n en tepe nokta-

ya ulaflmas› için çizilecek olan yol haritas›n-

da da organizasyonlar›n bu de¤ere sahip ol-

mas› ve korumas› önem kazanmakta.

Güven, infla edilebilir, sürdürülebilir ve ölçü-

lebilir nitelikte oldu¤u sürece flirketlere ivme

kazand›rmakta... Güven; düflük maliyetli ve

h›zl› baflar› hikayeleri yaratmakta... ‹nan-

mak, güven ile oluflan ve pek çok süreci

h›zland›ran bir olgu. Lidere güven, organi-

zasyon ve ekiplere güven, markaya olan gü-

ven ile organizasyonlar ve markalar gerçek

de¤erlerine ulaflmakta.

Düflük güven üzerine kurulu iliflki ve organi-

zasyonlarda ise süreçler çok daha yavafl ve

maliyetli yaflanmakta. Geliflim h›z› ise olduk-

ça imkans›z. Güven kayb› ile bafllayan sü-

reçte kuflku, sürtünmeler, acabalar, suçla-

malar ve bunlar›n getirisi olan çat›flmalar ve

hayal k›r›kl›klar› oluflmakta ve bunlar ifl sü-

reçlerinde verimi olumsuz yönde etkilemek-

te. ‹fl oda¤›n› da¤›tan bu tür süreçlerde de

kurumlar›n performanslar›n›n düfltü¤ü göz-

lenmekte. Güven; bir kez kaybedildi¤inde

infla edilmesi neredeyse imkans›z bir de-

¤er... Bu yüzden inflaas› kadar korunmas›

da önemli...

Yaflar Toplulu¤u markalar›na ve kurum ima-

j›na duyulan güven ile bu y›l 63. y›l›n› doldur-

makta. Güven üzerine kurulu iliflki ve orga-

nizasyon yap›lar› ile gelece¤e daha emin

ad›mlarla ilerleyebilece¤inin bilincinde. fiir-

ketlerimizi ve markalar›m›z› gelece¤e tafl›-

mak en önemli hedefimiz. Art›k hiçbir ku-

rum, küresel geliflmelerden ve bu de¤erler-

den uzak kalma lüksüne sahip de¤il. Gele-

cekte de var olabilmek için markalar›m›za ve

Yaflar Toplulu¤u’na duyulan güveni gelecek

nesillere de tafl›mal›y›z. Do¤al kaynaklar› ve-

rimli kullanarak, sürdürülebilir kalk›nmaya ve

kurumsal sosyal sorumlulu¤a önem vererek

istedi¤imiz hedeflere ve baflar› hikayelerine

ulaflabilece¤imizi biliyoruz.

Güven, her alanda k›ymetli bir olgu, baflar›-

n›n temel anahtar›... ‹nflaas› ve korunmas›

için herkes üstüne düfleni yapmal›...

Yaklaflan fieker Bayram› vesilesiyle herke-

sin bayram›n› kutlar›m. 

Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Baflar›ya giden yolda 
güvenin önemi

Art›k hiçbir kurum, küresel geliflmelerden ve bu de¤erlerden uzak kalma
lüksüne sahip de¤il. Gelecekte de var olabilmek için markalar›m›za ve

Yaflar Toplulu¤u’na duyulan güveni gelecek nesillere de tafl›mal›y›z.

Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu
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taraf›ndan yarat›lm›fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› kapsam›nda eser

olarak koruma alt›ndad›r. “Yafla” Dergisi’nde yay›nlanan yaz› ve foto¤raflar›

yayma hakk› ve “Yafla” markas› ve logosu Yaflar Holding A.fi.’ye aittir.

Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz›l› izni olmaks›z›n ticari amaçlarla

kullan›lamaz. Dergide yay›nlanan yaz›lar, yazarlar›n kiflisel görüfl, yorum ve

tavsiyelerini içermektedir, ‹ndeks ‹çerik ‹letiflim Dan›flmanl›k veya Yaflar

Holding A.fi., yaz›larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle

do¤abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de¤ildir.
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04 k›sa k›sa

Ekonomistlerin yeni gelifltirdi¤i bir teoriye göre dün-
ya ekonomisinin artan enerji ve g›da fiyatlar› nede-

niyle zor günler geçirdi¤i günümüzde, ekonominin ge-
lece¤i ile ilgili beklentileri kad›nlar›n saç›na bakarak an-
lamak mümkün. Buyurun buradan yak›n… 

Biz eskiden kad›nlar efllerinden, sevgililerinden ayr›ld›k-
lar›nda hemen kuaföre koflarlar bilirdik ama… 

Bu yeni teori flöyle aç›klan›yor: Uzun saç›n bak›m› zor
ve belli bir bütçe gerektiriyor. Oysa dünyadaki ekono-
mik gidiflat kötüleflti¤inde bundan do¤al olarak kiflisel
harcamalar da etkileniyor ve kad›nlar da harcamalar›n›
k›smak durumunda kald›klar› dönemlerde saçlar›n› k›-
salt›yor. 

Saç kesimi teorisi ABD’li ünlü ekonomist George Tay-
lor’›n “etek boyu endeksi” ile de benzerlik gösteriyor.
Taylor’a göre borsalar›n yükseldi¤i dönemlerde kad›n-
lar›n etek boylar› k›sal›yor. Ekonominin kötü gitti¤i dö-

nemlerde ise etekler yere kadar iniyor. Japonya’da ka-
d›nlar ekonominin iyi gitti¤i dönemlerde saçlar›n› uzat›-
yor, kötü gitti¤i dönemlerde ya da beklentilerin kötü ol-
du¤u dönemlerde ise k›sa saç modellerini daha çok
tercih ediyor. 

Uzun saç ekonominin barometresi
Kao Corporation isimli kozmetik firmas›n›n yapt›¤› bir
anketin sonuçlar›na göre de kad›nlar›n saç uzunlu¤u
ülke ekonomisinin barometresi olabilir.

Cambridge Üniversitesi’nde kültürel ekonomist olarak
görev yapan ve The Consumption of Beauty (Güzellik
Tüketimi) kitab›n›n yazar› olan Susanna Sallstrom-Matt-
hews da “‹nsanlar ekonomik durgunluk dönemlerinde
daha az fleyle mutlu olmay› becerebiliyor. Ayr›ca bu dö-
nemlerde görsel fleylerden de daha çok zevk al›yorlar.
K›sa saç masrafs›z ve farkl› modellere girebiliyor” diyor.
Yani tüm bunlardan ne anl›yoruz? Ekonomik s›k›nt›
dönemlerinde kad›nlar ilk ifl görünümlerini de¤ifltiriyor...

Her y›l yüzlerce yeni filmin gösterime girdi¤i dünya
sinemas›n›n geniflleyen ve yenilenen yüzüne ayak

uydurmak için ünlü Entertainment Weekly sitesi son 25
y›l› baz alarak yeni bir liste oluflturdu.

100 filmin yer ald›¤› listenin bafl›nda Quentin Taranti-
no’nun kült filmi Pulp Fiction yer al›yor. 

Onu Peter Jackson’›n Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi ile
Titanik izliyor.

Listede Matrix 12. s›rada gösterilirken Schindler’s List
21., Casino Royale 19., Memento 23. s›ralarda yer ald›-
lar. Di¤er kategorilere gelince… En iyi film posteri olarak
Kuzular›n Sessizli¤i gösterilirken TV dizilerinden A Tak›-
m›’n›n müzi¤i en iyi TV dizisi müzi¤i seçildi. The Simp-
sons ise güçlü rakipleri The Sopranos ile Seinfeld dizi-
lerini geride b›rak›p en iyi TV flovu dal›nda birinci oldu.

Müziklerde ise Prince’in Purple Rain adl› albümü en iyi
albüm, Cormac McCarthy’nin The Road adl› roman› da
en iyi kitap olarak listede yerini ald›.

Son 25 y›l›n en iyi filmleri

1. Pulp Fiction (1994)

2. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi (2001-2003)

3. Titanik (1997)

4. Mavi Kadife (1986) 

5. Oyuncak Hikayesi (1995)

6. Er Ryan’› Kurtarmak (1998)

7. Hannah ve K›zkardeflleri (1986)

8. Kuzular›n Sessizli¤i (1991)

9. Zor Ölüm (1998)

10. Moulin Rouge (2001)

25 y›l›n en iyi filmlerinde ilk 10

Saç ve ekonomi iliflkisi
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Bilindik ev biçimlerinden s›k›lanlar birbirinden ilginç
biçimlerdeki evlerde oturuyorlar. Uçak, ananas ve-

ya ayakkab› biçiminde bir evde yaflamay› düflünür mü-
sünüz?

Uçak ev - Nijerya
‹lk görenler eve bir uçak çarpt› ve orada öylece kald›
zannediyor ama durum tabii ki böyle de¤il. Sait Cemal
adl› Nijeryal› gezmeyi çok seven efli için böyle bir ev
yapt›rarak gezemedi¤i zamanlar› telafi etmesini istemifl.

Ananas ev - ‹skoçya
S›cak ülke meyvesi ananas egzotikli¤i ça¤r›flt›r›r. Bu
evin sahibi IV. Dunmore Kontu da öyle düflünmüfl.
1761 y›l›nda yapt›rd›¤› evinin yeni yeni ‹ngiltere toprak-
lar›na gelen ve çok sevilen ananasa benzemesini iste-
mifl.

Kuçu ev - ‹daho / ABD 
Dennis Sullivan ve Frances Conklin çok sevdikleri kö-
peklerinin an›s›na bu evi yapt›rm›fllar. Beagle cinsi kö-
pek biçimindeki ev isteyene kiralanabiliyor.

Otomobil ev - Avusturya 
Herkesin sevgilisi Vosvos biçimindeki ev Alman mimar
Mark Voglreiter taraf›ndan infla edilmifl. Ev, elektrik ve

su harcamalar› aç›s›ndan ekonomik ancak kiras› ayl›k 2
bin 500 Euro. 

Deniz kabu¤u evi - Meksika 
Yaln›zca beyaz malzemelerin kullan›ld›¤› ev, Mujeres
Adas›’nda. ‹çinden her an bir denizk›z›n›n ç›kaca¤› izle-
nimini veren evde yine de geleneksel mimari ö¤elere
yer verilmifl. Baz› aylarda kiraya verilen evin isteklisi
çok...

Ayakkab› ev - Pensilvanya / ABD 
Ayakkas› Büyücüsü olarak da adland›r›lan Mahlon N.
Haines, 1948 y›l›nda bu evi kendi reklamlar›nda kullan-
mak üzere infla ettirmifl. Haines öldükten sonra ev sa-
t›lm›fl, el de¤ifltirmifl ve dondurmac› bile olmufl. Sonun-
da tekrar ailenin mülkiyetine geçen ev, turistlerce gezi-
lebiliyor.

F›ç› ev - Michigan / ABD 
1926 y›l›nda fiikago’daki Cooperage fiirketi, ürettikleri
salatal›k turflular›n›n tan›t›m›nda kullanmak üzere bu evi
infla ettirmifl. Ev halka aç›k, girifl bedava. Ancak içeri-
deki turflulardan para al›n›yor.

Uzay gemisi - Tennessee / ABD
1970’lerde yap›lan ev, belli ki o zamanlar çok ünlü olan

Uzay Yolu dizisinden esinlenilerek yap›lm›fl. Zaman›nda
21. yüzy›l›n evi olarak adland›r›lan bu yap› dört ayakla
destekleniyor. Özellikle gece ›fl›klar yand›¤›nda gerçek-
ten uzay gemisine benziyor. 

Tekne evler - Kaliforniya / ABD
Tekne evlerde yaflamak çok yayg›n. Ama bir evi tekne
biçiminde infla edip içinde yaflamak çok görülen bir fley
de¤il. 1900’lerin bafl›nda deniz sevdal›s› biri taraf›ndan
infla ettirilen evler, yak›n zamanda müzeye dönüfltürü-
lecek. 

Bu evler bir alem

ABD Moda Tasar›mc›lar›
Konseyi geçti¤imiz gün-

lerde 2008 Ödülleri’ni da¤›tt›.
‹flte ödül kazananlar…

Y›l›n Kad›n Giyim 
Tasar›mc›s›: Francisco Costa
- Calvin Klein Koleksiyonu
Y›l›n Erkek Giyim 
Tasar›mc›s›: Tom Ford
Y›l›n Aksesuvar Tasar›mc›s›: Tory Burch
Swarovski Kad›n Giyim Ödülü: Kate ve Laura 
Mulleavy- Rodarte için yapt›klar›
Swarovski Erkek Giyim Ödülü: Scott Sternberg
Swarovski Aksesuvar Ödülü: Philip Crangi

Y›l›n Kad›n tasar›mc›s› ödülü Francisco Costa’n›n bu y›l
ald›¤› üçüncü ödül. Ünlü tasar›mc› Nisan’da 2008 Spirit
of Design ödülünü, May›s’ta da 2008 Mortimer C. Ritter
ödülünü alm›flt›. 

En iyi tasar›mc›larEn fl›k erkekler

Y›lsonuna yaklaflt›kça birbirinin pefli s›ra hemen her
alanda y›l›n en iyileri listeleri yap›l›yor. Bu kez Es-

quire Dergisi, dünyan›n en iyi giyinen 10 erke¤ini belir-
ledi.

Siyasetçiden aktöre, ifladam›ndan televizyon program-
c›s›na kadar dünyada göz önünde olan ve en iyi giyinen
erkekler kimler peki? 

1. Christian Bale - Aktör
2. Lupe Fiasco - Grammy ödüllü rap flark›c›s›
3. Jeremy Paxman - BBC’nin gece haberleri sunucusu
4. Fabio Capello - ‹ngiliz futbol direktörü
5. Stuart Rose - Marks and Spencer’›n patronu
6. Barack Obama - ABD’nin demokrat baflkan aday› 
7. Prince Michael - ‹ngiltere Kraliçesi’nin kuzeni, 
Kent kral› 
8. David Mayer de Rothschild - Çevreci
9. Tobias Meyer - Sotheby’s’in aç›k art›rma uzman›
10. Lapo Elkann - ‹talyan endüstrici

Christian Bale

Fabio Capello Barack Obama

Lupe Fiasco

Francisco Costa



Pek çoklar› taraf›ndan dünyan›n en güzel kenti
olarak tan›mlanan ‹stanbul, binlerce y›ll›k geçmi-
fli, semtleri, saraylar›, kiliseleri, camileri ve tarihi

evleriyle hem göze hem de ruha hitap eden bir kent.
Hayata dair tüm renklere sahip. Geçmiflten günümüze
kurdu¤u köprülerle göz al›c›. 

Akaretler S›raevleri ise ‹stanbul’un tarihine tan›kl›k eden
en önemli mekanlardan biri. Bir tarih abidesi. Uzmanla-
r›n konumu nedeniyle tan›mlad›¤› gibi ‹stanbul’un yü-
zük tafl›. Yenilenen yüzüyle ise ‹stanbul’un en büyük,
Avrupa’n›n ikinci en büyük kentsel ölçekli yenileme
projesi. 

Dünden bugüne
Akaretler S›raevleri’nin inflas›na Sultan Abdülaziz’in
emriyle, Osmanl› döneminin ilk toplu konut projesi ola-
rak 1875 y›l›nda bafllan›r. Sultan Abdülaziz, bu binala-
r›n bir bölümünü Dolmabahçe Saray›’nda görevli me-
murlar›n oturmas› için lojman olarak düflünür, kiraya
verilecek di¤er dairelerin gelirini de Ka¤›thane’deki Azi-
ziye Camii’ne vakfeder. 

Akaretler, baflta Dolmabahçe Saray› olmak üzere 19.
yüzy›ldaki pek çok Osmanl› eserinde imzas› bulunan,
ser mimar–› devlet unvan›na sahip Sarkis Balyan’›n im-
zas›n› tafl›r. Balyan, bugün Befliktafl’ta Süleyman Seba
ve fiair Nedim caddeleri olarak bilinen farkl› e¤ime sa-

hip iki yolu, mimari aç›dan de¤erlendirir ve balkonlar,
cumbalar, kat silmeleri gibi yap›sal ö¤eleri art arda yi-
neleyerek elde etti¤i ritimle, sokak mekanlar›n› görkem-
li bir perspektife dönüfltürür. 

138 konuttan oluflan Akaretler’de saray a¤alar›, ordu
mensuplar›, üst düzey görevliler konaklamaya bafllar.
Daha sonra ihtiyaçtan fazla yap›lan evler kiraya verilme-
ye bafllan›r. Bölgenin ad› da buradan gelir. Kelime an-
lam› kira getiren mülk olan akar’dan yola ç›k›larak böl-
ge, kira getiren bir yer oldu¤u için Akaretler olarak ad-
land›r›l›r. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Han›m ve
k›z kardefli Makbule Han›m burada yaflar. Osmanl› dö-
neminin ünlü saray ressam› Fausto Zonaro da Akaret-
ler’i mesken tutar. Akaretler, 19. yüzy›l›n prestijli bir
mekan› olarak nam salar, dönemin pek çok ünlüsüne

ve olay›na ev sahipli¤i yapar. Öyle ki Atatürk de Kurtu-
lufl Savafl› zaman›nda bir süre burada kal›r ve söyle-
nenlere göre savafl›n planlar›n› burada haz›rlar.

Kazan›rken kaybetmek…
Kazan›rken kaybetmek, belki de ‹stanbul’un flan›ndan.
Son olarak stil gurusu Tyler Brule’nin yeni yaflam der-
gisi Monocle’›n “Dünyan›n en yaflanas› 25 kenti” unva-
n›n› k›l pay› kaç›rmas› da bunun en yak›n örneklerinden.
Dergi ‹stanbul’u “winning losers” aras›na ald›, yani ‹s-
tanbul’u kazanmas› gerekirken kaybeden kent olarak
seçti.

‹stanbul böyle iken semtleri için de farkl› bir kaderden
söz etmek pek mümkün de¤il. Akaretler, 19. yüzy›l›n
prestijli semtiyken 1960’lardan sonra büyüsünü kaybe-
der. Köhne, terk edilmifl bir hal al›r. Ta ki 1995 y›l›na
kadar… 1995 y›l›nda Osmanl› döneminin bu önemli
semtinde, bu önemli s›raevlerinde apart otel yap›m›na
yönelik bir yenileme çal›flmas› bafllar. 

Lüksün merkezine yolculuk
Akaretler S›raevleri’nin mülkiyeti Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü’ne aittir. Net Holding, bu evleri yap-ifllet-devret
modeliyle kiralar ve 1995 y›l›nda Atatürk Müzesi, ofis,
apart otel, otel, ma¤azalar ve otopark kompleksinden
oluflacak yenileme projesine bafllar. Projenin ilk etab›
say›lan A Blok 1998 y›l›nda bitirilir; d›fl cepheler orijinal-
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lerine sad›k kal›narak sa¤lamlaflt›r›l›r, iç mekanlar da
fonksiyonlar›na uygun olarak yeniden düzenlenir.

Ancak finansman sorunlar› nedeniyle restorasyona ara
verilir. Mülkiyet Net Holding’den önce Garanti Banka-
s›’na geçer, 2005 y›l›nda da ifladam› Serdar Bilgili tara-
f›ndan sat›n al›narak projeye tekrar bafllan›r. Ve lüks tü-
ketimin yeni merkezi, 75 milyon Dolar bedelle 19 Mart
2008 y›l›nda resmi bir aç›l›flla do¤ar. 

En büyük proje
Akaretler yenileme projesi ‹stanbul’un en büyük, Avru-
pa’n›n ise ikinci en büyük kentsel ölçekli projesi. Bugün
yenilenmifl haliyle 55 bin metrekarelik Akaretler’de,
farkl› büyüklükte 56 rezidans, 34 ma¤aza, 450 araç ka-
pasiteli otopark, aralar›nda New York’tan sonra ilk flu-
besini ‹stanbul’da açan Spice Market’›n da yer ald›¤›
alt› restoran ve dünyan›n en lüks otel zinciri W Hotel
bulunuyor. 

Marc Jacobs, Lanvin, Sergio Rossi, Marni, Alberta Fer-
reti, Berluti, Corneliani, D-Squared, Akaretler’de aç›lan
dünyaca ünlü ma¤azalar. ‹stanbul’da yaflayan ya da ‹s-
tanbul’a u¤rayan üst gelir grubundaki yerli ve yabanc›-
lar›n Paris, Londra, Roma, New York, Madrid, Münih
gibi kentlerden sonra art›k ‹stanbul dura¤› da var. Tari-
hi dokunun korunmaya çal›fl›ld›¤› Akaretler’de al›flverifl
yapmak da bir nevi tarihte yolculuk. 

Yenilenen semtte ma¤aza kiralar›, metrekareye göre
100 Euro ile 120 Euro aras›nda de¤ifliyor. Özellikle ulus-
lararas› flirketlerin tercih etti¤i ofis alanlar›n›n ço¤u kira-
lanm›fl durumda. 45 ile 450 metrekare aras›nda de¤iflen
ofislerin kiralar› metrekare bafl›na 35 Euro’yu buluyor. 

Rezidanslar 49 y›ll›¤›na kiralan›yor 
Akaretler S›raevleri’nde 11 bin metrekare alana yay›lan
56 rezidansta doluluk oran› flu an için yüzde 85. Rezi-
danslar uzun dönem kiralama yöntemi kapsam›nda 5
y›ldan 49 y›la kadar kiralanabiliyor. 

A¤›rl›kl› olarak yerli ve yabanc› ifladamlar› ile sanatç›la-
r›n ilgi gösterdi¤i rezidanslar bahçeli daireler, çat› dub-
leksleri, stüdyo ya da tek katl› farkl› büyüklükteki daire-
lerden olufluyor. Rezidanslar W Hotel’den temizlikten
güvenli¤e kadar her konuda hizmet alabiliyor. Ayr›ca
evlerini W Hotel tarz›nda döfletenler istedikleri zaman
bu evleri W Hotel’e otel odas› olarak kiraya vererek ge-
lir elde edebiliyor.

En uzun ayd›nlatma
Akaretler S›raevleri’nin her detay›nda oldu¤u gibi ›fl›k-
land›rmas›nda da özel bir çal›flma yap›ld›. Proje, 640
metrelik cephesi ile dünyadaki en uzun kesintisiz ayd›n-
lat›lan tarihi mimari cepheler aras›nda yer almaya aday.
Mekan›n ayd›nlatma tasar›m› tarihi de¤erler ile günü-
müz de¤erlerini birlefltiriyor. Bu nedenle projenin ana

temas› “geçmifle modern bir dokunufl”. Bu tema, de-
vaml›l›k sa¤layacak bir tasar›m ve altyap› anlay›fl›ndan
yola ç›k›larak oluflturuldu. Tasar›mda konsepte ba¤l›
mimari ve estetik kayg›lar›n yan› s›ra uzun süreli verim-
lilik, iflletim ve bak›m kolayl›¤› da ön planda tutuldu. 

Belli yol ayd›nlatma hesaplar› ve kriterleri ile gelifltirilen
tasar›mda, ayn› zamanda e¤imden dolay› iç mekanlara
›fl›k girmesini önleyecek yükseklikte ve güçte dekoratif
direkler de kullan›ld›. Binalar›n kap› önlerini vurgulamak
için de özel olarak ›fl›kl› kap› numaralar› tasarland›.  

Akaretler’de Atatürk Müzesi
Akaretler’in bir de Atatürk Müzesi var. B Blok 36 nu-
maral› ev, Atatürk’ün annesinin ve k›z kardeflinin 1,5 y›l
boyunca yaflad›klar› yer. Yenileme projesinde bu ev de
Atatürk Müzesi olarak düzenlendi. 

Bu arada Osmanl› döneminin ünlü saray ressam› Faus-
to Zonaro da unutulmad›. Oryantalist bir tutkuyla
1891’de ‹stanbul’a gelen ve 1896’da saray ressaml›¤›-
na atanan Zonaro, Akaretler’de yaflad›¤› evi ayn› za-
manda atölye olarak de¤erlendirmiflti. 19 y›l boyunca
‹stanbul’u tuvaline aktaran Zanoro’nun evi, dönemin
diplomasi ve sanat çevrelerinin en gözde mekanlar›n-
dan biriydi. Yenilenen Akaretler’de, ressam›n bir süre
yaflad›¤› bölümde ve otellerin genelinde onun çal›flma-
lar›ndan oluflan tematik iç düzenlemeler yer ald›.
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Akaretler’de 1 Nisan 2008’de aç›lan W ‹stanbul Ho-
tel, tüm dünyada en h›zl› büyüyen lüks otel zinciri W
Hotels Worldwide’›n Avrupa’daki ilk oteli. W ‹stan-
bul’da birço¤u kendi bahçelerine sahip suit ve dub-
leks suit odalar›n da yer ald›¤› toplam 137 oda bulu-
nuyor.

W otelleri uluslararas› Starwood Hotels and Resorts
zinciri bünyesinde yer alan markalardan biri. Dünya-
n›n en lüks otel zincirlerinden biri olan Starwood,
Sheraton otellerinin de sahibi. 

W markas› ile Avrupa, Ortado¤u ve Afrika bölgelerin-
de dört büyük tesis daha yapmay› planlayan Starwo-
od, dünya genelinde 20 adet W otele sahip. ‹stanbul
Akaretler’deki W ‹stanbul, Barselona, Atina, Doha ve
Dubai ile birlikte bölgedeki beflinci otel. fiirket, W Ho-
tel ile zengin gençleri hedefliyor. 

Dünyan›n en lüksü W Hotel

‹stanbul’daki tarihi Akaretler S›raevleri modern bir dokunuflla yeniden tasarland›. Osmanl› döneminin 
ilk toplu konut projesi, 133 y›ll›k Akaretler S›raevleri bugün ‹stanbul’un en büyük, Avrupa’n›n ikinci 
en büyük kentsel ölçekli yenileme projesi olarak bir kez daha cazibe merkezi olarak yükseliyor.



Yemek önemli bir kültür olay›. Yemek kültürü bir
ülkenin tarihi, insanlar›, yaflam biçimi, ekono-
misi hakk›nda fikir veren ve son y›llarda küre-

selleflmeden nasibini fazlas›yla alan bir olgu. ‹stanbul
birbiri pefli s›ra gelen yabanc› restoran ve zincirleriyle
yemek kültürü cenneti olmaya aday. 

Konumuz, Baharat Pazar› olarak an›lan, New York’ta
kap›s›nda kuyruklar oluflturan po-
püler mekan Spice Market. Spice
Market’›n yeni mekan› gerçek Ba-
harat Pazar›: Akaretler. Tarih,
geçmifl, flimdiki zaman, gelecek,
trend, kültür, al›flkanl›klar ve farkl›
tadlar hepsi bir arada.

Rivayete göre geçmifl zamanlarda
baharat› bol olan›n gücü de fazla
olurmufl. Özellikle karabiber zula-
n›z dolup tafl›yorsa, gücünüz de s›n›r tan›mazm›fl. Gü-
nümüzde kulland›¤›m›z onca baharat, geçmiflte Do-
¤u’dan Bat›’ya birçok etki yaratm›fl. Bat›’n›n sonradan
keflfetti¤i bu lezzet tohumlar›, k›talararas› iletiflim aç›-
s›ndan hala büyük bir güce sahip ama bu kez rüzgar
tersten, Bat›’dan Do¤u’ya do¤ru esiyor. 

Spice Market, ünlü Frans›z flef Jean Georges Vonge-
richten’in yaratt›¤› konsept restoran. New York’tan

sonra ilk flubesi 10 Nisan’da Akaretler’deki W Hotel
içinde aç›ld›. 

Jean Georges, New York’taki Spice Market’› açarken
Uzakdo¤u’daki sokak aflç›lar›n›n lezzetli yemeklerini,
Bat› insan›n›n damak zevkine göre tatland›rm›fl. Be-
¤endi¤i sokak yemeklerinden ilham alm›fl ve bol baha-
ratl› yemekler eflli¤inde “Aile Yeme¤i Tarz›” (Family

Style Dining) konseptini olufltur-
mufl. ‹stanbul’da da uygulanan
konsept flu anlama geliyor: Sipa-
rifl verilen yemekler masan›n or-
tas›na konuyor ve konuklar bu
yemekleri kendi aralar›nda payla-
fl›yor. ‹nsan›n kendisini evinde
hissetmesi ve rahat olmas›
amaçlan›yor.

W Hotel Genel Müdürü Göktu¤
Özdemir mekan›n, konseptiyle uyumlu detaylar›n› an-
latt›.

Spice Market New York’tan sonra yurtd›fl›nda ilk kez
Türkiye’de, ‹stanbul’da aç›ld›, neden ‹stanbul seçildi?
W Hotel’in sahibi olan Starwood Hotels & Resorts zin-
ciriyle Spice Market’›n sahibi flef Jean Georges Vonge-
richten ortak bir çal›flma içindeler. fief, buray› tan›mak
için ‹stanbul’a geliyor. Gerçek baharat pazar› yani M›s›r
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Çarfl›s›’n›n bulundu¤u ‹stanbul’a afl›k oluyor. Böylece
‹stanbul Spice Market için çal›flmalar bafll›yor.

Akaretler’de yer alman›n ayr›cal›¤› nedir? 
Akaretler, ‹stanbul’un günlük yaflant›s›na de¤er kat›yor,
insanlarla özel bir ba¤ oluflturuyor. Parmakla gösterilen
bir bölge. Spice Market olarak da gelen tepkilerden ol-
dukça memnunuz. 

Müflteri kitlesi olarak tek hedefiniz AB grubu mu? 
W Hotel’in sahip oldu¤u kitleye, yani lüks seven bir kit-
leye hitap ediyoruz. Tabii ki AB grubunu hedefliyoruz
ama kesin ayr›mlar›m›z yok. Kendini iyi hissedecek her-
kes rahatl›kla buraya gelebilir. Müflteri portföyünün
yüzde 75’ini Türkler, yüzde 25’ini ise yabanc›lar olufltu-
ruyor. Ö¤le yemekleri için haz›rlanm›fl olan özel mönü-
ler özellikle yak›n çevredeki flirketlerin ifl amaçl› ya da
kiflisel seçimleri, özel a¤›rlamalar› için yo¤unlukla tercih
ediliyor. Yaln›zca özel günlerde tercih edilen bir mekan
de¤il de s›kl›kla ziyaret edilen bir mekan olmak istedik.
Herkes gelip bu s›cakl›¤›, bu lezzetleri tadabilsin diye
de uygun fiyatlar› tercih ediyoruz.

Mutfa¤›n›z›n özellikleri neler? 
fief Jean Georges Türkiye’ye gelerek özel bir mönü ha-
z›rlad›. New York’taki yemekler baz al›narak birtak›m
adaptasyonlar yap›ld›. Bizim tatlar›m›za uygun alterna-
tifler yarat›ld›. Ayr›ca ülkemize özgü ürünlerle de yeni

lezzetler mönüde yer al›yor. fiefin kendi kurallar› ve ta-
rifleri var ve her fley bire bir reçetesine uygun flekilde
yap›l›yor. New York’taki restoranla da aram›zda s›k› bir
iletiflim var. Bizden e¤itim için oraya gidiliyor; oradan
e¤itim için buraya geliyorlar. 

Mutfakta kullan›lan malzemelerin tamam› Türki-
ye’den mi al›n›yor?
Yemeklerde kullan›lan malzemelerin taze olmas› bizim
için en önemli kriter. Bu nedenle özellikle yerel ürünleri
kullan›yoruz. Etler, bal›klar hepsi Türkiye’den temin edi-
liyor. Tazelik ancak bu flekilde sa¤lanabilir. Baharatlar
tabii ki flefin özel tercihiyle her defas›nda M›s›r Çarfl›-
s›’ndan seçiliyor. Yaln›zca baz› özel soslar Uzakdo-
¤u’dan geliyor.

En çok tercih edilen yeme¤iniz hangisi?
Karabiberli karides. ‹çecekleri de Jean Georges’un içe-
cek direktörü belirledi. Mönüde Türk flaraplar›ndan da
çok fazla seçenek yer al›yor.  

New York Spice Market ile ‹stanbul Spice Market
aras›nda ne tür farklar var? 
Genel konsept olarak tamamen ayn›y›z. Oradaki her fle-
yi burada bulmak mümkün. Farkl›l›k ise dekorasyonda
ortaya ç›k›yor. Orada daha Uzakdo¤u esintili bir tarz var-
ken burada içinde bulundu¤u tarihi mekana uygun bir
tarz seçildi. Burada daha ‹stanbul kokan fleyler seçtik.
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Frans›z bir aileye mensup olan Jean Georges 16 ya-
fl›nda aflç› olmaya karar verir ve ailesinin itirazlar›na
karfl›n bir otelin mutfa¤›nda ç›rak olarak ifle bafllar.
Zaman içinde ifli ö¤renir, aflç›l›¤a yükselir. 90’l› y›lla-
r›n New York’unda Michael Jackson’›n çok ünlü ol-
du¤u dönemde prodüktörü Phil Suarez, s›k s›k Jean
Georges’un çal›flt›¤› otelin restoran›na gider. Jean
Georges bir gün ona lokanta açmak istedi¤ini söyle-
yince, Suarez derhal cebinden defterini ç›kar›r ve 200
bin Dolar’l›k bir çek yazar. Ne kontrat ne de imzal› bir
ka¤›t ister. Böylece Jean Georges, 1991’de ka¤›t
masa örtüleriyle servis yapan ilk restoran› Jojo-Bis-
tro’yu açar. Bu arada s›k s›k Uzakdo¤u ülkelerini zi-
yaret eder ve orada edindi¤i bilgileri Bat›’ya özgü yo-
rumlar. Yükselifli de böyle olur. 

Spice Market, flefin tek restoran› de¤il. Dünyan›n her
yerinde kendi kitlesini yaratm›fl restoranlar› var. fief,
bugüne kadar gastronomi dünyas› taraf›ndan pek
çok ödüle lay›k görüldü. Aflç›l›k ve yemek kültürüne
getirdi¤i yeni standartlar ve vizyonuyla dünyan›n ön-
de gelen gurmeleri taraf›ndan dahi olarak nitelendiri-
liyor.

fief Jean Georges kimdir

‹nsan›n binlerce y›ll›k serüveninde en temel gereksinmesi oldu yemek. Savafllar ç›kard›, kültürler yaratt›,
ticaret rotalar› açt›. En çok da tarihi geliflmeleri anlatt›. Akaretlerin yeni yüzünü temsil eden Spice Market
modern baharat pazar› olarak bu duruma iyi bir örnek.



‹pek Yolu, yaklafl›k iki bin y›l önce Çin’den bafllaya-
rak Anadolu ve Akdeniz arac›l›¤›yla Avrupa’ya ka-
dar uzanan tarihi ticaret yolu. Milattan yüzy›llar ön-

ce M›s›rl›lar, daha sonra da Romal›lar, bu yolu kullana-
rak Çinlilerden ipek sat›n alm›fl. Tüm bu ticaret için de
daha sonralar› ‹pek Yolu ad› verilen güzergah› izleyen
kervanlar› kullanm›fllar. 

‹pe¤in geçmiflten günümüze kat etti¤i yolun izini sürdü¤ü-
müzde “ipeksi diplomasi” gelene¤iyle nas›l bir etki yaratt›-
¤› ortaya ç›k›yor. Eski ça¤lardan beri birçok medeniyetin
izlerini tafl›yan bu tarihi ‹pek Yolu, uluslararas› iliflkiler aç›-
s›ndan da son derece önemli. Uzakdo¤u’dan gelen ipek
ve baharat, Bat› dünyas›yla iliflkileri gelifltirdi¤i gibi Do-
¤u’nun Bat› taraf›ndan tan›nmas›n› da sa¤lam›fl. Günü-
müzde diplomatlar›n üstlendi¤i devlet gelene¤ini, o dö-
nemde ipek ve baharat tacirleri gelifltirmifl. Binlerce kilo-
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‹pek ve baharat›n yolculu¤u
Asya’y› Avrupa’ya ba¤layan tarihi ‹pek Yolu, k›talararas› iliflkileri gelifltirmek ad›na da tarihteki en 
önemli ticaret yollar›ndan biri. Farkl› co¤rafyalar›n, kültürlerin ve dinlerin derin izlerini tafl›yan bu 
tarihi yol, “Demirden ‹pek Yolu” projesiyle yeniden cazibe merkezi olmay› hedefliyor.

‹pek ve baharat›n yolculu¤u
Asya’y› Avrupa’ya ba¤layan tarihi ‹pek Yolu, k›talararas› iliflkileri gelifltirmek ad›na da tarihteki en 
önemli ticaret yollar›ndan biri. Farkl› co¤rafyalar›n, kültürlerin ve dinlerin derin izlerini tafl›yan bu 
tarihi yol, “Demirden ‹pek Yolu” projesiyle yeniden cazibe merkezi olmay› hedefliyor.



metre uzunlu¤undaki ticaret yollar›yla ipek, baharat, por-
selen, ka¤›t ve de¤erli tafllar tafl›n›rken farkl› kültürel özel-
likler de nakledilmifl. Gündelik hayat tarz›ndan mutfak kül-
türüne, sanattan mimariye, kültürel ve politik birçok de¤i-
flim k›sa sürede bu kanalla k›talararas› etkisini gösterme-
ye bafllam›fl. Böylece Bat›, Do¤u’nun gizemli ve mistik ha-
vas›yla tan›fl›rken, kendi co¤rafyas›ndan da birçok de¤ifli-
mi kervanlar arac›l›¤›yla Uzakdo¤u’ya kadar ulaflt›rm›fl.

Bu tarihi yol son zamanlarda büyük projelerle yeniden
yap›land›r›l›yor. Projenin en önemli ayaklar›ndan biri
olan Bakü, Tiflis ve Kars’tan geçecek olan Demirden
‹pek Yolu’nun temelleri at›ld›. Baflta Türkiye olmak üze-
re di¤er komflu ülkeler bu projeyle, tarihi ticaret yolunu
yeniden cazibe merkezi yapmay› hedefliyor. 

Baharat›n keflfi

Baharat günümüzden binlerce y›l önce, Do¤u ülkelerin-
de kullan›l›rd›. Tarç›n, kakule, zencefil ve zerdeçal gibi
baharatlar›n ticareti çok önceden Çinliler taraf›ndan
bafllat›lm›fl. Baharat, Orta Ça¤ Avrupas›’nda soylular›n
sofras›na girince çok önemli bir ticaret ürünü haline
gelmifl. Dönemin flartlar› gere¤i de pahal› olan baharat-
lar› ancak zenginler alabiliyormufl. 

Do¤u’nun ipe¤i ile baharat›n›n kervanlarla Bat›’ya tafl›n-
mas›, Çin’den Avrupa’ya ulaflan çok önemli ticaret yol-
lar›n›n oluflmas›n› sa¤lam›fl. Ticaret kervanlar› Orta-
ça¤’da, flimdiki Çin’in fiian kentinden hareket ederek
Özbekistan’›n Kaflgar kentine gelip, burada ikiye ayr›lan
yollar› takip edermifl. ‹lk yolu takip edenler Afganistan
ovalar›ndan Hazar Denizi’ne, ikinci yolu takip edenler
Karakurum Da¤lar›’n› aflarak ‹ran üzerinden Anadolu’ya
ulafl›rm›fl. Kervanlar ayr›ca Anadolu’dan deniz yolu ile ya
da Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa'ya uzan›rm›fl. 

Anadolu’nun ipek yollar›
Anadolu, tarih boyunca ‹pek Yolu’nun en önemli nokta-
lar›ndan biri oldu. Dönemin en önemli ticaret yollar›ndan
Kral Yolu, Roma Devri Yollar› gibi önemli a¤larla çevre-
lenen bu co¤rafyada, kervansaraylar da giderek önem
kazanm›fl. Bu mekanlar ipek ve baharat tacirlerinin bu-
luflma noktas› olmufl. Say›lar› h›zla artan bu gösteriflli
mekanlar, yol boyu uzanan kentler için de son derece
önemliymifl. Baharat ve ipek ekonomik aç›dan daha de-
¤erli olmaya bafllay›nca, bu ülkelere do¤rudan ulaflma-
n›n yollar› aranm›fl. Sonunda Vasco da Gama 1498’de
Ümit Burnu’nu dolaflarak Hindistan yoluna; Kristof Ko-
lomb Bat› Hint Adalar›’na, Macellan Güney Amerika’y›
dolaflarak Do¤u Hint Adalar›’na ulaflm›fl. Yeni yollar
keflfedilince Venedik tekeli k›r›lm›fl ve tarihi Baharat Yo-
lu önemini yitirmeye bafllam›fl. Böylece yol üzerindeki
kervansaraylar da giderek önemini kaybetmifl. 

Mola Noktas›
Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin ba¤›ms›zl›klar›n›
kazanmalar›n›n ard›ndan, ‹pek Yolu hem ticaret yolu
hem de tarihsel ve kültürel bir de¤er olarak yeniden ha-
yat buldu. Yol boyunca infla edilen ve kullan›lmayan
yap›lar›n, yeni ifllevler kazand›r›larak korunmalar› ve ya-
flat›lmalar› için çal›flmalar bafllat›ld›. Türkiye’de de bu
anlamda birçok proje haz›rland›. 

Uzun y›llar kaderine terk edilen bu yap›lar, günümüzde
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n “Mola Noktas›” projesiy-
le yeniden hayat buluyor. Bakanl›k, “Restore et–‹fllet-
Devret” modeliyle tarihi kervansaraylar› yeniden kullan›-
l›r hale getirmeyi amaçl›yor. Proje kapsam›nda Sultan
Han›, Saruhan, fiarapsa Han, Akhan, Susuz Han ve Si-
lahtar Mustafa Pafla Han› gibi çok say›da önemli ker-
vansaray restore edilerek yeniden hizmete sunulacak.  

Demirden ‹pek Yolu
Günümüzde ‹pek Yolu, yeni projelerle eski günlerine
dönmeyi bekliyor. 21. yüzy›la alternatif bir iletiflim, ula-
fl›m ve enerji koridoru oluflturmas› öngörülen bu proje,
1998 y›l›nda imzalanan bir antlaflma ile hayata geçti.
Bakü’deki Gülistan Saray›’nda gerçeklefltirilen TRACE-
CA Projesi (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asi-
a/Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaflt›rma Koridoru) küresel
anlamdaki ekonomik hareketlere yeni bir boyut ekliyor. 

Projenin en önemli bölümü olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK)
demiryolunun temelleri geçti¤imiz temmuz ay›nda at›l-
d›. “Demirden ‹pek Yolu” olarak adland›r›lan BTK, do-
¤uda Hazar Denizi üzerinden Çin ile Kazakistan’›n Ak-
tau Liman› aras›nda infla edilecek demiryolu hatt›yla
birleflecek. Bat›da ise Bo¤az geçiflli Marmaray tüp ge-
çidi üzerinden Avrupa demiryolu a¤›yla, Asya ile Avru-
pa aras›nda önemli ba¤lant›lardan birini oluflturacak.

Demir yolu hatt› Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’den,
Gürcistan’›n Tiflis ve Ah›lkelek kentlerinden geçerek,
Kars’a kadar uzan›yor. Proje, son olarak Türkiye-Gür-
cistan aras›nda yap›lacak hatt›n Azerbaycan’da onar›-
lacak mevcut hatta ba¤lanmas›yla tamamlanacak. Bir
bütün olarak TRACECA Projesi’nin, bölgede bar›fl ve
istikrar› sa¤lamas› da öngörülüyor. 
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TRACECA, tarihi ‹pek Yolu’nun restorasyonuna veri-
len isim. Proje, sürekli geliflen ve ilerleyen, yaflayabi-
lir alternatif bir ulaflt›rma sistemi. 1993 y›l›nda sekiz
devletin kat›l›m›yla Brüksel’deki bir konferansta onay-
lanan proje, Avrupa-Kafkasya-Asya Koridoru’nun ge-
liflimini amaçl›yor. Uluslararas› ulaflt›rma için 1998 y›-
l›nda Bakü Zirvesi’nde imzalanan ve bugün 12 ülke
taraf›ndan kabul edilen antlaflma, hükümetler aras›
bir komisyon.

TRACECA nedir

Anadolu ipek yolu haritas›
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“Osmanl› hazinesini yorumlad›k”“Osmanl› hazinesini yorumlad›k”



M imari, toplum örgütlenmesini en iyi anlatan
u¤rafl alanlar›ndan biri. Mimariye bakarak bir
ülkenin geçmifli, kültürü, yaflanm›fll›klar› hak-

k›nda sa¤lam bir kan›ya var›labilir. Osmanl› mimarisini
de¤erlendirerek de yaklafl›k 700 y›l hüküm sürmüfl bir
imparatorlu¤un gücünün boyutlar› anlafl›labilir. 

Ülkemizin pek çok yerinde eflsiz örnekleri görülen Os-
manl› mimarisi konunun uzmanlar› taraf›ndan “Osman-
l›’n›n uygarl›¤a en büyük arma¤an›” olarak nitelendirili-
yor. Akaretler 19. yüzy›l Osmanl› mimarisinin en önem-
li an›tsal yap›lar›ndan biri. ‹stanbul’un konut fonksiyon-
lu tarihi yap›lar› aras›nda çok önemli bir yere sahip. 

Tarihin ilk s›ra ev örne¤i olan Akaretler s›raevlerinin mi-
mar› Sarkis Balyan (1835-1899). Paris’te ö¤renim gör-

müfl, ‹stanbul’a döndükten sonra Osmanl› döneminin
ünlü mimarlar›ndan olan babas› ve kardeflleriyle birlikte
çal›flm›fl, saray mimarl›¤›na terfisinin ard›ndan Akaret-
ler’in yan› s›ra çok say›da eflsiz esere imza atm›fl.
E¤imli arazisi nedeniyle zor bir mimari çal›flma olan
Akaretler S›raevleri’ni büyük bir baflar›yla tamamlam›fl
ve o evler tarih içinde pek çok önemli ismi a¤›rlam›fl... 

Mahmut Anlar ‹stanbul’un gözde mekanlar›n›n mimar›
olarak tan›n›yor. En önemli çal›flmalar›ndan biri de Aka-
retler yenileme projesi kapsam›nda yapt›¤› W Hotel ve
Spice Market dekorasyonlar›. 

Anlar’›n oldukça zorlu bir çal›flma olarak de¤erlendirdi-
¤i Akaretler’de Osmanl› dokusunun korunmas›na aza-
mi dikkat gösterilmifl. Tav›rl›, gururlu hava mekan›n tüm

detaylar›nda korunmaya çal›fl›lm›fl. Anlar baflar›y› hiçbir
zaman insani de¤erlerden uzak ifl yapmamas›na, çizgi
ve tasar›m ad› alt›nda ezilmemesine ba¤l›yor.

Mekanlarda karmafla yaratmay› sevmedi¤ini, tasar›mla-
r›ndaki ç›k›fl noktas›n›n netlik ve ifllevsellik oldu¤unu
söyleyen Anlar, her mekana uygun hikaye oluflturuyor. 

Projelerinin bir özelli¤i de özellikle restoran, kulüp ifllet-
melerinde bir kad›n imgesini mutlaka mekan›n konsep-
tiyle iliflkilendirmesi. Ona göre Laila, “Londra’da oku-
yan bir Arap k›z›”, k›fll›k Havana “Parissien bir kad›n”,
Buz-Safran “Cicciollina”, W Hotel “Harem”. 

Anlar ile Akaretler projesinin detaylar›n›, mimari yaklafl›-
m›n› ve projelerini konufltuk.

13

Yenileme çal›flmalar›nda esas, tarihi dokuyu korumak ve bu hazinelerin kuflaklar boyu kalmas›n›
sa¤lamak. Akaretler 19. yüzy›ldan günümüze önemli bir Osmanl› hazinesi. Ve bu hazine bugün yeni
yüzüyle karfl›m›zda. Mimar Mahmut Anlar çal›flman›n iç yüzünü anlat›yor.

Mahmut Anlar



Akaretler Projesi’nin oluflumu ve konseptiyle ilgili neler
düflünüyorsunuz? 
Akaretler’in Befliktafl ve Niflantafl› aras›nda çok özel bir
konumu var. Tarihi anlamdaki önemi, bu projeyle daha
da ortaya ç›kt›. Bölge kendini yenileme çal›flmas›yla
gösterme f›rsat› buldu ve çok keyif verici bir alana dö-
nüfltü. Zaman içinde devam›ndaki bölgelerde de büyük
geliflmeler bekliyoruz.

W Hotel’in tasar›m konseptini nas›l belirlediniz?
Dünyada her W Hotel ayr› bir konseptte yap›l›yor. An-
cak “W ruhu” denilen ortak bir ruh var. Asl›nda kavran-
mas› çok kolay olmayan ama iflin içine girdikten sonra
çok net alg›lad›¤›m›z bir ruh. “World of cool” olarak ta-
bir ediyorlar. Sakin ve mesafeli tavr›n s›cak yorumu
fleklinde ifade edilebilir. W Hotel’in be¤enilmesinin en
önemli nedenlerinden biri de tarihi bir binay› kendi çiz-
gimizle yorumlamam›z. Otelin ruhu da s›cak, Osmanl›
da s›cak. ‹kisinin birleflmesiyle ortaya tav›rl›, gururlu bir
eser ç›kt›.

Mekan›n tarihi dokusuyla tasar›m konseptini bir araya
nas›l getirdiniz?
Hem restorasyonun hem de teknolojinin gerektirdi¤i
anlamdaki modern mimariyi yapt›k. Proje, An›tlar Kuru-
lu’nun ciddi denetimi alt›nda yap›ld›. Tarih orada hala
duruyor. Çok zor bir projeydi. Otel olarak hiçbir kurgu-
lanma altyap›s› yok. E¤imli arazi üzerinde, farkl› kotlar-
daki küçük binalar› içten birlefltirdik. Otel içinde farkl›
kotlamalar var. Bunu kimi yerde rampayla, kimi yerde
basamakla çözdük. Ortaya iyi bir sonuç ç›kt›.

Tasar›m detaylar›, kullan›lan malzemeler konusunda
bilgi verir misiniz? 
Dokuya uygun malzemeler kulland›k. Ahflap a¤›rl›kl› bir
tasar›m yapt›k. Epoksi kullanmad›k. Otel odalar›nda
hamam mermeri kulland›k. Yatak odalar›nda yorgan,
atlas satenler, kadifeleri tercih ettik. Osmanl›’y› ça¤r›fl-
t›ran malzemeler mekanla çok uyumlu oldu. Pirinç çok
kulland›k. Pirincin k›rm›z›ya de¤il de yeflile yak›n olan›n›
tercih ettik. Spice Market’›n kolon kaplamalar›nda Os-

manl› deseni kumafllar var. Zaten mekan o kadar bas-
k›n ki size baflka bir fley yapmaya izin vermiyor. Malze-
menin mekan›n önüne geçmesini istemedik. Osmanl›
havas›n› bozmad›k. Spice Market’ta hala Osmanl› de-
vam ediyor. Örne¤in bar›n arkas›ndaki panoda sekiz
ayr› Osmanl› deseni var. Hatta Selçuklu döneminden
bafll›yor, yani Türk. Uzakdo¤u pek yok. Yaln›zca havu-
zun üzerinde kabanalar (otelin ana binas›n›n d›fl›nda,
plaj veya havuz k›y›s›nda oda) var. Orada da minderle-
rin üzerindeki desenler hep Türk’tür. Otelin her yerinde
Osmanl›’n›n hazinesini yorumlad›k. Resepsiyon banko-
sunun üzerindeki kristaller, hatta bar tabureleri bile tek
tafl yüzü¤ün t›rnaklar›n› sembolize ediyor. Tamamen
hazine ve Harem kar›fl›m› ortaya ç›kt›. 

Genel olarak mimariye yaklafl›m›n›z nas›l? 
Hizmet sektöründeyiz ve insana hitap ediyoruz. Yapt›-
¤›m mekanlarda insanlar›n hissettikleri çok önemli. Biz
asl›nda hislere oynuyoruz. Ak›mlar, tarzlar, modalar ge-
lip geçici olabiliyor. Mekan çok maddi bir unsur, onu

14 mimari: Mahmut Anlar

“Hem restorasyonun hem de teknolojinin gerektirdi¤i anlamdaki modern mimariyi yapt›k. 
Tarih orada hala duruyor. Çok zor bir projeydi. E¤imli arazi üzerinde, farkl› kotlardaki küçük 
binalar› içten birlefltirdik. Ortaya iyi bir sonuç ç›kt›.”



hissiyata dönüfltürense insanlar. ‹nsanlar›n hissiyatlar›-
na dokunabiliyorsam ne mutlu bana.

Mekanlara nas›l bir his kat›yorsunuz?
‹nsanlar›n mekana ilk girdiklerinde kendilerini nas›l his-
settiklerini çok önemsiyorum. Türk insan› olarak tek
bafl›na yeme¤e, e¤lenmeye gitme gibi al›flkanl›klar›m›z
pek yok. Yapt›¤›m mekan›n aç›ld›¤› ilk saatler benim
için çok önemli. ‹nsanlar›n mekanda kendini yaln›z his-
setmemesi gerekiyor. Ayr›ca mekana hizmet veren ifl-
letmenin çok rahat ifl yapmas›, mekan sahibinin kendi-
ni rahat hissetmesi de önemli. Tasar›m› yaparken tüm
bu unsurlar› göz önünde bulunduruyorum. Bu insani
de¤erlere verdi¤im önem, gösterdi¤im dikkat mekan›n
kurgusuna yans›yor.

Proje geldi¤inde ilk neyi düflünürsünüz? 
Her fleyden önce mekan›n fiziksel özelliklerini inceliyor
ve o mekana uygun hikaye oluflturuyorum. Mekan sa-
hibinin karakteri, mekana nas›l bir enerji verebilece¤i,

onu mekanla nas›l enerjik hale getirebilece¤im gibi bir-
çok unsuru düflünüyorum.

Projelerinizde bir kad›n imgesini mutlaka mekan›n kon-
septiyle iliflkilendirmenizin nedeni nedir, neden kad›n?
Her insan›n hayata gelmesini sa¤layan kad›nd›r. Tarihte
de kad›n›n ne kadar önemli rol üstlendi¤ini görüyoruz.
Onlars›z olmad›¤›n›n fark›nda olacak kadar ak›ll›y›m.

‹fllerinizin baflar›s›n› nas›l ölçüyorsunuz? Bir mekan›n
baflar›s› neye ba¤l›? 
Mekan›n dolu olmas›na ba¤l›. ‹flletmeciye enerji verme-
yi de çok önemsedi¤imi söyledim. Çünkü biz flörtü, ilk
be¤eniyi, enerji al›flveriflini sa¤l›yoruz. Her zaman kur-
nazl›¤› olan, zaman›n eskitemedi¤i tasar›mlar› be¤eni-
yorum. Bu zekay› çok önemsiyorum. Çünkü çizgi, mal-
zemeler, renkler bir yere kadar. Hiçbir zaman böyle
mekanlar yapmad›m. ‹lk zamanlar baz› ak›mlar›n etki-
sinde kal›yorsunuz, ama zaman içinde kendi çizginiz-
den gidiyorsunuz.

Yapt›¤›n›z mekanlara gider misiniz? En çok hangisine
gitmeyi seviyorsunuz? 
Normalde çok s›k gidiyorum, ama son dönemde pek
f›rsat bulam›yorum. Çünkü yo¤un çal›fl›yorum. fiu s›ra-
lar Spice Market’›n teras›na bay›l›yorum. Kendi yapma-
d›¤›m ama arkadafllar›m›n mekan› olan Nu Teras’› da
çok be¤eniyorum. 

‹stanbul’da en be¤endi¤iniz yap›? 
Literatürde hep Mimar Sinan’la an›l›yoruz. Mimar› Mimar
Sinan de¤il ama ‹stanbul’da en be¤endi¤im yap› Top-
kap› Saray›. Çünkü bize özgü. Osmanl›’n›n ihtiflam›n›
sade, modern flekilde yans›tmas›, bugünün mimari an-
lay›fl›na temel atm›fl nitelikte olmas› çok etkileyici.

Projelerini be¤endi¤iniz mimarlar kimler? 
Yurtd›fl›ndan Norman Foster’› çok be¤eniyorum. Kendi
jenerasyonumdan Eren Talu, Hakan Ezer, Emre Arolat,
Murat Tabanl›o¤lu gibi mimarlar› da be¤eniyle takip
ediyorum.
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Bir gününüz nas›l geçer?
Genelde güne erken bafll›yorum. Evim ofisime yak›n
ama evden zor ç›k›yorum. Ancak telefon ve e-mail
yoluyla çal›fl›yorum. Sonras›nda ofise geliyorum. Ak-
flam 22.00 gibi ancak ç›kabiliyorum. fiu s›ralar ifl
a¤›rl›kl› bir hayat›m var ama hiç flikayetçi de¤ilim.
Çünkü y›llarca yapt›¤›m mekanlar nedeniyle ifl haya-
t›yla gece hayat›n› birlikte yürüttüm. San›r›m biraz yo-
rulmuflum, flimdilik dinleniyorum.

Kendinize nas›l zaman ay›r›yorsunuz?
‹flte olmam bile kendime zaman ay›rmak. Çünkü hiç-
bir zaman ifli ifl, özel hayat› özel hayat gibi görmüyo-
rum. Hepsini karma olarak düflünüyorum. Ö¤le ye-
me¤ine de akflam yeme¤ine de ç›ksam, seyahat de
etsem hep iflimle ba¤lant›l› oluyor. O nedenle iflten s›-
k›lm›yorum. Evde film seyrederken filmdeki mekanla-
r›, insanlar› gözlemliyorum. Bu flekilde yaflamaktan
çok memnunum. 

Sevdi¤iniz ülke ve flehirler hangileri? 
Baflta ‹stanbul’u çok seviyorum. Paris ve Tokyo be-
nim için çok etkileyici flehirler. 

En son nereye seyahat ettiniz? 
Tokyo’ya gittim. Çok etkilendim. Müthifl bir teknoloji
var ama hiçbir insani de¤erlerini, geleneklerini kay-
betmemifller. Baflar›lar›n›n s›rr›n› hep merak etti¤im
ülke insanlar›n› yerinde görmek baflka bir keyifti.

Neler okursunuz?
Farkl› bir fley anlat›p insani de¤erlerden söz eden ki-
taplar› çok seviyorum. Örne¤in “Koku” adl› kitab› çok
etkilenerek, defalarca okudum. 

K›yafete, al›flverifle çok para harcar m›s›n›z? 
K›yafet almaya bay›l›yorum. Çok al›flverifl yapar›m.
Kendimi iyi hissetti¤im k›yafetleri tercih ederim. Biraz
dominant bir tavr›m oldu¤u için k›yafetin beni destek-
lemesi gerekiyor. K›yafet insan›n asistanlar› gibidir.
Bir mekana girdi¤imde beni afla¤› çekmeyecek, kal-
d›racak k›yafetleri seviyorum.

Karma yaflam



16 yaflam rehberi

Müzik bir ›rmak gibi, önce bir su ak›yor, çeflit-
li küçük kollar onunla yavafl yavafl birlefliyor,
su büyüyüp ›rmak oluyor. Ça¤layanlar halin-

de patlay›p dökülüyor ve büyük sulara kavufluyor...
Müzi¤i ›rmak benzetmesiyle anlatan bu sözler Türk
müzi¤ine hayat›n› adam›fl bir dehaya ait. Dünya müzik
tarihiyle ilgili önemli kaynaklarda ad› geçen ve ülkemiz-
de savafl›n oldu¤u, Cumhuriyet’in ilan edildi¤i dönem-
lerde Türk müzi¤ine verdi¤i önemli yap›tlar›yla, dünya
çap›nda baflar›lar›yla tan›nan bir sanatç› o. Üstelik, bu
baflar›lar bu topraklardaki çalkant›l› y›llarda elde edil-
mifl. Savafl, imparatorluktan cumhuriyete geçifl döne-
mi… Ve müzik dal›nda bu karanl›kta parlayan bir y›ld›z.
Ahmet Adnan Saygun, matematik ö¤retmeni Celal
Bey'in o¤lu.

International Folk Music Council'in yönetim kurulu üye-
li¤i, Fransa Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n Palmes Academi-
que niflan›, Federal Almanya'n›n Frederich Schiller ma-
dalyas›, ‹talya'n›n Stella Della Soliderieta niflan› birincili-
¤i ve ‹ngiltere'nin Harriet Cohen Uluslararas› Müzik
Ödülü’nün Jean Sibelius kompozisyon madalyas›…
Bunlar dünya çap›ndaki baflar›lar›ndan baz›lar›. Macar
besteci Bela Bartók ile yapt›¤› çal›flmalar nedeniyle Ma-
caristan Hükümeti taraf›ndan 1981'de Budapeflte'de
Bartók Arma¤an›’na de¤er bulundu. 1986'da Bartók’u
Anma Komitesi taraf›ndan düzenlenen Pro Cultura

Hungarica Ödülü’nü de yine o ald›.  Dünya müzik tari-
hiyle ilgili önemli kaynaklar› elinize ald›¤›n›z zaman onun
ad›na rastlars›n›z. Onun sayesinde birçok önemli kay-
na¤a Türkiye de girmifltir. Saygun’un önemini, ünlü
Azerbaycanl› orkestra flefi Niyazi Takizade bir cümleyle
anlat›yor asl›nda: “‹nan›n›z flu anda birçok Bat› Avrupa
ülkesinde Saygun çap›nda bir besteci yoktur!” 

Müzikle örülü 84 y›ll›k yolculuk, ‹ttihat ve Terakki oku-
lunda ‹smail Zühtü'den dersler alarak bafllad›. 13 ya-
fl›nda ünlü piyanist Rosati'nin piyano ö¤rencisi oldu.
1922'den sonra Macar Tevfik Bey ile piyano çal›flma-

ya bafllad›, bu arada armoni ve kontrpuan bilgisini
kendi kendine gelifltirdi. 1924-25 y›llar›nda ‹zmir’de il-
kokul müzik ö¤retmenli¤i yapt›, 1926'da ayn› görevi ‹z-
mir Lisesi'nde sürdürdü. 1928 y›l› Saygun için önemli
bir bafllang›çt›. Devlet s›nav› ile burs kazanarak Paris'e
gitti o y›l. Scola Cantorum’da önce Madame Eugène
Borrel'in armoni ve kontrpuan derslerini izlemek, son-
ra Vincent d'Indy ve Paul La Flem’den kompozisyon,
Monsieur Borrel'den füg ve kompozisyon, Edouard
Souberbielle'den org müzi¤i ve Amedée Gastoue'dan
Gregor Ezgileri dersini almak demekti bu. 

Hayat› müzikle geçti
Üç y›l sonra yurda döndü. Ankara Musiki Muallim Mek-
tebi'nin kontrpuan ö¤retmenli¤ine atand›. 1934'te bir
y›l kadar Riyaset-i Cumhur Orkestras›’n› yönettikten
sonra, 1936'da ‹stanbul Belediye Konservatuvar›'nda
ö¤retmenli¤e bafllad›. Ayn› y›l Türkiye’ye gelen ünlü
Macar besteci Bela Bartók ile Adana’n›n Osmaniye il-
çesinde incelemeler yapan Saygun, birçok halk ezgisi-
ni notaya aktard›. Ayn› zamanda ‹stanbul Belediye
Konservatuvar›'n›n arflivindeki çal›flmalar›yla Karadeniz
oyun havalar›n› da notaya ald›. 1939'da Halkevleri mü-
fettiflli¤i ve Cumhuriyet Halk Partisi müzik dan›flmanl›-
¤› görevinde bulundu, bu süre içinde ülkenin çeflitli yö-
relerini dolaflarak halk müzi¤inin yerel ritim ve ezgileri-
ni derledi.  

Pleyel’deki Türk
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1940'ta kurdu¤u "Ses ve Tel Birli¤i" adl› dernekte, mü-
zik tarihi dönemlerini ve Türk yap›tlar›n› kapsayan koro
konserleri düzenledi. 1955'te Ankara'da kurulan Folk-
lor Araflt›rmalar› Kurumu'na kurucu üye oldu. Saygun,
1946'dan 1972'ye dek Ankara Devlet Konservatuva-
r›'nda kompozisyon dersi verdi. Saygun, 1960-1965
y›llar›n› kapsayan dönemde Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim
Terbiye Kurulu üyeli¤inde bulundu, 1972-1978 y›llar›
aras›nda TRT Yönetim Kurulu üyeli¤i yapt›. Öldü¤ü ta-
rih olan 6 Ocak 1991’e kadar ‹stanbul Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuvar›'nda etnomüzikoloji
ve kompozisyon dersleri verdi. 

Dünya çap›nda araflt›rmac›
Saygun, etnomüzikoloji alan›nda pek çok inceleme
yapt›. Bu araflt›rmalar ülkemizde bugünkü çoksesli
müzik çal›flmalar›na ›fl›k tutuyor. Modal (makamsal)
müzi¤i ve geleneksel Türk müzi¤i makamlar›n› ‹ran-Yu-
nan müzikleriyle karfl›laflt›rmal› olarak inceleyen beste-
cinin bütün çal›flmalar› modal yap›da. 

Anadolu halk müzi¤inin de Asya türküleri, Ural türküle-
ri gibi; Macar ve Fin halk müzi¤inde görülen yap›lar› da
araflt›rarak yay›l›fllar›n› inceledi. Saygun, Atatürk'ün ev-
renselli¤e ulaflabilecek nitelikte, ulusal bir Türk müzi¤i
yaz›lmas› arzusunu, kendine ilke edindi. Sanat›n kö-
künden ayr›lmadan geliflebilece¤ine inand›. Atatürk’ün

iste¤iyle 1934'te yazd›¤› Taflbebek ve Özsoy bafll›kl›
tek perdelik operalar› çoksesli Türk müzi¤inin bu dal-
daki ilk örnekleri. Saygun, bundan sonraki opera ve
oratoryo çal›flmalar›nda ve sahne kantatlar›nda genel-
likle gerçe¤i arayan insan›n çilesini konu ald›. Türk-
çe’nin kendine özgü söyleyifl ve sesleniflini göz önün-
de tutarak tüm vokal yap›tlar›nda do¤ru telaffuzun kul-
lan›m›na özen gösterdi. Bestelerinde halk ezgileri ka-
dar halk masallar›, destanlar ve ‹slam ilahileri de yer al›-
yor. Bestecinin modal armonileme anlay›fl› flimdiki ku-
fla¤›n tekni¤ini de etkiliyor. Saygun’un yap›tlar› Bilkent
Üniversitesi’nde korunuyor. 

BBiirr iinnkk››llaapp hhaarreekkeettii

1934 y›l›nda ‹ran fiah› Türkiye’yi ziyarete geldi¤inde, Atatürk

için yeni Türk toplumunun temeli olan ink›laplar›n tan›t›lmas›

bak›m›ndan önemli bir f›rsat ortaya ç›km›flt›. Atatürk büyük

önderlere özgü önsezisi ile amac›na ulaflmak için en etkili

gücü, müzi¤i kullanmak niyetindeydi. Konusunu bizzat ken-

disi vererek bir opera bestelenmesini istedi Ahmet Adnan

Saygun’dan. Saygun’un ifadesiyle Atatürk art›k “‹nsan ruhu-

nun karmafl›kl›¤› karfl›s›nda, dima¤›, gönlü, sezifl, duyufl ve

tefekkürün doru¤una yükseltecek ve Türk ulusunu insanl›k

ülküsü yolunda büyük at›l›mlara götürecek olan” eserleri

bekliyordu. Bu nedenledir ki “Özsoy” operas›n›n yarat›l›fl›n›

“bir ink›lap hareketi” olarak nitelendirir.

YYaapp››ttllaarr››nnddaann bbaazz››llaarr››

OOppeerraallaarr 

• Op.9 Özsoy (tek perde), 1934 

• Op.11 Taflbebek (tek perde), 1934 

BBaallee 

• Op.17 Bir Orman Masal› (koreografik süit)/ A Forest Tale,

1939-43 

• Op.75 Kumru Efsanesi, 1986-89 

OOrrkkeessttrraa 

• Op.1 Divertimento, (darbuka ve saksofonlu büyük orkes-

tra), 1930 

• Op.10/b ‹nci'nin Kitab›(Orkestra uyarlamas›), 1944 

• Op.57 Ayin Raks›, 1975 

Y›l 1947. Yer, Paris'in Pleyel salonu… Sahnede Lamoureux Orkestras›. Tüm salon Yunus Emre
Oratoryosu ile ç›nl›yor. O art›k ünü dünyaya yay›lm›fl bir müzik adam›: Ahmet Adnan Saygun.



Hanzade Do¤an Boyner, Do¤an Gazetecilik Yö-
netim Kurulu Baflkan Vekili, Do¤an Online Yöne-
tim Kurulu Baflkan›, Do¤an Holding ve Petrol

Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi. “Çal›flmadan hiçbir fley ol-
maz” diyor, üretmemeyi günah görüyor. fiirketlerin bafla-
r›s›nda en büyük rolünün do¤ru insanlar› desteklemek ol-
du¤unu söylüyor, do¤ru ekip arkadafllar›yla bir araya gel-
mesini flans olarak de¤erlendiriyor. Do¤an Gazetecilik
bünyesindeki gazetelerin gerek yaz›l› bas›nda gerekse in-
ternet ortam›nda baflar›l› olmas›n› da hem ekip arkadafl-
lar›na hem de Grubun proaktif davranmas›na ba¤l›yor. 

“‹flle kumar oynamam”
“Yapt›¤›n›z ifllerde proaktif olmak ve risk almak aras›nda-
ki oran nedir” diye soruyoruz Boyner’e. “‹flle kumar oy-
namam. Ak›ll› risk al›r›m. Risk almadan bir fley olmaz”
diyor. 

Dünyada yaz›l› bas›n›n gelece¤inin tart›fl›ld›¤›, ABD’de
büyük gazetelerin ilan gelirlerindeki düflüfl nedeniyle ge-
lece¤e endifleyle bakt›¤› bir dönemdeyiz. Yeni medya es
geçilemeyecek bir kavram. Türkiye’de elektronik yay›n-
c›l›¤a ilk girenlerden biri olan Do¤an Gazetecilik bünye-

sindeki Milliyet gazetesi, Türkçe haber siteleri aras›nda
en fazla ziyaretçi say›s›na sahip site. Onu Do¤an Gru-
bu’nun bir baflka gazetesi olan Hürriyet takip ediyor.
Grubun gazete gelirleri yüzde sekiz büyürken, internet
gelirleri  yüzde 70 büyüyor. Boyner, “Büyük gruplar bu-
nu nas›l göremedi” derken gerçek flaflk›nl›¤›n› yans›t›yor,
bafllang›çta savunmac› yaklaflt›klar›n› düflünüyor. Gru-
bun elektronik yay›nc›l›k alan›ndaki proaktif yaklafl›m› gü-
nümüzde hakl›l›¤›n› ispatl›yor. Bugün Milliyet’in gelirinin
yüzde yüzde 15’i internetten, yüzde 65’› reklamdan,
yüzde 20’si tirajdan geliyor. Posta’n›n internetten bir ge-
liri yok, gelirinin yüzde 40’› tirajdan, yüzde 60’› ise rek-
lamdan. “Her gazetede durum farkl› ama her gazeteye
mutlaka internet, reklam ve tiraj olarak bak›lmas› gereki-
yor” diyor Boyner. 

“Halka karfl› sorumlulu¤umuz çok net”
Gazeteler en önemli kitle iletiflim araçlar›ndan biri. Her
gün binlerce kifli gazete okuyor, internet sitelerinden ha-
berleri takip ediyor. Bu da yay›nc›ya, gazeteciye büyük
sorumluluklar yüklüyor. Boyner halka karfl› sorumlulukla-
r›n› olaylar›n aynas› olmak fleklinde aç›kl›yor: “Olanlar›
çarp›tmadan halka iletmek durumunday›z. Bas›n›n bafl-

18 söylefli: Hanzade Do¤an Boyner
hhaabbeerr:: berrin türkmen

Sosyal sorumlu ve 
rasyonel bir iflkad›n›
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Çal›flmak, içinde yaflad›¤› topluma yararl› olmak hayat disiplinini oluflturuyor Hanzade Do¤an 
Boyner’in. Gelecek planlar›nda sosyal sorumluluk projelerine daha çok vakit ay›rmak yer al›yor. 
Okuyamayan k›z çocuklar› için daha fazla çal›flmay› planl›yor. 



20 söylefli: Hanzade Do¤an Boyner

Do¤an Holding faaliyet alanlar› aras›nda enerjinin ye-
ri ne kadar büyük? Oradaki hayaliniz nedir?
Petrol Ofisi’ni entegre bir enerji devi haline getirmek
istiyoruz. Petrol Ofisi da¤›t›mda zaten büyük. Da¤›t›-
m›n yan›nda rafineri ve arama faaliyetlerini de yapan
ve bölgesel olan bir enerji flirketi haline çevirmek isti-
yoruz. Petrol Ofisi bizim için çok önemli çünkü Hol-
ding’in ekonomik bütünlü¤ünün önemli bir k›sm›
enerjiden, Petrol Ofisi’nden geliyor. 

Enerji büyük flirketlerin girdi¤i bir alan ve art›k herke-
sin bir fleyler talep etti¤i bir pasta. 5-10 y›l sonras›n-
da ne görüyorsunuz?
Enerji sektörü dedi¤imiz zaman, petrol aramas›, da-
¤›t›m›, gaz üretimi, elektrik santrali, rüzgar santrali gi-
bi çok farkl› alanlar› var. Dünyadaki petrol rezervleri-
nin dörtte üçü Türkiye’nin yan› bafl›nda. Di¤er yan›-
m›zda da kendi kaynaklar›yla yetinemeyen Avrupa
var. Bo¤azlar›m›z, boru hatlar›m›z ile bu kaynaklar›n
Avrupa’ya tafl›nmas›nda Türkiye’nin rolü çok büyük.
Türkiye’nin bu rolü en do¤ru flekilde oynamas› aç›s›n-
dan özel sektörün bu alanda faaliyetlerde bulunmas›-
n› çok önemli buluyorum. Bafllang›çta her sektörde
bir yüklenme olur, sonra bu durum giderek rasyona-
lize olur ve bu flirketlerin birço¤u gider, geride kalan-
lar da kal›c› olur. Yap›lacak denilen projelerin hepsi-
nin hayata geçece¤ini tahmin etmiyorum. 

Siz profesyonel yaflamda enerji konusunda çal›flaca-
¤›n›z› hiç düflünmüfl müydünüz?
Düflünmemifltim. 

Buna siz mi talip oldunuz? 
Biraz kuca¤›mda buldum, ama sevdim. 

“Enerjiyi kuca¤›mda buldum”

“Hürriyet’te de, Milliyet’te de seri ilan gelirlerinde internete kay›fl oldu. Her iki gazetenin internet siteleri
çok baflar›l› oldu¤undan toplamda gelir kayb› yaflanm›yor. Dünyada birçok gazete bu trendi göremedi,
herhalde savunmac› yaklaflt›lar. Biz daha proaktif davrand›k. Do¤ru bir fley yapm›fl›z.” 

ka türlü oldu¤u bir ortamda sa¤l›kl› bir demokrasinin ol-
mas› da mümkün de¤il. Özgür bas›n demokrasinin çok
önemli bir baca¤›.”

Peki ya içerik? Bir gazete yöneticisi olarak içeri¤e müda-
halesi olup olmad›¤›n› merak ediyoruz. “Günlük haber
ak›fl›na hiç kar›flmam. Çok önemli olaylar oldu¤unda
mutlaka genel yay›n yönetmenleriyle konufluruz ama bu
haberi koyun, bunu koymay›n demem” diyor. Genel ya-
y›n yönetmenleriyle çal›flma konular›n› gazetenin genel
duruflu, pozisyonu, yeni bir ek ç›karmak, sayfa eklemek
gibi daha stratejik ve kal›c› kararlar oluflturuyor.

Kendi gelece¤iyle ilgili kararlar›na gelince… Baba Beni
Okula Gönder kampanyas›ndan söz ederken gözleri
parl›yor. Gurur duyuyor, ancak Anadolu’daki tüm okuya-
mayan k›zlar› düflününce “fiu ana kadar yapt›klar›m›z
denizde damla” diyor. Gelecekte okuyamayan k›zlarla il-
gili daha fazlas›n› yapmay› istiyor.

Boyner medyaya bak›fl› ve gelecek planlar›n› anlat›yor.   

Okuyucu aç›s›ndan Milliyet köklü ve a¤›rbafll›; Radikal
entelektüel ve genç; Posta daha renkli ve Türkiye’nin
en çok okunan gazetesi; Fanatik bir spor gazetesi;
Vatan ise güncelli¤e vurgu yapan bir gazete. Sizin, yö-
netiminizdeki gazeteleri tarifiniz nas›l?
Do¤an Gazetecilik bünyesindeki gazeteler okur için ne

ifade ediyorsa benim için de ayn›s›n› ifade ediyor. Gaze-
telerin gerçekten oturmufl kimlikleri var. O kimlikler ol-
mazsa gazete zaten gazete olmuyor. Gazetelerin kimli¤i
benim için farkl›, baflkalar› için farkl› olamaz, herkes için
ayn› olmal›d›r. T›pk› söyledi¤iniz gibi Radikal, radikal bir
tip, daha uçlarda yaflayan, biraz daha marjinal, liberal,
tepkisini bazen daha agresif gösterebilen bir gazete. Mil-
liyet geleneksel, çok sa¤duyulu, daha oturakl›. Posta
daha samimi, daha halktan, cana yak›n. Fanatik de bir
spor gazetesi nas›l olmal›ysa öyle, s›k› bir fanatik, tribün-
deki fanatiklerden biri… 

Milliyet’in sizde özel bir yeri var m›?
Ayd›n Bey hep “Milliyet ilk göz a¤r›m” der. O bütün aile-
nin ilk göz a¤r›s›. Bu durum hepimiz için geçerli.

Milliyet ismi büyük ama tiraj› mütevaz› bir gazete. Bu
durumun Do¤an Gazetecilik’e yans›mas› nas›l?
Milliyet’in tiraj› bugün 250 binler ortalamas›nda, dedi¤i-
niz gibi mütevazi ama Milliyet isminin bir de¤eri var. Bir
gazetenin ekonomik de¤erini yaln›zca tiraj›yla ölçemeyiz.
Milliyet bugün iyi reklam alan bir gazete çünkü Milliyet
okurunun reklam veren için bir ayr›cal›¤› var. Elbette tiraj
ekonomik de¤eri etkiliyor ama en önemli unsurlar›ndan
biri de¤il çünkü Milliyet’in çok oturmufl bir okuru var. AB
kitlesine hitap ediyor, dolay›s›yla reklam verenin ihtiyaç-
lar›na cevap veriyor ve o marka de¤eri de ekonomik de-
¤eri beraberinde getiriyor. 

Sabah kalkt›¤›n›zda gazete okur musunuz? 
Her akflam erken bask›ya bak›yorum. Bir süredir sa-
bah kalkar kalkmaz bilgisayar› aç›p elektronik ortamda
gazetelere göz at›yorum. Sonra arabaya binince gaze-
teleri çeviriyorum. Bir süredir mutlaka ka¤›ttan okuma-
l›y›m gibi bir kayg›m yok, ekrandan da çok rahat oku-
yabiliyorum. ‹flim bu olmasa ne yapard›m bilemiyorum
ama arabaya binince mutlaka gazeteleri çeviriyorum. 

Siz dört k›z kardefl çal›flmay› seviyorsunuz. Neden
Hanzade Do¤an Boyner bu kadar çok çal›fl›r?  
Çal›flmay›p da ne yapay›m. Bana üretmemek çok bü-
yük bir günahm›fl gibi geliyor. Allah ak›l ve sa¤l›k ver-
mifl, çal›flmamak günah.

Hayatta öncelikleriniz neler? Çal›flmak m›?
Çal›flmak dersem aileme ay›p olur. Önceli¤im ailem.

Eve ifl götürür müsünüz?
Bugünün dünyas›nda çal›flmak hayat›n önemli bir
parças›. Eve ifl götürürüm, en az›ndan akflam iflten
ç›karken akl›mda kal›r baz› fleyler, düflünürüm.

Kardefllerinizle neler konuflursunuz?
‹fl konufluruz, hem de çok. ‹flin d›fl›nda da her fleyi
konufluruz.

“Çal›flmamak günah”



Milliyet’in ilginç bir durumu var. Mütevaz› bir tiraja sa-
hip ancak internetteki en çok ziyaret edilen Türkçe ha-
ber sitesi. Aradaki makas fark›n› nas›l aç›kl›yorsunuz? 
Milliyet gerçekten en çok ziyaret edilen Türkçe haber
sitesi. Bu kadar büyük bir baflar›n›n arkas›nda yatan
birkaç neden var. Birincisi elektronik ortama erken gi-
rilmifl olmas›. Bütün gazeteler internet ne olacak der-
ken biz grup olarak internet üzerinde çal›flmaya baflla-
m›flt›k. Biz hem Milliyet’i hem de Hürriyet’i internete
çok erken soktuk. ‹kincisi Milliyet’in internet ekibi ger-
çekten çok güçlü. Haberi an›nda veriyorlar, bütün ye-
ni uygulamalar› ilk onlar yap›yor. Çok dinamik bir site.
Ekibin genç olmas›, dinamizmi siteye de yans›yor. Bir
etken de tabii Milliyet ismi. Milliyet baz› kifliler için
okunmas› çok kolay bir gazete olmayabilir ama Milliyet
ismi internette bize çok büyük avantaj getirdi çünkü
herkes ona güveniyor. Bir olay oldu¤unda baflka bir
siteden bakaca¤›na Milliyet’ten bak›yor. Yaz›l› bas›n-
daki güven ve marka de¤eri bize internette de avantaj
sa¤lad›. 

Do¤an Gazetecilik internete giren ilk kurulufllardan.
En bafl›ndan internetin gelece¤ini nas›l öngördünüz? 
Bu durum ba¤›r›yordu zaten, görmemek mümkün de¤il-
di. Burada beni ne dürttü bilemiyorum.  Dünya Gazete-
ciler Birli¤i’nin de yönetim kurulu üyesiyim. Konvansiyo-
nel medyan›n, özellikle yaz›l› bas›n›n internette lider ol-
mas› dünyada çok ender görülen bir durum. Bugün ör-
ne¤in New York Times çok büyük s›k›nt›da çünkü seri
ilanlar› yok oldu ve ciddi ilan kaybediyor. Bizde de seri
ilanlarda internete kay›fl oldu ama güçlü seri ilan siteleri-
mizle bu durumu kompanse ettik. 

Gazetelerde içerik ve reklam dengesi hep sorundur.
Denge kurman›n s›rr› nedir?
Gazetede içeri¤e ne kadar, reklama ne kadar yer veri-

yorsunuz konusu yaz› iflleri ve reklam departman› ara-
s›nda sürekli tart›fl›l›r. Gazeteden gazeteye de¤iflen
ekonomik dengeler var. Milliyet’te yüzde 30 reklam,
yüzde 70 içeriktir. Posta’da reklam 30’un üzerinde,
yüzde 40’a yak›nd›r. Hürriyet’te de reklam Milliyet’ten
daha fazla. Gazeteden gazeteye de¤iflir ama reklam›n
yüzde 10 oldu¤u bir gazete ekonomik olarak çok
zorlan›r. 

2008 y›l›nda Vatan gazetesini alarak pazardaki pay›n›-
z› art›rd›n›z. 2009 planlar›n›zda daha çok yaz›l› bas›n
m›, elektronik mi yoksa Hürriyet’te oldu¤u gibi reklam
m› var?
Yaz›l› bas›n yat›r›m›m›z devam ediyor çünkü tirajlar›m›z,
özellikle Posta’n›n tiraj› ve renkli sayfa ihtiyac› çok artt›.
Dolay›s›yla makine park›m›z› büyütmemiz gerekiyor ama
bunun yan›nda online mecralara da yat›r›m yapmaya de-
vam ediyoruz. 

Bir süre yurtd›fl›nda bankac›l›k yapt›n›z ama Türki-
ye’ye geldikten sonra medyada çal›flmaya bafllad›n›z.
Neden medyay› seçtiniz?
Asl›nda Türkiye’ye gelir gelmez medyaya girmedim.
Önce Yay›n Holding’te ne yapabilirim diye düflündüm.
Acil olarak internet yap›lanmas›na ihtiyac›m›z oldu¤u-
na karar verip internet sektörüne girdim. Bütün grup
olarak internette ne yapabilece¤imize odakland›m. 3-
4 y›l orada çal›flt›m ve sonra gazetelere geçtim. Ban-
kada çal›fl›rken de “communication media telecom”
dedikleri, CMT departman›nda görevliydim. Banka
olarak sat›n almalar, halka arzlar yap›yorduk ve ben de
medya sektörüne bak›yordum.

Televizyon ilgi alan›n›za girmedi san›r›m… 
Operasyonel anlamda, günlük bazda televizyonda hiç
görev yapmad›m. Ama tabii ki takip ediyorum. 
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Sosyal sorumluluk alan›nda önemli çal›flmalar yapt›-
n›z. Baba Beni Okula Gönder kampanyas› ile Türki-
ye’ye Anadolu’daki k›z çocuklar›n› hat›rlatt›n›z. Sizin
sosyal sorumluluk tarifiniz nedir?
Sosyal sorumlulu¤a bir problemi çözmek üzere organi-
ze flekilde efor sarf etmek fleklinde bak›yorum. Bir sos-
yal sorumluluk projesi yaln›zca para vermekle olmuyor.
Hatta bu iflin içine girince as›l problemin kaynak bul-
mak olmad›¤›n› da gördüm. Burada as›l problem do¤-
ru yerde do¤ru yurdu yap›p, do¤ru evlerden do¤ru k›z-
lar› al›p oralara yerlefltirmek. Asl›nda bu büyük bir flir-
ket yönetmekten farks›z. Hangi problemi ele al›rsak
alal›m, k›zlar da olsa, aile içi fliddet de olsa bütün bu
projeler çok sistematik, planl› ve uzun vadeli ifller. Kay-
nak bu sorunun bir parças›, ama en önemli parças›
kayna¤› organize edip verimli bir flekilde harcamak.
Türkiye’de çok da israf oluyor. Kaynaklar› verimli da¤›-
tabilmek sosyal sorumlulu¤un en önemli k›sm›. 

Sosyal sorumlulu¤un arkas›nda uzun dönemli mi var-
s›n›z?
Biz yola ç›karken kampanya demeyelim, seferberlik
diyelim dedik. Bu, Milliyet’in yay›n politikas›n›n çok
önemli bir baca¤›: Türkiye’de okuyamayan k›zlar›n
sorunlar›nayer vermek, hükümeti bu sorunlar› çözme-
si için teflvik etmek, kamuoyunda duyarl›l›¤› art›rmak.
Bunlar Milliyet’in yay›n politikas›n›n bir parças› oldu ve
bu sorunlar çözülünceye kadar buradan ç›kmayacak.
Baba Beni Okula Gönder kampanyas›na bafllamam›z
yedi ay sürdü. Yedi ay boyunca bütün Do¤an Haber
Ajans› muhabirleri ve merkezden görevlendirdi¤imiz
arkadafllar il il dolaflt›. En büyük sorun nerede, onu
belirlemeye çal›flt›k. En çok vaktimizi bu araflt›rmalar
ald›. Okulu nereye yapal›m? Do¤u Beyaz›t’a m› yapa-

l›m, Sar›kam›fl’a m›? ‹flte bu nedenle organizasyon
çok önemli. Köy köy dolafl›ld›, muhtarlarla görüflüldü.
Sonunda flunu fark ettik: Okul var ama köyler uzak ol-
du¤u için k›zlar› okula göndermiyorlar. O okula yak›n
bir yere yurt yaparsak ve bir bayan ö¤retmen o yurt-
ta kal›rsa, ailerler çocuklar›n› gönderecekler. fiu anda
7 bin ö¤renciye ulaflm›fl durumday›z. Belirledi¤imiz
yerlerdeki 22 yurt bitti, bu y›l yurt yapm›yoruz, yap›lan
yurtlardaki yaflam kalitesini art›rmaya çal›fl›yoruz. E¤i-
timler veriyoruz, o çocuklar› ‹stanbul’a getiriyoruz, ‹s-
tanbuldaki üniversitelerle yurtlar› ba¤l›yor, kardefl ya-
p›yoruz. E¤itim politikalar› aç›s›ndan neler yap›labile-
ce¤ini bulmaya çal›fl›yoruz. Art›k hiç yurt yapmayaca-
¤›z demiyoruz ama bu y›l a¤›rl›¤›m›z yurtlar› iyilefltirme
noktas›nda.

Böyle bir projede kaç kiflilik bir ekip çal›fl›yor?
Bunun bir komitesi var ve bütün gazete çok çal›fl›yor.
Sedat Ergin ve ben iflin içindeyiz. Pazarlama grup
baflkan›m›z Tijen Mergen ve ekibi bu ifle çok vakit
harc›yor. Komitede Meral Tamer, Tijen Mengen, Tun-
ca Bengin, Nurcan Akad var. Büyük bir komiteyiz.   

Hedefledi¤iniz baflar›y› yakalad›n›z m›?
Yola ç›karken en büyük korkum yurtlar›n bofl kalma-
s›yd›. Toplad›¤›m›z kayna¤› en do¤ru flekilde kulland›k,
o yüzden çok mutluyum. Tabii 500 bin k›z çocu¤u var
diyorlar. Biz 7 binine ulaflt›k, yani denizde damla. 

Kampanya de¤il seferberlik…

Siz ekiplerin liderisiniz. Siz koflarken ekibiniz sizinle
beraber koflabiliyor mu?
Koflamayan geri kal›yor. Do¤ru insan› bulmak beceri
ama ayn› zamanda da flans. ‹fl hayat›nda da böyle,
özel hayatta da. O aç›dan flansl›y›m. Do¤ru insanlarla,
do¤ru ekip arkadafllar›yla bir araya gelebildim. 

Do¤ru ekip kurmak yaln›zca flans ifli de¤il. Siz insan
kayna¤› seçiminde ne kadar iflin içindesiniz? 
Do¤rudan görüflmelerin içindeyim. Bana sürekli de
rapor edilir. Beraber çal›flt›¤›m insanlar›n bilgisi, de-
neyimi önemli ama hayata ayn› pencereden bakabil-
memiz de çok önemli. Kimyan›n tutmas› önemli.

Sizin pencerenizin kriterleri nedir? 
Çal›flmak tabii ki önemli ama ben de 10 y›l öncesi ka-
dar çal›flm›yorum. 10 y›l önce kimi zaman günde 20
saati buluyordu çal›flma sürem. Art›k daha medeni bir
tempom var. fiimdi en önemli kriterim önyarg›s›z ol-
mak. Önyarg›l› kiflilerle asla ama asla çal›flamam, bir
arada bile olamam. Denemeden hüküm veren, ön-
yarg›l› kifliler enerjimi afla¤› çekiyor. Çevremde yarat›-
c›, pozitif ve hayatta her fleyin yap›labilece¤ine ger-
çekten inanan insanlar olmal›. Bunlar benim en önem
verdi¤im kriterler. Bu inan›r›m demekle olmuyor, ger-
çekten inanmal›, o bir kiflilik özelli¤i olmal›. 

“Önyarg›l› kiflilerle çal›flamam”



Küresel ›s›nma... Ozon tabakas›ndaki delik…
Sera gaz› etkisi… Bütün bunlar birço¤umuza
uzak ve soyut kayg›lar gibi geliyordu. Ancak

sözü edilen felaket tahmin edilenden de büyük bir h›z-
la yaklaflt›. Art›k “Küresel ›s›nma da neymifl?” diyenler
bile tehlikenin boyutlar›n›n fark›na varm›fl durumda: Bu
gidiflle bütün dünya açl›ktan ölecek!

Giderek artan sanayileflme, fosil yak›tlar›n büyük bir
h›zla tüketilmesi atmosferdeki sera gazlar›n›n artmas›na
neden oluyor. 18. yüzy›l›n Sanayi Devrimi’nden bu ya-
na atmosferdeki sera gazlar›n›n yüzde 31’lik bir art›fl
gösterdi¤i biliniyor. Bu yolla son 100 y›lda dünyan›n or-
talama s›cakl›¤› 0,6 derece artm›fl durumda. Araflt›rma-
lar 2100 y›l›na kadar dünyam›zdaki ortalama s›cakl›¤›n
1,4–5,8 derece aras›nda daha artaca¤›n› gösteriyor.
S›cakl›¤›n artmas›yla birlikte ya¤›fl miktar›nda da ciddi
bir düflüfl görülüyor. Araflt›rmalar son 10 y›ll›k dönem-

de Türkiye’de ya¤›fl miktar›n›n yüzde 10 oran›nda azal-
d›¤›n› gösteriyor. Bu da tar›m arazilerini çölleflme tehli-
kesiyle karfl› karfl›ya b›rak›yor. Küresel ›s›nma nedeniy-
le tar›m alanlar› geliflmifl ülkelerde yüzde 14,3, gelifl-
mekte olan ülkelerde ise yüzde 40 oran›nda azald›. Bir-
leflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) verilerine
göre flu anda 0,23 hektar olan kifli bafl›na düflen tar›m
arazisi 2050 y›l›nda 0,15 hektara kadar düflecek. 

Kay›p 54 milyar Dolar
Küresel ›s›nman›n yan etkileri bile yeterince korkutucu.
Küresel ›s›nma ve nemin artmas›na paralel olarak gele-
cekte tar›m ürünlerine ve ormanlara daha fazla böcek ve
hastal›k musallat olacak. Küresel ›s›nman›n etkisiyle hay-
vanlar ve bitkiler kutuplara ve üst da¤l›k kesimlere do¤ru
göç edecek. Ancak göç yollar›n› t›kayan kentler ya da ta-
r›m arazileri ile karfl›laflan ve bunlar› aflamayan bitki nesil-
leri tükenecek. Bu tabloda tek çare tar›m alanlar›n› verim-

li kullanabilmek. Ancak maalesef Türkiye, kaynaklar›n›
gere¤i gibi de¤erlendiremedi¤i için büyük boyutlara varan
bir israf ve verimsizlik yafl›yor. Türkiye Ziraat Odalar› Birli-
¤i raporuna göre tar›mdaki tüm israf ve verimsizli¤in ülke-
mize maliyeti 54 milyar Dolar’a yaklafl›yor. Bu kay›plar›
flöyle s›ralamak mümkün:

Bitkisel üretim
Hasat-tafl›ma-depolama ve tüketim: Araflt›rmalar tar›m
ürünlerinde üretimden tüketime kadar yaflanan kay›pla-
r›n, bitkisel üretimin yaklafl›k dörtte biri seviyesinde olu-
¤unu gösteriyor. Üretimden tüketime kadar kay›plar›m›-
z›n de¤eri, 13 milyar YTL’ye yaklafl›yor.
Tohumluk ve zirai mücadele: Sertifikal› tohum fiyatlar›n›n
yüksekli¤i, çiftçilerimizin tohumluk kullan›m oranlar›n›n dü-
flük olmas›na yol aç›yor ve üretimde verimin art›r›lmas›n›
engelliyor. Bunun yan› s›ra ülkemizde halen çok düflük
miktarlarda tar›m ilac› kullan›l›yor. Yunanistan’da birim ta-
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Tar›mda son durum
Küresel ›s›nma nedeniyle tar›m arazileri giderek azal›yor. Elimizde kalanlar› ise verimli flekilde 
kullanam›yoruz. Kaynaklar› gere¤i gibi de¤erlendiremedi¤imiz için büyük boyutlara varan bir israf ve 
verimsizlik yafl›yoruz. Tar›mdaki israf ve verimsizli¤in ülkemize maliyeti y›ll›k 54 milyar Dolar’a yaklafl›yor.



r›m alan›na ilaç kullan›m› ülkemizde kullan›lan miktar›n 9
kat›. ‹talya’da ise tam 11 kat›. Bundan dolay› elde edilen
bitkisel üretim de¤eri yüzde 20 azal›yor. Bu anlamda üre-
tim kayb›m›z›n de¤eri ise 13 milyar YTL’ye ulafl›yor. 

Hayvanc›l›k
Hayvan hastal›klar›: Hastal›klar›n kontrol alt›na al›nama-
mas›ndan dolay› meydana gelen ekonomik kayb›n süt ve
et üretimimizin yüzde 25'ine efl de¤er oldu¤u ifade ediliyor.
Bu ürünlerle ilgili kayb›n de¤eri 2,7 milyar YTL'ye ulafl›yor.
Süt: Ülkemizde yaklafl›k 926 bin bafl kültür ›rk› süt hay-
van›ndan ortalama 3,9 ton verimle 3,6 milyon ton süt
üretiliyor. Bu hayvanlara gerekli bak›m flartlar› oluflturu-
labilirse ortalama verimleri 6 tona kadar ç›kar›labilir ve
bu yolla toplam süt üretiminde 1,9 milyon ton art›fl sa¤-
lanabilir. 1,7 milyon bafl kültür melezi süt hayvan›ndan
ortalama 2,7 tonluk bir verimle 4,6 milyon ton süt üre-
tiliyor. Uygun bak›m ve besleme flartlar› ile bu hayvan-
lardan hayvan bafl›na 3,5 tonluk bir süt elde edilebilir.
Böylece toplam süt üretiminde de yaklafl›k 1,4 milyon
tonluk bir art›fl sa¤lanabilir. Toplamda elde edilecek
3,3 milyon ton dolay›ndaki üretim art›fl›n›n de¤eri yak-
lafl›k 2 milyar YTL’ye tekabül ediyor.
Et: Ülkemizde yaklafl›k 365 bin bafl kesilen kültür hay-
van›ndan 236 kilogram karkas verimi ile 86 bin ton et
üretiliyor. Karkas a¤›rl›¤› hayvan bafl›na y›ll›k 300 kilog-
rama ç›kar›lacak olursa, buna ek olarak yaklafl›k 23 bin
ton et üretilebilir. Bunun yan›nda 750 bin bafl melez

besi hayvan›ndan 202 kilogram karkas a¤›rl›kla 151 bin
ton et üretiliyor. Karkas a¤›rl›¤› hayvan bafl›na 250 ki-
lograma ç›kar›lacak olursa buna ek olarak yaklafl›k 36
bin ton et üretilebilir. Yaln›zca kültür ve melez besi hay-
vanlar›na uygun bak›m ve besleme flartlar› oluflturulabi-
lirse yaklafl›k 59 bin tonluk bir ek et üretimi gerçeklefl-
tirilebilir. Bu da 567 milyon YTL ek gelir demektir.
Meralar: Ülkemizde mevcut 12,3 milyon hektar mera-
m›z›n ›slah edildi¤ini varsayarsak 18 milyon ton ek ot
verimi elde edilecektir. Üretim art›fl› olarak al›nacak 18
milyon ton kuru otun de¤eri 1,8 milyar YTL. Bunun ete
ve süte dönüfltürülmesi durumunda yaklafl›k 8 milyar
YTL tutar›nda bir ek gelir daha elde edilebilir. 

Enerji
Enerji tasarruf potansiyelimizin de¤erlendirilememesi
nedeniyle meydana gelen kayb›m›z yaklafl›k olarak 18
milyar Dolar. Bu miktar›n 400 milyon Dolar’› tar›m sek-
törüne ait.

Sulama 
Sulamaya açmak için büyük yat›r›mlar yapt›¤›m›z tar›m-
sal sulama alanlar›ndaki 900 bin hektar alan sulanam›-
yor. Bu arazilerde sulu tar›m yap›lmamas›, ülkemizi hek-
tarda yaklafl›k 3 bin YTL’lik bir üretimden mahrum b›ra-
k›yor. Sulamaya aç›lan alanlarda sulama oran›n›n yüzde
64’ten yüzde 90’a ç›kar›lmas› halinde yaklafl›k 2 milyar
YTL de¤erinde bir üretim art›fl› sa¤lanabilir. 
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G ›da konusu son zamanlar›n en önemli gündem
maddelerinden biri. Konu, önemli besin mad-
delerinin geneti¤inin de¤ifltirilmesinden yükse-

len g›da fiyatlar›n›n yak›n gelecekte g›da savafllar›na
neden olaca¤›na dair genifl bir yelpazede de¤erlendiri-
liyor. Ortam› kimi zaman bir panik havas› sar›yor kimi
zaman farkl› görüfller kafalar› kar›flt›r›yor. Ama sonuç
olarak mesele herkesi ilgilendiriyor. Çünkü endifleden
a¤z›m›z›n tad› bozuluyor. 

Günümüzde iletiflim araçlar›n›n çok çeflitli olmas› insa-
n›n her türlü bilgiye ulaflmas›n› kolaylaflt›r›yor. Eskiden
yaln›zca uzmanlar›n bildi¤i baz› konular bugün hepimi-
zin endifle kayna¤› olabiliyor. Yaflamdan beslenen sa-
nat da bu endiflelerden nasibini fazlas›yla al›yor. Sanat-
ç›lar güncel konular› sanatlar›na yans›t›yor, ortaya çok
de¤iflik çal›flmalar ç›k›yor.  

Bu sanatç›lardan biri de ülkemizin önemli heykelt›raflla-
r›ndan Tu¤rul Selçuk. Bugüne kadar karma ve kiflisel
pek çok sergide eserleri yer alan, ödüller kazanan Sel-
çuk, tohumu bir mucize form olarak de¤erlendiren ve
bunu sanat›na yans›tan bir sanatç›. fiu s›ralar son çal›fl-
mas› olan Beyo¤lu Bakireleri’ne haz›rlanmakta olan Sel-
çuk’u bu sayfalarda konuk etmemizin nedeni k›sa ad›
GDO olan geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalar konusunda
yapt›¤› araflt›rmalar ve bu araflt›rmalar›n sanat›na yans›-
mas›. Bir bilim kurgu tad›nda hayat›n içinde yer alan
GDO’lar yak›n zamanda pek çok tart›flman›n ana tema-
s› olma özelli¤i tafl›yor. Gerçekten domatese bal›k, m›s›-
ra akrep geni mi aktar›l›yor? Yak›nda karpuzdan muz ta-
d› m› alaca¤›z? ‹nsan ne düflünece¤ini bilemiyor…

Selçuk, bu konular›n izini süren bir heykelt›rafl olarak
bildiklerini bizimle paylaflt›.   

24 söylefli: Tu¤rul Selçuk
hhaabbeerr:: ismail polat

A¤z›m›z›n tad› bozuluyorA¤z›m›z›n tad› bozuluyor

Tu¤rul Selçuk



Do¤ada en çok ilginizi çeken fleyin “tohum” oldu¤unu
söylüyorsunuz. Tohumu sizin için bu kadar ilginç k›lan
nedir?
Tohum benim için mucizevi bir formdur. Plastik sanat-
lar aç›s›ndan bak›nca da kusursuz bir fleydir. Asla çir-
kin bir tohum bulamazs›n›z. Hepsinin kendine has bir
güzelli¤i ve mucizesi vard›r. Her birinden harika hayat-
lar ç›k›yor. Sanat›m aç›s›ndan da olaya yaklaflt›¤›mda
ortaya bir sürü ilginç ifl ç›kar›yorum.  

Her serginizde farkl› bir olaya tepkinizi dile getiriyorsu-
nuz. “Tohum” serginizde de geneti¤i de¤ifltirilmifl orga-
nizmalar› (GDO) ele ald›n›z. Bu noktaya nas›l geldiniz?
Tohumu heykelsi bir form olarak zaten üretiyorum. Ge-
neti¤i de¤ifltirilmifl organizmalarla tan›flt›ktan sonra da
bu estetik formun içinde nereye koymam gerekti¤ini
çok düflündüm. Bu ürünlerin bilinmez yan etkilerinden

yola ç›karak, o estetik formun içerisine olas› rahats›zl›k-
lar›n sembolü olabilecek parçalar ekledim. Özellikle di-
kenli tel kulland›m. Rahats›z etmek ad›na, yan etkilerin
can ac›tan yanlar›n› ortaya koymak için bu tarz bir mal-
zeme kulland›m. S›n›rlar çektim. Tepkimi bu flekilde di-
le getirdim. Geneti¤i de¤ifltirilmifl ürünleri sanat›ma kat-
maya devam edece¤im ama ‹stanbul’da tekrar bu tarz
bir sergim olmayacak. Uygun flartlar olursa ‹zmir ve
Ankara’da böyle bir sergi açabilirim. Ayr›ca, Lüksem-
burg’da bir sergimiz olacak. Burada kulland›¤›m yedi
eseri orada kullanmay› düflünüyorum. 

Sanat›n›z› genel olarak neler etkiliyor?
Hayata dair her fley sanatç›y› birinci derecede etkiler.
Ben de bu anlamda her fleyden etkilenebiliyorum. Yap-
t›¤›m sanat›n iki boyutu var. Biri yaln›zca estetik üzeri-
ne herhangi bir anlam yüklemeden yapt›¤›m “tekil ifl-
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Sanat› tan›mlamak zor, nerelerden beslendi¤ini söylemek kolay. Evet, sanatç›n›n sanat› yaflamdan
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ler”. Sergilerimi ise genellikle bir bafll›k alt›nda haz›rl›yo-
rum. Bir tür tepki ya da unutulmufl birtak›m de¤erleri
estetik formda anlatmaya çal›fl›yorum. 

Tar›msal ürünlerde ne gibi de¤iflimler yafland›?
A¤z›m›z›n tad› bozuldu. Eskisi gibi lezzetli ürünler kalma-
d›. Örne¤in Çanakkale domatesinin ad› da tad› da art›k
neredeyse yok. Bizi bekleyen as›l tehlike de bu. Gele-
neksel tüm tatlar›m›z yok olacak ve tamamen d›flar›ya
ba¤›ml› bir ülke haline gelece¤iz. Bu yöntem özellikle ay-
çiçe¤i, soya, m›s›r, pirinç, domates, salatal›k gibi ürün-
lerde s›kl›kla kullan›l›yor. Tek tip ürünlere do¤ru gidiliyor.
Tek tip ürünler sayesinde tek tip beslenme yöntemi or-
taya ç›kacak. Bu da birçok hastal›¤a neden olacak.  

‹yi niyetle bafllayan bu proje nas›l tehlikeye dönüfltü?
Bu ürünler olas› yan etkileri düflünülmeden piyasaya
sürüldü. En büyük s›k›nt› da burada ortaya ç›kt›. Ürü-
nün geçmiflle olan geleneksel ba¤lar› yok ediliyor. Gen
kaç›fl› yoluyla asl›nda bu ürünler yok ediliyor. Yani ge-
leneksel tar›m yöntemlerimiz deformasyona u¤ray›p

yok oluyor. Orijinal Anadolu bu¤day› bu yöntem yüzün-
den yok olmaya bafllad› bile. Çiftçiler de daha fazla
ürün almak ad›na bu yöntemi daha s›k kulland›¤› için
tehlike giderek büyüyor.

Hangi ürünlerde s›kl›kla kullan›l›yor? 
Bizde bunlar hibrit tohum olarak üretiliyor. Geneti¤i de-
¤ifltirilmifl tohumlar olarak adland›r›lm›fl bir fley yok ama
yan ürün olarak girmifl çok say›da böyle ürün var. M›s›r,
cips ve günlük hayatta kulland›¤›m›z birçok üründe yan
ürün olarak yo¤un bir flekilde kullan›l›yor. Özellikle son
zamanlarda çok popüler olan tatl› m›s›rlar büyük risk ta-
fl›yor.

Domatese so¤uk deniz bal›klar›n›n geni, m›s›ra karides
geni aktar›l›yor. Bu ifllemler nas›l gerçeklefliyor?
‹flin teknik k›sm›n› tam olarak bilmiyorum ama gen ak-
tar›m› yayg›n flekilde yap›l›yor. Yapt›¤›m okumalar ve
araflt›rmalar sonucunda gördüm ki Kuzey denizlerinde-
ki so¤u¤a dayan›kl› bal›klar›n genleriyle uzun soluklu
çal›flmalar yap›l›yor. Akrep geni m›s›ra aktar›l›yor. Gen-
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lerin eflleflmesiyle uyum sa¤lan›yor. Böylece vitrinlerde
daha güzel görünen ve raf ömrü uzayan tek tip doma-
tes, salatal›k ve birçok fley üretiliyor. Ürün say›s› art›yor
ama bildi¤imiz tatlar kayboluyor. Yedi¤imiz domateste
de salatal›kta da eski tatlar› bulam›yoruz art›k. 

Bu konuda araflt›rma yapmaya ne zaman bafllad›n›z? 
‹lk olarak internette konuyla ilgili resimleri gördü¤ümde
dikkatimi çekti. fiekli, rengi ve tad› de¤iflmifl onca ürün
karfl›s›nda durumun ciddiyetini fark ettim. Benim bir
aya¤›m hala Anadolu’da. Hala Tokat’ta geleneksel üre-
tim yap›yoruz. Orada kaliteli ve sa¤l›kl› ürünler elde edi-
yoruz. Ama buradaki ürünleri yedi¤imde, inceledi¤imde
durumun tamamen de¤iflti¤ini anlad›m. fiekli de¤iflmifl,
tek tiplefltirilmifl tats›z ürünler konu hakk›nda araflt›rma
yapmama neden oldu. Greenpeace’in bu anlamda
önemli çal›flmalar› var, onlar› internetten takip ederek
iflin peflinden gittim. Ayr›ca Türkiye’de bir GDO Platfor-
mu var. Geliflmeleri oradan da izliyorum. Bu¤day dergi-
si de bu ifle en fazla duyarl›l›k gösteren yay›n. Çok fley
anlat›yorlar. 

Milenyum savafllar›n›n enerji de¤il, kaliteli ve sa¤l›kl›
tar›msal üretimin azalmas›yla olaca¤›n› söylüyorsu-
nuz. Bu tezinizi neye dayand›r›yorsunuz? 
Hayat›n her alan›nda enerjisiz yaflayabiliriz. Örne¤in ben-
zin olmazsa at arabas›na döneriz ama karn›m›z› doyurma-
dan yaflayamay›z. Doyman›n da baflka seçene¤i yok. Bu
yüzden diyorum ki, bir sanatç› olarak 3 bin y›l önceki gibi
z›mparayla tafl› yontarak heykel yapabilirim ama karn›m
doymazsa enerjimi sa¤layamam, yaflayamam. 

Bu savafl ne zaman bafllar?
Bafllad›, ama henüz durumun fark›nda de¤iliz. G›da fi-
yatlar›n›n bu kadar artmas›, küresel ›s›nma, kurakl›k, aç-
l›k tehlikesi ve fakirleflmenin bu h›zda ilerlemesi duru-
mun en iyi kan›t›. Örne¤in kuru fasulye zaman›nda “fa-
kir” yeme¤iydi, flu an o bile lüks. Bu durum fiyat ve ürün
anlam›nda daha ciddi krizlere yol açacak. Yani bugün
nas›l petrol satan ülkeler gücü elinde tutuyorsa; k›sa za-
man sonra ‹srail gibi tohumun gelece¤ini elinde tutan
birkaç ülke de bu güce sahip olacak ve istedi¤i gibi kul-
lanacak. Bu çok daha ciddi ve tehlikeli bir güçtür. 



‹nsano¤lu temelde karn›n› doyurmak için çal›fl›yor.
Savafllar, kavgalar bu nedenle ç›k›yor, g›da krizi
dendi mi insan›n kan› bu nedenle donuyor. Tar›m-

sal üretimde son durum, özellikle bir tar›m ülkesi olan
Türkiye için çok önemli bir konu. Olas› bir tar›msal üre-
tim krizinden söz edilen günümüzde iyimser görüfller
de yok de¤il. 

Türkiye’nin en büyük yerli tohum üreticilerinden ve Dün-
ya Tohumcular Birli¤i’nin ilk Türk üyesi olan May To-
humculuk Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hamdi
Çiftçiler bu iyimser görüflleri yans›t›yor. Tohumculuk
alan›nda geldi¤imiz noktan›n tar›msal üretimin yok ol-
mamas› ad›na en iyi göstergelerden biri oldu¤unu söy-
lüyor: “Türkiye’de sertifikal› tohum üretiminde ve kulla-
n›m›nda çok ciddi bir geliflme var. Türkiye uluslararas›
tohum ticaretine 1984’teki mevzuat de¤iflikli¤iyle geçti.
Yaklafl›k 25 y›lda dünyadaki en büyük 15 ülkeden biri
oldu. fiu anda, profesyonel anlamda 90 firma var. Bu-
nun d›fl›nda küçük çapl› ve yeni yeni geliflmeye baflla-
yan 45-50 firma bulunuyor. ‹ki bini ziraat mühendisi ol-
mak üzere sektörde onbinlerce insan istihdam ediliyor.”
Çiftçiler sorunlar›n insan kayna¤› noktas›nda ortaya ç›k-
t›¤›n› söylüyor: “Yap›sal olarak yepyeni bir noktaya gel-
dik. 2006’da ç›kan 5553 no’lu tohumculuk yasas›yla
Türkiye’deki tohumculuk sektörü yeniden belirlendi.
Sektör de yasaya adapte olmak için büyük çaba harc›-
yor. Ancak sektörün yaflad›¤› en büyük problem yetifl-
mifl insan say›s›. Bu sorunu aflmak için üniversitelerle or-
tak çal›flarak özellikle ziraat mühendislerini bu alanda ye-
tifltirmek istiyoruz. Uzun vadede bu sorunu aflmay›, ya-
banc› dil bilen vas›fl› elemanlar yetifltirmeyi amaçl›yoruz.” 

30’u aflk›n ülkeye ürün satan May Tohumculuk, tarla
bitkileri, yem bitkileri, endüstri bitkileri, ya¤l› tohumlar
ve sebze tohumlar›n›n üretimini yap›yor. Üretiminin
yaklafl›k yüzde 80’i, Türkiye’de gerçeklefltiriliyor. Geri
kalan ise yurtd›fl›ndan temin ediliyor. Birçok co¤rafya-

da hem üretim hem de sat›fl yapt›klar›n› belirten Çiftçi-
ler ithalat ve ihracat dengesini ise flöyle aç›kl›yor: “Sek-
törde flu anda tohum ithalat› ihracattan daha fazla ama
geçmiflten günümüze çok daha iyi bir durumday›z.
Önemli olan ürünün kime ait oldu¤udur. Tohumculukta
istedi¤in yerde üretir, istedi¤in yerde satars›n. Biz de
ülkemize maksimum katma de¤er için çabal›yoruz. fiu
andaki ifl hacmimizin yüzde 80’i yurtiçi, yüzde 20’si
yurtd›fl›. Sektör büyümeye bafllay›nca d›flar›ya sat›fllar›-
m›z artmaya bafllad› ve daha da artacak.”

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derne¤i (TÜRKTED)
ad›na Dünya Tohumcular Birli¤i’ne (ISF) üye olan ilk ki-
flisiniz. Bu nas›l gerçekleflti?
Türkiye bu anlamda giderek daha fazla öneme sahip
oldu¤undan biz de dernek olarak her aflamada böyle
bir sorumluluk ald›k. Ülkemiz ad›na iyi bir geliflme. Üye
olduktan sonra daha çok projede yer almaya bafllad›k.
Birlik’in BM ile ortak projeler üreten, sektöre iliflkin so-
runlar› çözmek ad›na oldukça s›k› çal›flan bir yap›lan-
mas› var. Bu anlamda, Birlik’in üretim ve verimlilik aç›-
s›ndan son derece faydal› ifller yapt›¤›n› ve oldukça et-
kin oldu¤unu söyleyebilirim.

Dünya Tohumcular Birli¤i Kongresi 24-27 May›s
2009’da Türkiye’de yap›lacak. Bu kongrenin Türkiye
aç›s›ndan önemi nedir? 
Kongre’nin ana temas› ““Türkiye: Uygarl›¤›n ve Tar›m›n

Befli¤i”. 70 ülkeden 2000’i aflk›n temsilcinin kat›l›m›n›
bekliyoruz. Bu kongre için bir organizasyon komitesi
kurduk. Düzenli toplant›larla süreci destekliyoruz. Hem
Türkiye’nin hem de ülkedeki tar›m sektörünün tan›t›m›
aç›s›ndan oldukça önemli bir organizasyon. Potansiye-
limizi ve zenginliklerimizi do¤ru bir flekilde anlataca¤›z. 

Peki dünya genelinde tar›msal üretimin azalmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
2005 ve 2007 y›llar› aras› çok s›cak ve kurak geçti. Ve-
rimlilikte ciddi bir azalma olunca dünya ülkeleri stokla-
r›n› tüketmeye bafllad›. Artan enerji fiyatlar›ndan dolay›
da tar›m›n büyük ölçekli yap›ld›¤› ülkelerde (özellikle
ABD’de) üretim ekonomik hale geldi. Yüksek fiyatlar-
dan dolay› büyük k›s›tlamalara gidildi. Ayr›ca stoklar
art›k büyük ölçekte enerji üretiminde de kullan›l›yor.
Çok büyük tesisler kuruluyor. Stoklar eskiden sadece
tüketimde kullan›l›rken flimdi biyoetenol (benzin türevi)
ve biyodizel (mazot türevi) için enerjide kullan›l›yor.
fiimdi dengeler oturmaya bafllad›. Mevcut duruma
bakt›¤›m›zda g›da ve enerjide büyük bir yap›lanma var. 

Dünya genelinde risk yaratan konular hangileri?
Tüm dünyada olay›n mant›¤› ürün arz›n› güvence alt›na
almak üzerine kurulu. En öncelikli konu bu. Bir di¤er
konu da spekülatif yaklafl›mlardan çok gerçek ihtiyaç-

lara göre üretimin sa¤lanmas›. Bütün dünya flu anda
buna kafa yoruyor. 2008 sezonuna bakt›¤›m›zda den-
gelerin yeniden olufltu¤u çok aç›k. Tüketim farkl›laflma-
s› ve talep art›fl› nedeniyle fiyatlar yükseldi ama bu üre-
ticilerin de lehine bir durum yaratt›. Dünya yeni bir den-
geye kavufltu ve g›da arz› konusunda yak›n gelecekte
öngörülebilir bir kriz kesinlikle söz konusu de¤il. 

Türkiye tar›mda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriy-
di, art›k de¤il deniyor. Bu konuda ne düflünüyorsunuz? 
Bu konuda maalesef büyük bir yan›lg›, ciddi bir karma-
fla var. Bu söz, Türkiye’nin bu¤day ve hububat üretimi
aç›s›ndan y›llar önce 1960’larda söylenmifl bir söz.
Türkiye bugün bu¤dayda 20 milyon ton üretimle ken-
di ihtiyac›n› karfl›l›yor. Ayr›ca pek çok üründe mevcut
politikalar ve verimli üretimle kendi kendine yeterlili¤ini
teyit ediyor. Teknolojide en üst düzeyde olan, en ve-
rimli ülkelerden biriyiz. Özellikle sebze üretiminde ken-
dimizi aflt›k. ‹htiyaçlar›m›z› karfl›lad›¤›m›z gibi y›l›n her
ay›nda birçok ülkeye ihracat yap›yoruz. Türkiye’nin k›-
sa ya da orta vadede hiçbir üründe s›k›nt› yaflamas›
söz konusu de¤il. 

Kriz öngörmüyoruz dediniz ancak olas› krizler için ne
gibi önlemler al›yorsunuz?
Bizim krizden öngördü¤ümüz mevsimsel de¤ifliklikler,
ani ürün kay›plar› vs. Bunlara karfl› içeride ve d›flar›da
alternatif üretim bölgeleri keflfederek üretimlerimizin
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riske karfl› korunmas› için özel projeler haz›rl›yoruz. Ay-
r›ca ARGE’ye büyük yat›r›mlar yap›yoruz. 

En umut verici projeniz hangisi? 
“Kura¤a ve parazitlere dayan›kl›, yüksek ya¤ oranl›, hib-
rit ayçiçek gelifltirme” projesi. Bu konuda ürünleri topla-
ma aflamas›na geldik. Çok önemli bir proje. 

Türkiye’nin tar›m politikalar›n› nas›l buluyorsunuz?
Biz iflin tohum ve tar›msal üretim k›sm›nday›z. Gördü-
¤ümüz kadar›yla Bakanl›k son derece iyi niyetli çal›flma-
lar yap›yor. Uzman olan özel sektöre de dan›fl›larak ha-
z›rlanan birçok proje tamamland›. Sertifikal› tohumun
kullan›m›n›n desteklenmesi, damla sulama sistemlerinin
kullan›lmas› yöntemleri de giderek yayg›nlaflt›r›l›yor. 

Bu sulama yöntemi kurakl›k aç›s›ndan oldukça önemli.
Ülke olarak bu konuda hangi aflamaday›z? 
Daha iyi bir aflamaya do¤ru gidiyoruz. Üreticiler de bu
durumun fark›nda ve sistem giderek yayg›nlafl›yor. Ülke
tar›m› ve su kullan›m› aç›s›ndan bu yöntem önemli.

Tar›m politikalar›nda eksik gördü¤ünüz noktalar neler?
Tar›msal desteklerin üreticiye çok do¤ru bir zamanla-
mayla verilmesi gerekiyor. Bu konuda aksamalar olu-
yor. Sektördeki sirkülasyon ve zamanlama aç›s›ndan
bu konu oldukça önemli. Ayr›ca üreticilerin yetifltirilecek
ürün konusunda do¤ru bilgilendirilmesi ve mevsimsel
üretimlerin do¤ru bir planlamayla yap›lmas› gerekiyor.
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May Tohumculuk Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hamdi Çiftçiler, Türkiye’de sertifikal› tohum 
üretiminde ve kullan›m›nda çok ciddi geliflmeler oldu¤unu söylüyor. Bu da tar›msal üretim aç›s›ndan 
gelecek vaat ediyor. Çiftçiler’in söyledikleri madalyonun di¤er yüzünü yans›t›yor. 

Dünyadaki açl›k krizini çözmek ad›na “geneti¤i de¤ifl-

tirilmifl organizmalar” projesi bafllat›ld›. Bu proje ciddi

bir tehlike mi, yoksa kurtulufl reçetesi mi? 

Yaln›zca ülkemizde de¤il, dünya genelinde geneti¤i

de¤ifltirilmifl organizmalar tart›flma konusu yap›ld›.

GDO tar›m aç›s›ndan çok ciddi bir teknoloji. Kullan›ma

girdi¤i son 15 y›ldan beri dünya genelinde 120 milyon

hektar alanda bu tohumlar kullan›l›yor ve üretiliyor.

Üretici maliyetlerini düflürdü¤ünden ve verimlili¤i art›r-

d›¤›ndan oldukça önemli. Hem üretim hem tüketim

anlam›nda ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada, Hindis-

tan, Çin bu ürünlerin en yo¤un kullan›ld›¤› ülkeler.

Teknoloji üretimi aç›s›ndan en önemli ülke ise ABD. 

Genlerin aktar›m› için gelifltirilen teknikte süreç nas›l

iflliyor? Domateste bal›k, m›s›rda akrep geni ne kadar

do¤ru ve uygulanabilir bir üretim flekli?

fiu anda söz etti¤imiz ülkelerde henüz bu süreç iflle-

miyor. Daha çok sanayide kullan›lan bitkilerde kullan›-

l›yor. Sebze ve meyve üretiminde kullan›lm›yor. Yal-

n›zca yabanc› otlar›n üretimdeki etkisini en aza indir-

mek için bu tür üretim yöntemleri kullan›l›yor. Söylen-

di¤i gibi bal›k geni, akrep geni kullan›lm›yor. Dünyada

henüz bu nedenle ortaya ç›km›fl bir hastal›k yok. Bu

flekilde bir gen aktar›m› da söz konusu de¤il. 

GDO’lara kim neden karfl› ç›k›yor? 

Özellikle çevre örgütleri buna karfl› ç›k›yor. Do¤al bir

süreç, evrimle olabilecek bir üretim tarz› de¤il diyor-

lar. Ancak ihtiyaçlar konusunda somut bir öneri getir-

miyorlar. Sadece karfl› ç›kmakla yetiniyorlar. Sorunla-

ra çözüm üretmiyorlar.

Türkiye’de GDO’lar›n kullan›m durumu nedir?

Türkiye’de GDO’lu tohumlarla üretim kesinlikle yasak.

Bu tohumlarla deneme yapmak bile yasak. Türki-

ye’nin ithal etti¤i ana ürünlerin GDO’lu olup olmad›¤›

konusunda Bakanl›k taraf›ndan ciddi takip yap›l›yor.

Ürünlerde kesinlikle böyle bir fley olmad›¤› söyleniyor

ama bunun tam olarak bilinmesi çok zor. 

20-30 y›l sonra üreticinin böyle bir seçene¤i olacak

m›?

Böyle bir seçene¤in olmas› bundan sonra bu tekno-

lojide yaflanacak geliflmelere do¤rudan ba¤l›. Biyo-

teknoloji her üründe kullan›lm›yor, ancak belli ürünler-

de kullan›l›yor. Bu teknoloji ülkemize gelirse, oldukça

yayg›n bir kullan›ma sahip olaca¤›n› düflünüyorum.

Çünkü hem ekonomik hem de verimli. Üretici de ha-

liyle bunu tercih edecek. Umar›m bu teknolojiden çok

geri kalmay›z. 

“Biyoteknoloji önemli”
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bölümü mezunu Mehmet Erkök, 1993’ten

beri ‹stanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel

Tasar›m Bölümü’nde maket yap›m teknikleri, görsel

anlat›m teknikleri ve stüdyo dersleri veriyor. Ö¤retim

üyeli¤i görevinin d›fl›nda 1998’de kurdu¤u atölyesinde

mimari, endüstriyel ve reklam maketleri, illüstrasyon

çal›flmalar›n› sürdürüyor. 

Klasik otomobil ve obje restorasyonuyla da u¤raflan

Erkök, klasik otomobil ve objeleri kendine özgü yoru-

muyla yeniliyor. 

Tasar›m›n bütün alanlar›nda baflar›l› olmak için merakl›

olman›n önemine de¤inen Erkök, merakl›, araflt›rmac›,

çal›flmay› çok seven biri oldu¤unu anlat›yor. Atölyesin-

de ziyaret etti¤imiz Erkök, renkli dünyas›n› bizlerle pay-

lafl›yor.

Endüstriyel tasar›m bölümünden mezun olup maketçi-

li¤e nas›l yöneldiniz? 

Çocuklu¤umdan beri maket yapmay› çok seviyorum.

Endüstriyel tasar›m bölümünden mezun olduktan son-

ra ö¤retim görevlisi olmay› tercih ettim. Sevdi¤im için

profesyonel olarak maketçilikle de u¤raflmaya baflla-

d›m. Ancak maketçili¤i biraz hobi olarak görüyorum.

Çünkü s›rf profesyonel olarak bu iflle u¤raflmam gerek-

seydi, üniversiteden ayr›lmam gerekirdi. 1988-1993 y›l-

lar› aras›nda a¤›rl›kl› mimari maket yapt›m ama s›k›ld›m.

Çünkü benden tasar›mlar›n ölçekli maketini istiyorlard›.

Benim bir imzam yoktu. fiu an ilginç mimari projelerin

ve de¤iflik ifllerin maketlerini yap›yorum. Örne¤in geçen

y›l üç kiflilik bir ekiple Turgut Cansever sergisinin ma-

ketlerini yapt›k. Cansever’in uygulanm›fl befl eserinin

maketini, 1960’l› y›llar›n tarz›yla ahflap malzemeden

yapt›k. Bu tip özel projeleri çok keyifle yap›yorum.

Maket tasar›m› nas›l yap›l›r? ‹ncelikleri neler?

Maketler günlük hayatta karfl›laflt›¤›m›z objelerin küçültül-

müfl halleri. Burada belli bir gerçekçilik arar›z. Gerçek öl-

çülerin bire bir küçültülmüfl olmas›n› gerektirdi¤i için çok

kolay bir ifl de¤il. Ancak merakl› olmak yeterli. Örne¤in

atölyeme stajyer ö¤renci alacaksam, çok deneyimi olma-

sa da merak› olan› tercih ediyorum. Çünkü onu istedi¤iniz

flekilde yo¤urmak daha kolay. Genelde merakl› insanlar

da ifle daha pozitif bak›yor. 12 yafl›ndayken ölçekli F-4

Phantom, AV-8 Harrier uçaklar yap›yordum. 15 yafl›nday-

ken babam çal›flt›¤› firma için 1/50 bina maketi yap›yordu.

Ben de ona yard›m ediyordum. 33 y›ld›r maketle u¤rafl›-

yorum. Merak› olan herkesin maket yapabilece¤ini düflü-

nüyorum. Bu ifl heykelt›rafll›k gibi. Heykelt›rafl hem tasar-

l›yor hem de kendi elleriyle üretiyor. Tasar›mc› böyle yap-

m›yor. Türkiye’deki endüstriyel tasar›m okullar›n›n hiçbirin-

de bir uzmanl›k alan› yok. Tüm bölümler genel e¤itim ve-

riyor. Bu okullarda maket dersleri de var. Ben derslerim-

de ö¤rencilerin profesyonel maketçi olmalar›n› hedeflemi-
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yorum. Çünkü iflleri o de¤il. ‹yi bir orijinal ürünü ortaya ko-

yabilmek için modeli bir araç olarak kullanacak.

Makette ne tür malzemeler gerekiyor? Pahal› bir u¤rafl

m›d›r?

Pahal› malzemeler olmak zorunda de¤il. Bu iflin iki ya-

n› var. Biri tasar›mc›n›n yarat›m sürecinde araç olarak,

di¤eri prezantasyon için kullan›m›. Hobi için yap›lan

maketleri de prezantasyonun içine dahil edebiliriz.

Özellikle yarat›m süreci için yap›lan maketlerin hiçbiri

pahal› olmak zorunda de¤il. Karton, kontrplak, pleksig-

las, modern macun, tel çubuk, metal profil, ahflap,

plastik levha gibi malzemeler kullan›labilir. Atölyemde

en çok ahflap, polyester, pleksiglas kullan›yorum. Bu

iflte as›l fark yaratan malzeme de¤il iflçilik. Çok basit bir

malzemeyle ve çok iyi bir iflçilikle s›ra d›fl› bir ürün ya-

pabilirsiniz. 

Bilgisayar teknolojisi tasar›m› ne yönde etkiliyor?

Bilgisayar teknolojisini hem iyi hem de kötü buluyorum.

Bir yandan iflleri h›zland›r›yor, ama di¤er yandan yarat›-

c›l›¤› s›n›rland›r›yor. Ö¤renciler bilgisayarda bir fley mo-

delleyip birçok aç›dan render al›p paftalar dolusu önü-

müze koyuyorlar. Oysa tasar›m sanc›l› ve uzun bir sü-

reç. Günümüz ticari koflullar›nda bu süreçlerin k›salma-

s› gerekiyor ama özgünlü¤ü elden kaç›rmadan. Bugün

dünya pazar›nda rekabetçi olabilmek için yenilikçi ve s›-

ra d›fl› ürünler yapman›z gerekiyor. 

“‹llüstrasyonla beyin jimnasti¤i yap›yorum” 

‹llüstrasyon çal›flmalar›na nas›l bafllad›n›z? Neler yap›-

yorsunuz?

1992 y›l›nda hobi olarak illüstrasyona bafllad›m. Bilgi-

sayar render’lar› iflin çok bafl›ndayken elde yap›lan il-

lüstrasyon (air brush) revaçtayd›. O zamanlar Klasik

Otomobil Kulübü’ne üye oldum. Birkaç klasik otomobil

illüstrasyonu yapt›m. Ard›ndan pek çok illüstrasyon ça-

l›flmam oldu. 1998 y›l›nda reklamc›larla tan›flt›m. Rek-

lam çal›flmalar› için illüstrasyonlar yapmaya bafllad›m.

Bu illüstrasyonlar çok iyi beyin jimnasti¤i yapman›z›,

malzemeyi daha iyi tan›man›z› sa¤l›yor. Oysa mimari

makette böyle bir durum yok. Bu nedenle illüstrasyon

yapmay› daha çok seviyorum. Yeni yöntemler keflfet-

menizi gerektiriyor, zihninizi çal›flt›rman›z› sa¤l›yor. Son

dönemde motosiklet illüstrasyonlar› yap›yorum. Özel

tasar›ml› motosiklet ve motosiklet aksesuar parçalar›

üretmeyi istiyorum. fiu an klasik otomobil restorasyo-

nuyla u¤rafl›yorum.

Klasik otomobil restorasyonunu nas›l yap›yorsunuz?

Bu benim için tamamiyle hobi. 1989 y›l›nda patronumun

1972 model bir Mustang’i vard›. Bu otomobille klasik

merak›m bafllad›. Zaten ilk arabam da 1966 model bir

Mustang oldu. Klasik Otomobil Kulübü’ne girdi¤imde

de farkl› klasik otomobilleri tan›maya bafllad›m. Zaman

içinde birkaç klasik otomobil sahibi de oldum. Otomo-

billeri al›p yeniledim. Otomobil restore etmek gerçekten

çok zor bir süreç gerektiriyor. Kaporta, boya, cam, ak-

sesuar, döfleme gibi çok say›da detay› var. Baz›lar› oto-

mobili orijinal haline sad›k kalarak tamamen fabrika ç›-

k›fl kondisyonuna getirmeyi amaçlayarak restorasyon

yap›yor. Bunlar için renk kodlar› bile çok önemlidir. Ben

o noktada de¤ilim. Otomobili diledi¤im gibi restore edi-

yorum. 

Hangi modellere ilginiz var? Bugüne kadar kaç otomo-

bil restore ettiniz?

2004’te bir ekiple fiükrü Okçu’nun Honda marka flov

otomobilini yapt›k. Otomobilin bütün iç mekan›n›n illüs-

trasyonunu ben yapt›m. 2004 Oto Show’da en çok zi-

yaret edilen otomobil oldu. 15 y›l önce 1962 model

Ford Station ald›m ve yeniledim. ‹yi bir kaportac› bul-

dum. Onunla araban›n her türlü detay›n› beraber yap-

t›k. Turuncu ve k›rm›z› rengi kulland›m. Araban›n her

yerinde eme¤im var. Satmay› istemiyorum ama yer

darl›¤› nedeniyle satmam gerekiyor. fiu an 1967 model

BMW otomobilimin restorasyonuyla u¤rafl›yorum. Bu-

nu ald›¤›mda klasik otomobilciler aras›nda pek ön plan-

da de¤ildi. Art›k saf kan klasik olmaya bafllad›. Mor

renge boyatt›m. Koltuklar› ahflap ve deri kar›fl›m› yap-

t›rd›m. fiu an detaylar›yla u¤rafl›yorum. Bir ay içinde bi-

tirece¤im. Bir de 1953 model, tek kap›l› Chevrolet’im

var. Onunla ilgili planlar›m var ancak henüz restorasyo-

nuna bafllayamad›m.  

Obje restorasyonu da yap›yorsunuz. Bunda amac›n›z

nedir?

Evet, eski objeleri biriktirmeyi seviyorum. Eski elektrik

süpürgesinden otomobil aksesuarlar›na kadar yaklafl›k

300 parça objem var. Bu parçalar› bulmak için pazar-

lar› dolaflm›yorum. Bu merak›m› bilen yak›nlar›m bul-

duklar› ilginç objeleri bana getiriyorlar. Bu objeleri te-

mizliyorum, bozulmufl yerlerini tamir ediyorum. Bunu

hobi olarak 5-6 y›l daha sürdürece¤im. ‹leride bir tasa-

r›m müzesi aç›l›rsa oraya ba¤›fllayabilirim.

Bir yandan üniversiteye di¤er yandan özel çal›flmalar›-

n›za nas›l zaman ay›r›yorsunuz? 

Haftan›n yedi günü çal›flma prensibine ba¤l›y›md›r. Ge-

ce, gündüz hiç fark etmez. Üniversiteye haftada 3 ya

da 4 gün gidiyorum. Ders program›m yo¤un. Derslerin

olmad›¤› günler daha çok atölyede çal›fl›yorum. Evim

atölyeme çok yak›n. Gece yar›s›na kadar çal›fl›r›m.

Kendinizi nas›l gelifltiriyorsunuz? 

Öyle bir tempo ki zaten kendili¤inden besleniyorum.

fiubat ay›nda ö¤rencilerimle beraber bir workshop için

iki haftal›¤›na Belçika’ya gittik. Bu benim için hem tatil

hem ifl oldu. Ayn› anda birkaç ifli düflünmeye, kendimi

gelifltirmeye çal›fl›yorum. Hobilerim de beni çok besli-

yor. Örne¤in tren maketi hobim var. Evimde bir tren yo-

lu yapt›m. Evin giriflinden bafll›yor ve di¤er odalar› do-

lafl›yor. Yak›n zamanda tamamlayaca¤›m. Müzi¤i çok

seviyorum. ‹ki klarnetim var. Obuay› çok seviyorum

ama o çok pahal› bir enstrüman. Henüz alma f›rsat›m

olmad›. Bir de foto¤raf hobim var. Bugüne kadar yak-

lafl›k 10 bin dia çektim. Mimari, otomobil, kent gibi bir-

çok konuda iyi bir arflivim var. Dian›n yerini dijital foto¤-

raf makineleri ald›, ama ben yine de dia çekmeyi çok

seviyorum.

U¤raflmak istedi¤iniz farkl› bir alan var m›? 

Kinetik heykelde kendimi gelifltirmeyi istiyorum. Bu bil-

di¤imiz heykel, ama hareket ediyor. En son May›s

2006’da ‹TÜ’deki bahar flenli¤i için insan boyunda bir

kinetik heykel yapt›m. Yürüyen, ›fl›klar› yan›p sönen bir

heykeldi. Kinetik heykel daha çok art›k malzemelerle

yap›l›yor. Bu tip malzemeleri kinetik heykel yapmak için

biriktiriyorum. ‹lk f›rsatta daha çok zaman ay›raca¤›m.
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Sanat, toplumsal ve kültürleraras› iletiflim aç›s›n-
dan en önemli araçlardan biri. Atatürk, “Bir ulus
ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir

ulus ki bilimin gerektirdi¤i fleyleri yapmaz, itiraf etmeli ki
o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur” demifl... Sözün
olmad›¤› yerde hisleri en iyi sanat anlat›r; sanatç›n›n iç
dünyas›nda olup bitenleri; sevgisini, tepkisini, nefretini,
düflünce yap›s›n› yans›t›r.

Resim de birçok sanat dal› gibi düflünceyi aç›¤a vur-
man›n en etkili yollar›ndan biri. En önemli özelli¤i eline
ka¤›t kalem alan herkese, iyi veya kötü kendini ifade
edebilme kolayl›¤› sa¤lamas›. ‹flte bu nedenle kiflinin
zekas›n›, sosyo kültürel kazan›mlar›n› ve psikolojik özel-
liklerini çevresiyle paylaflmas›na olanak tan›yan en iyi
iletiflim arac›. 

Resim tarihsel aç›dan da önemli, çünkü geçmiflten gü-
nümüze tarihi belgeleme görevi görüyor. Tarihte foto¤-
raf makinesinin olmad›¤› devirlerde insanlar›n zaman›
“görüntülemek” için resimden yararland›¤›; zaman›n
yaflam tarz›, maddi ve manevi özelliklerini resim ile or-
taya koydu¤u görülüyor. 

Resim sanat›yla buluflmak
Türkiye’nin en köklü kurulufllar›ndan biri olan Yaflar

Holding, sosyal sorumluluk tan›m›n›n henüz yap›lmad›-
¤› zamanlarda bu alanda yapt›¤› çal›flmalarla öne ç›kt›.
Yaflar Holding’in ilk flirketi olan Dyo, 1967 y›l›nda bafl-
layan Dyo Resim Yar›flmalar› ile Türk resim sanat› aç›-
s›ndan bir ç›¤›r açt›. 

Henüz özel sektörün sanata yat›r›m yapmad›¤› bir de-
virde Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar’›n
toplumlar›n kültürel gelifliminde sanat›n rolünün önemi-
ne duydu¤u inanç, Dyo Resim Yar›flmalar›n›n tohumla-
r›n› att›. Hedef Türk resim sanat›na katk›da bulunmak,
geliflimini desteklemek, gençleri resim konusunda tefl-
vik etmekti. Böylece Dyo Resim Yar›flmalar›n›n uzun
soluklu maceras› bafllad›. 1967, ayn› zamanda özel
sektörün ilk kez bir sanat yar›flmas›na imza att›¤› y›ld›. 

Önceleri yaln›zca ‹zmir ve çevresine özel bir etkinlik
olan Dyo Resim Yar›flmalar› 1973 y›l› itibariyle yurt ça-
p›nda bir etkinli¤e dönüfltü. Günümüzde iki y›lda bir
düzenlenen yar›flman›n birincisine 91 sanatç› 271 eser-
le kat›ld›. Zaman içinde yar›flmaya ilgi artt› ve 1967’den
günümüze yaklafl›k 11 bin kat›l›mc› say›s›na ulafl›ld›.
Türk Resim Sanat›’n›n geliflim sürecini yak›ndan izle-
meyi ve desteklemeyi ilke edinen yar›flma 1993 y›l›ndan
beri Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan gerçeklefl-
tiriliyor. 2006 y›l›nda düzenlenen 32. Dyo Resim Yar›fl-

mas›’na Türkiye’nin her yerinden oldu¤u kadar Hollan-
da, ‹sviçre ve ‹talya’dan da sanatç›lar kat›ld› ve toplam
828 sanatç› 1400 eserle yar›flmada yerini ald›. Ulusla-
raras› bir boyut kazanan yar›flma sayesinde çok say›da
sanatç› sanat dolu bir gelece¤e ad›m att›. 

Ödül kazanan yap›tlar ayr›ca Türkiye’nin ilk özel resim
müzesi olma özelli¤ini tafl›yan Selçuk Yaflar Müze-
si’nde sergileniyor.

Resmin önemli isimleri 
Bu y›lki yar›flman›n jürisi resim dünyas›n›n önemli isim-
lerine evsahibi; Prof. Devrim Erbil, Prof. Nefle Erdok,
Prof. Dr. Turan Erol, Prof. Kaya Özsezgin, Prof. Hasan
Pekmezci, Prof. Fahri Sümer, Prof. Dr. Süleyman Saim
Tekcan.

Bugüne kadar yaklafl›k 11 bin kiflinin baflvuruda bu-
lundu¤u Dyo Resim Yar›flmalar›, resme verdi¤i des-
tekle pek çok genç ressam›n yolunu ayd›nlatt› ve ay-
d›nlatmaya devam ediyor. Günümüzde yar›flman›n jü-
risinde yer alan birbirinden de¤erli isimlerin baz›lar› da
zaman›nda bu yar›flmaya çal›flmalar›n› gönderip, seçi-
ci kurul taraf›ndan ödüllendirilmifl ve Türk resim sana-
t›n›n geliflmesi aç›s›ndan çok önemli çal›flmalar yap-
m›fl kifliler. 

32 resim

Resimler anlat›yor…
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Sözsüz ya da teknolojisiz iletiflimin en etkili yollar›ndan biri resim. Sözün bitti¤i yerde resimler çok fley
anlat›yor, tarihin ilk ça¤lar›ndan beri insan› belgeliyor. 1967 y›l›ndan beri düzenlenen Dyo Resim
Yar›flmalar› genç ressamlar›n yolunu ayd›nlat›yor.

Prof. Fahri Sümer: Dokuz Eylül Üni-
versitesi E¤itim Fakültesi Resim Bö-
lümü Baflkan› olan Sümer, 1965 y›l›n-
da ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademi-
si Resim Bölümü'nden mezun oldu.
Çal›flmalar›nda azalt›lm›fl renk ve leke
de¤erleriyle yöresel konular› iflleyen
Sümer, yurtiçi ve yurtd›fl›nda çok say›da kiflisel sergi
açt›. Sümer, 1967 y›l›ndaki ilk yar›flmada ödül ald›. 

Prof. Hasan Pekmezci: 1968 y›l›nda
Gazi E¤itim Enstitüsü Resim Bölü-
mü'nü bitiren Pekmezci, ülkemizde
ve yurtd›fl›nda düzenlenen birçok ser-
gi, bienal ve yar›flmaya kat›ld›. 20’yi
aflk›n ödülü olan Pekmezci’nin yurtd›-
fl›nda baz› müzelerde de resimleri bu-
lunuyor. 1970 y›l›nda Dyo Resim Yar›flmas›’nda mansi-
yon kazand›; 1986’da ise baflar› ödülünü elde etti.

Prof. Nefle Erdok: 1963 y›l›nda ‹stanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim
Bölümü’nden mezun olan Erdok, figü-
ratif resmin önemli isimlerinden biri. ‹n-
san›, özellikle “sokaktaki insan›” resme-
diyor. 1980 y›l›nda Dyo Resim Yar›flma-
s›’nda mansiyon ald›. Yurtiçi ve d›fl›nda
müzelerde resimleri bulunan Erdok 20’yi aflk›n kiflisel sergi
açt› ve 100’ü aflk›n da karma sergide yer ald›.

Prof. Devrim Erbil: 1959 y›l›nda ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yük-
sek Resim Bölümü’nü bitiren Erbil, Bedri Rahmi Eyüpo¤lu, Halil Dikmen
gibi önemli sanatç›lar›n ö¤rencisiydi. 1974’te 8. Dyo Resim Yar›flmas›’nda
Jüri Özel Onur Belgesi’ni ald›, 1976 y›l›nda 9. Dyo Resim Yar›flmas›’nda
ise baflar› ödülü kazand›. 1991 y›l›nda Devlet Sanatç›s› unvan› alan Erbil,
yurtd›fl›nda pek çok sergi açt› ve Türk sanat›n› yurtd›fl›nda tan›tan sergi-
lerin baflkanl›¤›n› yürüttü. Erbil’in eserleri yurtiçi ve yurtd›fl›nda çok say›da
resim kurumunda ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. 
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Duvarlar›n dili
Türkiye’nin ilk kiflisel modern sanat müzesi Do¤ançay Müzesi’nin kurucusu, yaflayan en pahal› Türk
ressamlar›ndan Burhan Do¤ançay’a göre baflar›n›n formülü net; “Kapasitenizi bilip yapaca¤›n›z ifle
inan›rsan›z gerisi basit”.



Burhan Do¤ançay ile kurucusu oldu¤u Türki-
ye’nin ilk kiflisel modern sanat müzesi Do¤an-
çay Müzesi’nin ilkö¤retim ö¤rencileri aras›nda

düzenledi¤i resim yar›flmas›n›n ödül töreninde bulufl-
tuk. Söyleflimizi “bir dokun bin ah iflit” sözüyle özetle-
mek mümkün. T .C. Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü ve Madalyas›’ndan Do¤ançay Müzesi’ne,
düzenledi¤i resim yar›flmas›ndan Türkiye için rekor fi-
yatlara sat›lan eserlerine kadar birçok konuda görüflle-
rini aktard›.

Do¤ançay, 1929’da ressam ve harita subay› Adil Do-
¤ançay’›n o¤lu olarak dünyaya geldi. Sanat e¤itimini ilk
olarak babas›ndan ve ressam Arif Kaptan’dan ald›. Ba-
bas›n›n yönlendirmesiyle bafllayan resim çal›flmalar›,
Ankara Üniversitesi’nde ald›¤› hukuk e¤itiminin ve
1955’te Paris’te bitirdi¤i ekonomi doktoras›n›n önüne
geçerek sanat serüveninin bafllang›c› oldu. Bir yandan
akademik e¤itimi devam ederken, di¤er yandan resim
çal›flmalar›n› hiç aksatmadan sürdürdü. Paris’teki ö¤-
rencilik y›llar›nda La Grande Chaumiere’de resim çal›fl-
malar›na kat›ld›. Doktoras›n› bitirip Ankara’ya döndü-
¤ünde Sanat Sevenler Kulübü’nde babas›yla ortak ser-
giler açt›. 1961’de 22. Devlet Resim ve Heykel Sergi-
si’ne befl resmi kabul edildi. 1962 y›l›nda New York’a
gitti. 1964’te Guggenheim Müzesi müdürü Thomas
Messer’in sanatç›n›n yap›tlar›ndan birini müze koleksi-

yonuna almas›, sanatç›n›n bu zorlu mücadeleden galip
gelece¤ine olan inanc›n› daha da pekifltirdi. New York
duvarlar›yla bafllayacak önemli esin kayna¤› olan “Du-
varlar” serisine de ayn› y›llarda bafllad›. 1975’te bura-
dan yola ç›kan sanatç›, 114 ülkeyi kapsayacak olan
“Dünya Duvarlar›” foto¤raf projesine bafllad›. 1982’de
bu projenin ürünlerini, Paris’te Georges Pompidou da
‘’F›s›ldayan Duvarlar’’ ad› alt›nda ilk kez sergiledi.
1983’te Fransa’n›n ünlü hal› merkezi Aubusson’dan
sanatç›n›n tasar›mlar› duvar hal›s› olarak dokunmaya
baflland›. 1986’da büyük bir onar›m geçiren Brooklyn
Köprüsü’nün 19 adet büyük boy foto¤raf› New York
kentinin 100. y›l kutlamalar›nda (1998) JFK Uluslarara-
s› Havaalan›’nda iki y›la yak›n bir süre sergilendi. Daha
sonra bu foto¤raflar ‘’Walls of the World’’ ad› alt›nda

kitap olarak yay›nland›. 2001’de Dr. Nejat Eczac›bafl›
Vakf› deste¤i ile ilk Retrospektif Sergisi’ni ‹stanbul Dol-
mabahçe Saray›’nda gerçeklefltirdi. 2003 Haziran ay›n-
da sanatç›n›n, “Hat Sanat›na Sayg›” isimli çal›flmas›
Brüksel’deki yeni Avrupa Parlamentosu binas›na as›ld›.

Do¤ançay ile konufltukça laf döndü dolaflt›, kazan›n
bafl›nda zebanilerin bulunmad›¤› Türklerin hikayesine
geldi. “Türkiye’de kimse di¤erinin baflar›l› olmas›n› iste-
miyor. Biraz sivrildi¤inizde sizi afla¤› çekmeye çal›flan-
lar oluyor. Birinin baflar›s›n›n en yak›n arkadafl›n› üzdü-
¤ü bir memlekette yafl›yoruz” diyor. Ancak Do¤ançay,
hiçbir zaman pes etmeyen bir yap›s› oldu¤unu da vur-
guluyor. Baflar› için formülü net; “Kapasitenizi bilip ya-
paca¤›n›z ifle inan›rsan›z gerisi basit” diyor. Ç›tay› da
her zaman yukar› koyuyor. “Ya hep ya hiç” diye özellik-
le belirtiyor. Müze kurma fikrini ilk olarak paylaflt›¤›nda
birçok insan›n kendisiyle alay etti¤ini ama y›lmad›¤›n›
söylüyor. Çizgiyi her zaman daha yukar› tafl›d›¤›n› ve
yeni hedefinin Do¤ançay Müzesi’ni dünya çap›nda bir
marka yapmak oldu¤unu söylüyor.

Son dönemde resim sanat›na ilginin daha çok artt›¤›n›
gözlemlemek mümkün. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
‹ngilizce’de “never too late” denir. Yani, “Hiçbir zaman
geç de¤ildir”. Müsaade edin de art›k ilgi arts›n. Düflü-
nün ki Do¤ançay Müzesi, Türkiye’nin ilk kiflisel modern
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sanat müzesi. ‹nsaf... Baflka yerlerde bu tip müzeler
100-200 y›l önce aç›lm›fl.

Türkiye’de ilk kiflisel modern sanat müzesini açmak ce-
saret ifli, nas›l açt›n›z?
Deli cesareti demek istiyorsunuz. Yaln›zca deli cesareti
olsa iyi. Müze açaca¤›m› söyledi¤imde bana çok daha
fazlas›n› söylediler. “‹flin gücün mü yok?” diyenler de ol-
du. Hiçbiri cesaretimi k›rmad›. Ama aç›kças› bu kadar il-
gisizlikle karfl›laflaca¤›m› da tahmin etmemifltim. “Bu ifle
bafllarsam muhakkak bir yerlerden yard›m gelir” diye
düflünmüfltüm. Beflinci y›l›m›za girdik ama ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi d›fl›nda yard›m eden olmad›.

Bütün bu olumsuzluklar içinde Türk resim sanat›n›n ge-
lece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Türkiye’de çok kuvvetli sanatç›lar var. Fakat bütün so-
run, sanatç›lar›n yurtd›fl›nda tutunabilmelerinde yat›yor.
Bizim tüm sanatç›lar›m›z›n üzerinde ayn› titizlikte dur-
mam›z ve sahip ç›kmam›z gerekiyor. Türkiye’de ne ya-
z›k ki tam tersi bir durum var. Kimse di¤erinin baflar›l›
olmas›n› istemiyor. Biraz sivrildi¤inizde afla¤› çekmeye
çal›flanlar oluyor. Bu kompleksi aflt›¤›m›z zaman resim
sanat›n›n da gelece¤inin parlak olaca¤›na inan›yorum.

Sözünü etti¤iniz rekabet, ayn› zamanda ülkemizdeki
sanat anlay›fl›n› da özetlemiyor mu?
Ne yaz›k ki öyle. Türkiye’de her fleyin istedi¤imiz gibi

gitmesini istiyorsak üç büyük eksi¤i tamamlamam›z
gerekiyor. Kültür, kültür, kültür... Kültürlü bir toplum ol-
du¤u takdirde trafik sorunu da ortadan kalkar, beton-
laflman›n da önüne geçilir, ormanlar da yok edilmez.
K›sacas› her alanda bir iyileflme yaflan›r. Zaman zaman
“Nas›l büyük bir hamle yapar›z?” diye soruyorlar. “Biri-
mizin baflar›s› di¤erini üzmedi¤inde” diye cevap veriyo-
rum. Bunun milli karakterimiz olmas› laz›m. 

Araflt›rmalarda ad›n›z, Türkiye’nin “yaflayan en pahal›
ressam›” olarak öne ç›k›yor. Neden  ve nas›l?
Çünkü öyleyim. Yurtd›fl›na gittim ve t›rnaklar›mla kaz›ya-
rak bugüne geldim. Ekmek bile alamad›¤›m günler gör-
düm, dayand›m. Esas›nda hukuk mezunuyum, iktisat
doktoram var ve diplomatl›k da yapt›m. Ama resim sa-
nat›na gönül verdim ve bu alanda baflar›l› olaca¤›m di-
ye kendime söz verdim. “Yaln›zca Türkiye’de de¤il,
New York’ta, Avrupa’da baflar›l› olaca¤›m” dedim. O
kadar kendimden emin ç›kt›m yola. Bütün hikaye bu…
Yabanc›lar›n hakk›mda yay›nlad›klar› alt› kitap bulunu-
yor. Kitaplar›n ço¤u Türkçe’ye çevrilmedi bile, ço¤unlu-
¤un kitaplardan haberi yok. Dünyan›n en önemli 50-60
müzesinde eserlerim yer al›yor. Dolay›s›yla Türkiye’nin
en pahal› ya da resimleri en çok para eden ressam› ol-
mak gayet normal. Tabii “Türkiye’nin en pahal› ressam›”
denildi¤inde ifade edilen rakamlar, dünya ortalamas›na
bakt›¤›n›zda çok gülünç düzeyde. Yaklafl›k 10 y›l önce
Çin’de modern sanat yokken bugün Çinli ressamlar›n
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“Türkiye’de her fleyin istedi¤imiz gibi gitmesini istiyorsak üç büyük eksi¤i tamamlamam›z gerekiyor.
Kültür, kültür, kültür... Kültürlü bir toplum oldu¤u takdirde her alanda iyileflme yaflan›r. Birimizin
baflar›s› di¤erini üzmedi¤inde büyük hamleler yapabiliriz.”



eserleri 10 milyon Dolar’a al›c› buluyor. Amerikal› ve
Frans›z ressamlar›n eserlerini hesaba katm›yorum bile.
Onlar›n eserleri 100 milyon Dolar’a sat›l›yor. 

Sanatta baflar›l› olmak için inanmak yetiyor mu?
Baflar› için kapasitenizi bilmeniz gerek. Futbol oynarken
çok iyi bir futbolcuydum. Pinpon oynad›m çok iyi pin-
poncu oldum, bilardo oynad›m iyi bilardocu oldum, ku-
mar oynad›m onda da çok iyiydim. Hayatta ne yapt›m-
sa iyi yapt›m. Ama her zaman yapabilece¤im ifllere gir-
dim. Örne¤in hiçbir zaman matematikçi ya da müzisyen
olamam. Resim yaparken akflama kadar müzik dinlerim
ama müzikte baflar›l› olamayaca¤›m›, kendi kapasitemi
bilirim. Do¤ançay Müzesi de ayn› inanc›m›n sonucudur.
Bana “Müze açamazs›n” dediler, “Ben açar›m” diye di-
rettim. Bugün Türkiye’nin ilk kiflisel modern sanat mü-
zesi oldu. Yar›flma düzenlemek istedim, yapamazs›n

dediler, müzenin aç›ld›¤› y›l düzenledim. Birincileri Fran-
sa’ya yollayamazs›n dediler, Fransa’da belli bafll› müze-
lere, kültür sanat merkezlerine yollad›m. Kapasitenizi bi-
lip yapaca¤›n›z ifle inan›rsan›z gerisi basit.

Bundan sonraki hedefiniz nedir? 
‹mkan›m olursa müzeyi de¤iflime sokmak istiyorum.
‹dealim, bugünden Avrupa’da marka olan bu küçük
müzeyi dünyan›n en güzel müzesi yapmak. Daima bü-
yük düflünürüm. Ya hep ya hiç! Aras› yok! Do¤ançay
Müzesi’nin düzenledi¤i resim yar›flmas› dünyan›n bir-
çok ülkesinde gazetelerde, dergilerde haber olarak yer
al›yor. Türkiye’de ise bas›n ilgilenmiyor. Ben de “Gölge
etmeyin baflka ihsan istemez” diyorum. Türkiye’yi çok
iyi tan›d›¤›m için bu tav›rlar beni küstürmüyor. Umursa-
m›yorum. Benim yerimde baflkas› olsa neyi var neyi yok
toplar, gider Bodrum’da yatard›.

Konservatuvar yetene¤i ne kadar etkiler?
Konservatuvar gibi yetenek s›navlar›yla ö¤renci kabul
eden bir e¤itim kurumuna yeteneksiz girmeniz müm-
kün de¤il. Ama konservatuvardakiler d›fl›nda da muaz-
zam yetenekler var. Yar›flmam›z›n birincisi olan küçük
k›z ö¤renci, müthifl bir yetene¤e sahip. Kendisini bir
haftal›¤›na Paris’e göndermemizin ard›ndan bambaflka
bir insan olarak döndü. Bu ülkede çok büyük genç ye-
tenekler var ve f›rsat verildi¤i zaman yeteneklerini ser-
gileyebiliyorlar. Yaln›zca resimde de¤il her alanda böy-
le. Bu konuda özel sektöre çok ifl düflüyor. Dünyan›n
hiçbir yerinde devlet her fleye yetiflemez. Avrupa’da bi-
le devlet müzelerinde bütçeler k›s›l›yor. Türkiye’de özel
sektör bu alanda önemli ifller yap›yor. Bunun daha
planl› olmas› gerekiyor. ‹fli yeni bafltan yapmamay› ö¤-
renmeliyiz. Avrupa’da, ABD’de y›llard›r uygulanan sis-
temler var. Elektri¤i yeniden keflfetmek anlams›z. Do¤-
ru olan› bulup uyarlamak ve uygulamak gerek.

Türkiye’de yaflayan, be¤endi¤iniz ressamlardan örnek
verebilir misiniz? 
Hayat›mda hiç böyle bir örnek vermedim. Özellikle Tür-
kiye’de bunu yapmam. Çünkü Türkiye’de iki eksik ol-
du¤una inan›yorum. Medeni cesaret ve otorite. Baflka
ülkelerde her sahada otorite kabul edilen alan›nda uz-
man kifliler bulunur. Türkiye’de bu yok. 1995’te döne-
min Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, tarihte ilk defa
bir ressama “T.C. Cumhurbaflkanl›¤› Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü ve Madalyas›”n› verdi¤i için kendisine
yüzlerce flikayet gönderilmiflti. Bu ödülü ben ald›m di-
ye “Do¤ançay yurtd›fl›nda yafl›yor, niye ona verdiniz?”
diye flikayetler gitmifl. Cumhurbaflkan›na flikayetleri ile-
tenler de ressamlar. Halbuki böyle bir fleye sevinmele-
ri gerekiyor. Dolay›s›yla konu dönüp dolafl›p ayn› nok-
taya geliyor; kültür. Kültürlü bir toplum birbirini sever.
Birinin baflar›s›n›n en yak›n arkadafl›n› üzdü¤ü bir mem-

lekette yafl›yoruz. Ama bu durum kültür ve sanat›n ge-
liflimiyle birlikte zaman içerisinde de¤iflecek.

Diplomat olman›z›n sanat›n›za etkisi oldu mu?
Babam da ressamd› ve harita subay› olarak görev ya-
p›yordu. Onunla Anadolu’nun bütün yaylalar›n› gezdik.
Bu yolculuklarda resim ad›na temel unsurlar› babam-
dan ö¤rendim. Tam ressam olabilecek düzeye eriflti-
¤imde “Ressam olmayacaks›n” dedi. Beni Paris’e oku-
la gönderirken iki flart kofltu: “Ressam olmayacaks›n,
futbol oynamayacaks›n”. Doktora yapmam› istiyordu.
“Sen o bilezi¤i koluna tak, ard›ndan ister resim yapar-
s›n ister futbol oynars›n” dedi. Hukuk e¤itimi almam, ik-
tisat doktoras› yapmam ve dünyay› gezmem, kitaplar
okumam hayata bak›fl›m› de¤ifltirdi. Küreselleflmenin
fark›na o zamanlardan vard›m. 1960’larda Türkiye’nin
turizm genel müdürü olarak görev yapt›m. Ortado-
¤u’da yedi ülkenin de baflkan›yd›m. 114 ülke gezdim,
her gitti¤im yerde bir fley ö¤rendim. Diplomatl›k ve
devlet memuriyetini 5-6 y›l sürdürdüm ve dar aç›dan
de¤il genifl aç›dan dünyay› gördüm.

“Keflke hep diplomat kalsayd›m” dedi¤iniz  oldu mu?
Hay›r! Ressam olmay› kafama koymufltum. Yaln›zca
zaman›n› bekliyordum. Memuriyet için New York’a git-
menin iki y›l sonras›nda istifam› verdim. ‹stifam›n ard›n-
dan çok s›k›nt› çektim. 12 y›l Türkiye’ye gelemedim,
ama her fleye ra¤men tutunmay› baflard›m.
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Ressam Nuri ‹yem 1915 y›l›nda ‹stanbul’da do¤-
du. Resim yapmaya küçük yafllarda bafllad›. ‹lk
resimleri duvarlara kömürle yapt›¤› çizimlerden

olufluyordu. Resim, ‹yem için daha do¤ar do¤maz içi-
ne düflen bir tutkuydu ve giderek büyüyordu. Henüz
küçük bir çocukken gözlerini kapat›p ileride iyi ve ünlü
bir ressam olman›n hayalini kuruyordu.

‹yem’in çocuklu¤u, sa¤l›k memuru olan babas›n›n göre-
vi nedeniyle Anadolu’nun farkl› illerinde geçti. Ortaokul
y›llar›na geldi¤inde ise dura¤› ‹stanbul oldu. Ama sanat
hayat› boyunca hep Anadolu’dan, Anadolu kad›n›ndan
ilham ald›. Bir de ablas›n›n gözlerinden… Genç yaflta
do¤um yaparken ölen ablas› ‹yem’den birkaç yafl bü-
yüktü. Üç yafl›ndayken babas›n›n görev yeri olan Ciz-
re’de tropikal s›tmaya yakalanan ‹yem’in nöbetler s›ra-
s›nda gözünü her açt›¤›nda gördü¤ü yüz ablas›n›n yü-
züydü. Çok güzel bir yüzdü bu. ‹yem, hayat› boyunca
yüzlerce yüzde yüzlerce göz resmedecek, belki de her
birinde o nöbetler s›ras›nda karfl›laflt›¤› gözleri arayacak
ama hiçbirinde ablas›n›n gözlerini bulamayacakt›.

Önemli hocalar›n ö¤rencisi olur
Ailesi ‹yem’in doktor olmas›n› istiyordu, onun amac› ise
Akademi’ye kaydolmakt›. Durmaks›z›n resim yap›yor-
du. Çal›flmalar›n› bir gün zaman›n en önemli sanat et-
kinli¤i olan Galatasaray sergilerinde, resimlerini hayran-
l›kla izledi¤i Nazmi Ziya’ya gösterdi ve Ziya’n›n da tefl-

vikiyle Akademi’ye kaydoldu. Nazmi Ziya, Hikmet Onat,
‹brahim Çall› ve Leopold Levy, ‹yem’in hocalar›yd›.
Akademi’nin orta bölümünü birincilikle bitirdi. Sonra-
s›nda askerlik ve yine Akademi y›llar› bafllad›. Ailesi
o¤ullar›n›n ressam olmas›na destek vermiyordu çünkü
para kazanamayaca¤›n›, sonunda da yaln›zca resim
ö¤retmeni olaca¤›n› düflünüyordu. Resim ö¤retmeni ol-
mak onu ne kadar mutlu edebilirdi ki… Ama çok yan›l-
m›fllard›. ‹yem, Burhan Do¤ançay ile birlikte zaman›nda
yaflayan en pahal› Türk ressamlar›ndan biriydi. 

Halk›n aras›nda üretmek
Bir yanda Devlet Resim ve Heykel sergileri, her nesil ve
anlay›fltan sanatç›n›n yap›tlar›n› sergileme olana¤› bul-
du¤u bir etkinlik olarak devam ederken, di¤er yanda
Avrupa’da 2. Dünya Savafl›’n›n k›z›flt›¤› ve sanatç›lar
aç›s›ndan flartlar›n iyice a¤›rlaflt›¤› y›llarda kimi özel ser-
giler de aç›l›yordu. Baz› sanatç›lar›n silah alt›na al›nd›¤›
ve ‹stanbul’da s›k›yönetim ilan edildi¤i bir dönemde,
aralar›nda ‹yem’in de bulundu¤u sanatç›lar bir etkinlik
sürecine girmiflti. 

Nuri ‹yem, Avni Arbafl, Selim Turan, Fethi Karakafl,
Mümtaz Yener, Turgut Atalay, Haflmet Akal, Ferruh Ba-
fla¤a ve Agop Arad gibi 20’li yafllardaki bir grup genç
sanatç›, 1941 y›l›n›n May›s ay›nda ‹stanbul Beyo¤lu
Matbuat Müdürlü¤ü Salonu’nda ortak bir amaç ve gö-
rüfl çerçevesinde bir araya gelerek bir sergi açt›lar.
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Halk›n aras›na girmek, onlar›n düflünce ve yaflay›fllar›n›
paylaflarak sanatsal üretimlerini gerçeklefltirmek ama-
c›n› tafl›yan bu sanatç›lar, 2. Dünya Savafl›’n›n buna-
l›ml› ortam›nda sanatlar›na toplumsal gerçekçi bir yön
verdiler. Sergilerini, bir liman kenti olan ‹stanbul’da de-
nizcilerin aras›nda çal›flarak haz›rlad›lar. Bu flekilde da-
ha üretim aflamas›nda halk›n aras›na kar›flarak halkta
resme karfl› ilgi uyand›rmay› düflünüyorlard›.

Liman sergisi ve Yeniler
Liman Sergisi ad› verilen bu etkinli¤in ard›ndan Yeniler
ad› alt›nda birleflen sanatç›lar, akademi d›fl›ndaki yazar
ve sanatç›lardan destek gördü. Yeniler, bir sanatç› ola-
rak var olman›n yolunu, sanat anlay›fllar› ve toplum ger-
çekleri aras›nda bir orta yol çizerek bulmaya çal›fl›yordu.

‹yem, Yeniler Grubu ve Liman sergisi ile özdeflleflen
sanatç› tutumunu hayat› boyunca korudu. Ö¤rencilik
y›llar›nda Akademi odalar›nda arkadafllar›yla yapt›¤› ha-
raretli tart›flmalarla bafllayan sanat›n toplumsal yönüyle
ilgili düflünceleri, sanatç› kimli¤inin ayr›lmaz bir parças›
oldu. Türk resminin halka ulaflmas› en büyük arzusuy-
du ve hayat› boyunca bu do¤rultuda çaba gösterdi.
‹yem’in 1950’li y›llarda yöneldi¤i soyut anlay›fl parale-
linde üretti¤i resimler, sanat›n›n üslupla tan›mlanama-
yaca¤›n› kan›tlar nitelikteydi. Sanatç› 1960’l› y›llarda ise
Anadolu insan›n›n yaflam›n›, iç dünyas›n›, köyden ken-
te göç edenleri ve gecekondu yaflam›n› anlatan figüra-

tif resimler üretmeye yo¤unlaflt›. Bereketli topraklar›yla
ve medeniyetler do¤uran özelli¤iyle Anadolu’yu bir ka-
d›n olarak alg›lad› ve üretti¤i kad›n portrelerinde, iç
dünyan›n aynas› olan gözlerin ›fl›¤›nda Türk toplumunu
tüm gerçekli¤iyle yans›tt›. ‹yem, resimde içeri¤in öne-
mini flu sözlerle anlat›r: “Bir fleyi çizerken bir yandan
yarg›lar›m. Her resmimde biçim sorununu öne al›yo-
rum. Hiçbir zaman bir resmi biçimsel iliflkilerden yola
ç›karak bitirmedim”.

Anadolu kad›nlar›n›n gözlerindeki ›fl›k
‹yem’in tuvalde yaratt›¤› kad›nlar›n gözlerindeki ›fl›¤›n
derinliklerinde sadece günümüzün de¤il, Anadolu insa-
n›n›n geçmifl zamanlardan bugüne uzanan ve nesiller-
dir de¤iflmeyen ac›lar›, s›k›nt›lar›, sevinçleri, heyecanla-
r› ve gelenekleri bulunur. Çal›flmalar› ile Türk insan›n›n
görsel belle¤ine kal›c› katk›larda bulunan ‹yem Türk sa-
nat›n›n önünde genifl ufuklar açm›fl bir öncü ressam.
‹yem, neredeyse bütün hayat› boyunca Anadolu konu-
suna yönelmeyi sürdürerek köylü tipini bir de¤er olarak
an›tsallaflt›rd›. 

‹yem 18 Haziran 2005’te ‹stanbul Ulus’taki evinde 90
yafl›nda hayata veda etti. ‹yem’in ölümünden önce ai-
lesi taraf›ndan gerçeklefltirilen retrospektif sergi ve en-
vanter çal›flmas› ile ulafl›labilen tüm yap›tlar› sanatç›n›n
imzas›yla tescillendi ve belgelendi, böylece sanatç›n›n
kültürel miras› bir anlamda garanti alt›na al›nm›fl oldu.
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Nuri ‹yem Resim Ödülü

Nuri ‹yem’i anmak için 2006 y›l›ndan bu yana Nuri ‹yem
Resim Ödülü yar›flmas› düzenleniyor. Evin Sanat Galeri-
si taraf›ndan organize edilen yar›flma bu y›l üçüncü kez
düzenlendi. Yar›flmaya baflta Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir
olmak üzere toplam 31 farkl› ilden kat›l›m gerçekleflti;
20-78 yafl aras› 308 ressam 464 adet eserle müracaat
etti. Nuri ‹yem Resim Ödülü’nün bu y›lki Seçici Kurul
Özel Ödülü’ne Ünsal Bahtiyar, Bar›fl Cihano¤lu, Soner
Çakmak, Mustafa Duymaz, Huri Kirifl ve Zeynep Özde-
mir lay›k görüldü. Prof. Rahmi Aksungur, Sema Ça¤a,
Prof. Nefl’e Erdok, Mehmet Ergüven, Prof. Dr. Turan
Erol, Prof. Dr. Adem Genç, Prof. Dr. Zeynep ‹nankur,
Ümit ‹yem, Prof. Mehmet Özer, ‹rfan Önürmen ve Fey-
yaz Yaman’dan oluflan Seçici Kurul Özel Ödülü’nü alan
alt› resim ve sergilenmeye de¤er bulunan 21 resim 1–15
Temmuz 2008 tarihleri aras›nda Evin Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle bulufltu.

En büyük arzusu Türkiye’de resim sanat›n›n halka ulaflmas›yd›. Ömrü boyunca gençleri resim yapmaya
özendirmeye, etraf›ndaki genç ressamlar› e¤itmeye çal›flt›. Nuri ‹yem ad› en çok yapt›¤› Anadolu kad›n›
portreleri ve o portrelerdeki gözlerle tan›nd›…



D
ünyam›z uzun zamand›r büyük bir tehdit alt›n-

da. ‹klim de¤ifliklikleri, do¤al kaynaklar›n tü-

kenmesi canl› türlerinin azalmas›na hatta yok

olmas›na yol aç›yor. Bu durumun içinden ç›kman›n tek

yolu da gen mühendisli¤inin geliflmesi ve çeflitli canl›

türlerinin genlerinin kopyalanmas› olarak görünüyor. Bu

yol da bizi gen bankalar›na götürüyor.

1972 y›l›nda kurulan TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma

Merkezi (MAM) geçen y›l Tar›m Bakanl›¤› ad›na Nuh’un

Gemisi Projesi’ni bafllatt›. 10 üniversiteden 100 bilim

adam›n›n iflbirli¤iyle yürütülen projenin amac› nesli tü-

kenmekte olan hayvan ›rklar›n› gen bankas› yoluyla ko-

ruma alt›na almak. TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i ve

Biyoteknoloji Enstitüsü Proje Sorumlusu Doç. Dr. Se-

zen Arat, ülkemiz hayvanc›l›¤›n›n gelifltirilmesini isteyen

bir bilim kad›n›. Hedefini, hayvanc›l›¤›n ülke ekonomi-

sindeki pay›n›n artmas›na yönelik araflt›rmalara katk›da

bulunmak olarak belirlemifl. 

Arat gen araflt›rmalar›n›n çok hassas bir mekanizma ol-

du¤unu söylüyor ve “Genlere müdahale bir saatçinin

saate pensiyle müdahalesini gerektirir, bu müdahaleyi

kesinlikle tornavida ve çekiçle yapmamak laz›m. Yoksa

tüm mekanizmay› dönüflümsüz olarak tahrip edebilirsi-

niz” diyor. Gelecek ise büyük umutlar vaat ediyor: “Ge-

lecekte belki baz› hastal›klar›n tedavisi art›k gen düzeyin-

de yap›labilecek. Daha çocuk do¤madan kusurlar› dü-
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Nuh’un Gemisi
Canl› türleri tehdit alt›nda yaflarken bilim çarelerin peflinde kofluyor. 2007 y›l›nda bafllayan Nuh’un
Gemisi Projesi nesli tükenmekte olan hayvan ›rklar›n› koruma alt›na almay› amaçl›yor. Hayvan klonlama
ve gen bankas› projelerini Doç. Dr. Sezen Arat anlat›yor.

Nuh’un Gemisi
Canl› türleri tehdit alt›nda yaflarken bilim çarelerin peflinde kofluyor. 2007 y›l›nda bafllayan Nuh’un
Gemisi Projesi nesli tükenmekte olan hayvan ›rklar›n› koruma alt›na almay› amaçl›yor. Hayvan klonlama
ve gen bankas› projelerini Doç. Dr. Sezen Arat anlat›yor.



zeltilebilecek, organlar yaflland›kça yenileriyle de¤ifltirile-

bilecek, kök hücreler ile yafllanma geciktirilebilecek.

Ama bunlar›n hepsi için önümüzde uzun bir zaman var.”

Arat’› bilimkurgu filmlerinden aflina oldu¤umuz MAM

laboratuvar›nda hummal› bir çal›flma içinde yakalad›k.

Ona soracak çok sorumuz vard›: Canl› kopyalanmas›

nas›l mümkün oluyor, kopya koyun Dolly’ye ne oldu,

Türkiye’de hiç hayvan kopyaland› m›, evcil hayvan›m›z›

kopyalatmak mümkün mü ve insan kopyalanmas› hak-

k›nda ne düflünüyor? Arat hepsini cevaplad›.

Nuh’un Gemisi Projesi nas›l bafllad›? fiu anda hangi

aflamada?

Nuh’un Gemisi Projesi asl›nda 2000-2001 y›llar›nda ABD

Georgia Üniversitesi’nde klonlama üzerine çal›fl›rken

planlad›¤›m bir projeydi. Türkiye’ye döndükten sonra bu

konuda haz›rl›k yapmaya bafllad›m. Aral›k 2004’te Tar›m

ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›’ndan yetkili bir personelle yapt›¤›-

m›z toplant›da bu konuda 1995 y›l›nda bafllatm›fl olduk-

lar› bir proje oldu¤unu ve bu projeyi güçlendirmek iste-

diklerini ö¤rendim. O toplant›da hayvan genetik kaynak-

lar›n›n korunmas› için TÜB‹TAK ve Bakanl›¤›n ortak bir

proje haz›rlamas›na karar verildi. 15 Mart 2007 tarihinde

bafllayan proje koyun, keçi, s›¤›r, manda ve at olmak

üzere befl türü ve bu türler içerisinde 30 ›rk› kaps›yor.

Proje çerçevesinde 1500 hayvana ait sperm, embriyo,

hücre ve DNA örnekleri saklanacak. Projenin süresi 4.5

y›l ve bütçesi 9 bin 126 YTL. Proje Tar›m ve Köy ‹flleri

Bakanl›¤› için gerçeklefltiriliyor ve TÜB‹TAK MAM Gen

Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Enstitüsü yönetiminde 7

yürütücü kurum ve 10 üniversite ile birlikte yürütülüyor.

Projenin sürekli güncellenen bir web sayfas› (www.turk-

haygen.gov.tr) var ve tüm bilgilere buradan ulafl›labilir.

Proje çerçevesinde biri TÜB‹TAK MAM, di¤eri Lalahan

Hayvanc›l›k Merkez Araflt›rma Enstitüsü (HMAE) olmak

üzere iki bankan›n altyap›s› tamamland› ve örnekler her

iki bankada da depolanmaya baflland›.

Canl› hayvan klonlamas› ne flekilde yap›l›r?

Çok sevdi¤iniz bir evcil hayvan›n›z var diyelim ya da süt

verimi çok yüksek bir hayvan ›rk› elde etmek istiyorsu-

nuz. O hayvan› bu teknolojiyle bir anda ço¤altabiliyor-

sunuz. Klonlanmas› söz konusu hayvan›n kula¤›ndan

küçücük bir parça al›yoruz. Bunu laboratuvar›m›zda

ço¤alt›yoruz. Elimizdeki milyon tane hücrenin her biri

ayn› genetik yap›ya sahip. Sonraki aflamada bize yu-

murta hücreleri gerekli. Bunlar da hayvanlar›n yumurta-

l›klar›nda bulunuyor. Mezbahaya giderek difli hayvanla-

r›n yumurta hücrelerini topluyoruz. Yumurta hücresinin

içinde çekirdekler vard›r. Biz bu çekirdekleri tek tek ç›-

kar›yoruz ve yerlerine klonlanacak hayvan›n ço¤altt›¤›-

m›z hücrelerinin çekirde¤ini yerlefltiriyoruz. Her bir yu-

murtaya bir hücre düflüyor ve her hücre klonlamak is-

tedi¤imiz hayvan›n çekirde¤ini tafl›m›fl oluyor. Sonra

her bir hücreyi aktive ediyoruz; yedi gün de laboratuar

ortam›nda kültüre ediyoruz. Böylece bir haftal›k embri-

yo olufluyor. Daha sonra bu embriyoyu al›c› annelere

transfer ediyoruz. Çünkü canl› d›fl ortamda belli bir

aflamaya kadar bak›labiliyor. Yedi gün sonra canl›n›n

bir anne rahmine ihtiyac› var. Biz de onu anneye trans-

fer ediyoruz ve anneler canl›y› do¤uruyor. 

Canl› klonlamas›nda baflar› oran› nedir?

Bu çok kapsaml› bir ifl ve baflar› oran› çok düflük. Can-

l› klon do¤um oran› flu anda yüzde 0.5-5 aras›nda. Biz

burada bugüne kadar 42 transfer yapt›k ve flu an iki tane

sa¤l›kl› gebemiz var. Onlar›n gebeliklerini çok dikkat-

li takip ediyoruz ama hala risk tafl›yorlar. Klon, örne¤in iki

ay geçtikten sonra geliflme anomalisi gibi sebeplerle kay-

bediliyor. Bu iflte farkl›laflm›fl bir hücreyi mesela deri hüc-

resini geriye programl›yorsunuz. Bu programda bir hata

olabiliyor. Dolay›s›yla canl› klon do¤um oran› düflebiliyor.

O iki sa¤l›kl› canl› klon gebelerinden söz edebilir misiniz?

Do¤um süreleri insanlardaki gibi dokuz ay 10 gün olan

iki gebe s›¤›r›m›z var. fiu anda ikisinin de sa¤l›k duru-

mu iyi. Gebeliklerinin yar›s› geçtiler. Onlar› sürekli kontrol

ediyorum. Ancak ekip olarak hep ifl devam etmeyecek

gibi bir korku içindeyiz. Çünkü bu her an olabilir, hiç

garantisi yok. Bu nedenle say›y› ço¤altal›m diye sürek-

li embriyo transferi yap›yoruz. 

Klonlama çal›flmalar› ileride insan klonlama seviyesine

gelecek mi, siz bu konuda nas›l bir tutum içindesiniz?

Eriflkin bir canl›n›n ilk klonland›¤› 1997 y›l›ndan bu yana

11 y›l geçmifl durumda. Ancak teknoloji hala ayn› sorula-

ra cevap ar›yor. Bu cevaplar bulunmadan da bu teknolo-

ji rutin uygulamaya geçemez. Eriflkin bir canl›n›n hücre

çekirde¤inin yumurta hücresi içerisinde nas›l geriye prog-

ramland›¤› hala bir soru. Hala koyun klon embriyolar›

transfer öncesi laboratuar koflullar›nda kültüre edilemi-

yor. Bu olumsuz faktör embriyo transferinde bir anneden

ne kadar yavru isteniyorsa o kadar say›da embriyo trans-

fer etmeyi güçlefltiriyor. Normalden fazla say›da embriyo
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transferi yapmak kontrolsüz bir uygulama oluyor. Yani bir

koyun ikiz do¤urabilir ama alt›z do¤uramaz. Ayn› fley s›-

¤›r için de geçerli. Bu sorulara tam cevap bulunamamas›

çal›flmalar›n tekrarlanabilirli¤ini düflürüyor. Bazen sonuç-

lar flansa ç›k›yor, bazen ç›km›yor. Bilimde sonuca güven-

mek için flans faktörünü ortadan kald›rmak gerekli. Bu

yap›lmad›¤› sürece teknoloji oturmam›flt›r. Bu koflullarda

bile insan klonlamas› çok s›k› bir çal›flma, bol materyal ile

gerçeklefltirilebilir. Ama bir sürü düflü¤ü, anormal do¤u-

mu, do¤duktan sonraki bebek ölümlerini, yaflam boyu ç›-

kabilecek sa¤l›k sorunlar›n› göze almak gerekli. Ben bu

teknolojiyi dokuz y›ld›r uygulayan biri olarak flu aflamada

insan klonlamas›na kesin olarak karfl›y›m.

Hayvanlarda klonlama çal›flmalar› ilk ne zaman ve ne-

rede bafllad›?

Hayvanlarda klonlama çal›flmalar› 1970’li y›llarda Avru-

pa ve ABD’de bafllad›. ‹lk klonlama çal›flmas› kurba¤a-

larda yap›ld› ve bu çal›flmada klon kurba¤a yavrular›

geliflimlerinin ilk devrelerinden sonra hayatta kalamad›.

Bunun ard›ndan memeli türlerinde (koyunlarda) embri-

yonun bölünmesi yoluyla bir embriyodan birden fazla

embriyo elde edilmesine yönelik çal›flmalar yap›ld›. An-

cak bugünkü anlam› ile bir canl›n›n kopyas›n›n yarat›l-

mas› 1997 y›l›nda Dolly’nin do¤mas›yla baflar›ya ulaflt›. 

Sonra Dolly’ye ne oldu?

Alt› yafl›ndaki bir koyunun klonu olan Dolly sa¤l›kl› ola-

rak do¤du ve sa¤l›kl› döller verdi. Ancak Dolly’de erken

yafllarda görülen baz› rahats›zl›klar teknolojinin getirdi-

¤i dezavantajlar olarak görüldü. Dolly’nin alt› yafl›nda

ölümü bu ihtimallerin gerçek olma olas›l›¤›n› güçlendir-

di. Dolly’yi üreten ‹skoç ekip klon hayvan›n erken ölü-

münün teknolojiden kaynaklanan bir durumdan ziyade

tüm koyunlarda görülebilecek bir akci¤er enfeksiyo-

nundan dolay› meydana geldi¤ini aç›klad›. 

Türkiye'de ilk kopya hayvan ne zaman do¤du, sa¤l›k

durumu nas›l?

Türkiye’de ilk klon kuzu 2007 y›l› sonlar›nda ‹stanbul Üniver-

sitesi Veteriner Fakültesi’nde do¤du ve flu ana kadar her-

hangi bir sa¤l›k problemi bildirilmedi. Klonlar takip ediliyor.

fiu an Türkiye’de gen bankas› var m›?

Evet, bir gen bankam›z var. TÜB‹TAK MAM ve LHMAE’de

kurulmufl olan gen bankas›nda 300 koyun, 200 s›¤›r,

150 at, 50 keçiye ait 700 örnek depoland›. Proje sonu-

na kadar 1500 bireye ulaflmay› hedefliyoruz. 

Bir gen laboratuvar› kurman›n ve klonlama yapman›n

maliyeti nedir?

Tam teflekküllü bir embriyoloji laboratuvar› altyap›s› için

yaklafl›k 500 bin ila 1 milyon YTL aras› bir maliyet söz

konusu. Yaln›zca klonlama çal›flacaksan›z 500 bin YTL

yeterli olabilir, ama genetik uygulamalar› da iflin içine

katarsan›z maliyet art›yor. 

‹stanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu

Doç. Dr. Arat, 1992’de TÜB‹TAK Marmara Araflt›rma

Merkezi’nde (MAM) göreve bafllad›. Hayvan üreme

biyoteknolojisi alan›nda Türkiye’de yap›lan ilk çal›fl-

malarda görev alan Arat, 1992-2000 aras› ço¤unluk-

la transgenik fare modellerinin üretilmesi ve fare 

embriyonik kök hücre teknolojisi üzerine çal›flt›. Daha

sonra Dünya Bankas› bursuyla Georgia Üniversite-

si'nde s›¤›r ve domuz klonlanmas› çal›flmalar›na kat›l-

d›. Türkiye’ye dönmesinin ard›ndan 2003’te Üreme

Biyoteknolojisi üzerine doçentli¤ini alan Arat,

2004’de MAM Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji En-

sitüsü’nde Hayvan Biyoteknolojisi Grubu’nun kurul-

mas›n› sa¤lad› ve koordinatörlü¤ünü üstlendi. 

Arat halen bu grubun temsilcisi ve bafluzman araflt›r-

mac› olarak görev yap›yor. Hayvanc›l›k alan›ndaki ça-

l›flmalara a¤›rl›k veren Arat, 2007’de yerli evcil hay-

van gen bankas›n›n kurulmas› için Tar›m ve Köy ‹flle-

ri Bakanl›¤›’n›n sahibi oldu¤u ve 10 üniversitenin için-

de bulundu¤u Nuh’un Gemisi Projesi’ni bafllatt›. Arat

ayn› zamanda Bakanl›k taraf›ndan kurulan Hayvan

Gen Kaynaklar›n› Koruma Ulusal Komitesi’nde komi-

te üyesi olarak görev yap›yor. 

Sezen Arat kimdir

Sezen Arat
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Türkiye klonlama teknolojisini yakalad› diyebilir miyiz?

Ülkemiz bu teknolojiyi yakalam›fl durumda. ‹stanbul Üni-

versitesi ilk klon kuzular› üretti ve TÜB‹TAK MAM da s›¤›r-

lar›n klonlanmas› için yo¤un bir çal›flma içinde. Ben s›¤›r-

lar›n klonlanmas› ile ilgili olarak ABD’de iki y›l çal›flt›m ve

24 klon buza¤› ürettim. Burada da yerli s›¤›r›n klonlanma-

s› üzerine çal›fl›yorum. TÜB‹TAK MAM’da çiftli¤imiz olma-

d›¤› için bir üniversite ile ortakl›k kurduk. Olumsuz faktör-

leri göz ard› edersek teknolojiyi burada da yurtd›fl›ndaki

gibi uygulayabiliyoruz. Teknolojinin kendisinden kaynakla-

nan, henüz aç›kl›k kazanmam›fl ve çözümü bulunmam›fl

sorunlar üzerinde ise tüm dünyada hala çal›fl›l›yor. 

ABD’de Georgia Üniversitesi'nde de klonlama çal›flma-

lar› yapt›n›z. Türkiye’ye neden döndünüz?

ABD’ye, TÜB‹TAK MAM Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknolo-

ji Araflt›rma Enstitüsü’nden klonlama teknolojisini ö¤renmek

üzere gönderilmifltim. Oraya gitti¤iniz zaman önce hemen

ülkenize dönmek istiyorsunuz; sonra bilimsel çal›flmalara

verilen önemi görünce bir anda kendinizi bilim cennetinde

buluyorsunuz. Düzen çok iyi kurulmufl, her fley t›k›r t›k›r iflli-

yor. Yaln›zca araflt›rmaya odaklan›yorsunuz. ‹nsanlar›n rahat

çal›flabilmeleri için her fley düflünülmüfl. Ben çal›flmalar›m›

ülkemde de sürdürebilece¤ime inand›m ve döndüm. Son

teknoloji olmasa bile çal›flmalar›m› sürdürebilece¤im bir la-

boratuvar›m vard›. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra oraya

gitmifl, gerçekten araflt›rmac› ruha sahip bir gencin dönme-

yip orada kalmak istemesine hak vermiyor de¤ilim.

Gen Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Araflt›rma Enstitü-

sü ne zaman kuruldu ve faaliyet alanlar› neler?

1992’de kurulan bu enstitünün çal›flma alanlar›ndan

biri insan sa¤l›¤›. Bir di¤er alan ise hayvan geneti¤i ve

sa¤l›¤›. Örne¤in hayvan yemleri üzerine araflt›rmalar

yap›l›yor. Baflka bir alan bitki biyoteknolojisi. Tar›ma

yönelik bitkilerin ›slah edilmesi, kurakl›¤a dayan›kl›

bitki yetifltirilmesi için genetik manipülasyonlar yap›l›-

yor. Bir de mikroorganizma biyoteknolojisi var. O da

organizmalardan çeflitli enzimler üretiyor. Bu enzimler

hayvanc›l›k, t›p, temizlik, tekstil gibi farkl› pek çok sa-

hada kullan›labilir. Örne¤in Tar›m Bakanl›¤› ad›na

hayvan yemlerinin daha iyi sindirilebilmesi için bir en-

zim gelifltirilmesi çal›flmas› yap›l›yor. 

Enstitünün olanaklar› tüm bu araflt›rmalar için yeterli mi?

Çok büyük projeler ald›¤›m›z için altyap›m›z› komple

yeniledik. Yurtd›fl›ndaki benzer araflt›rma merkezle-

rinde var olan moleküler düzeyde araflt›rma yap›labi-

lecek altyap›n›n ayn›s› burada da mevcut. fiartlar›m›z

flu anda çok iyi ve halimizden memnunuz. Bir di¤er

önemli faktör eleman say›s›. Yurtd›fl›nda ayn› çal›fl-

malar› 10 kiflilik bir ekiple yap›yordum. Buraya dön-

dü¤ümde ise dört kifliyle yapmaya çal›flt›m. Daha iki

y›l öncesine kadar befl kiflilik bir ekipken flu anda 14

kifliyiz. Bu ba¤lamda da oldukça güçlendik.  

Burada ortaya ç›kan bilimsel bir sonucun günlük ha-

yatta uygulan›r olmas› aç›s›ndan nas›l bir süreç iflli-

yor? Bilim günlük hayata nas›l yans›yor?

Çal›flma sistemimiz araflt›rma sonuçlar›n› sahaya

do¤rudan aktaracak müflterilere yönelik oldu¤u için,

ifli sahaya yans›tacak müflteri oldu¤unda araflt›rma

yap›yoruz. Diyelim ki bir ilaç gelifltiriliyor ve çok k›sa

sürede çok daha etkili flekilde bir maddenin vücuda

zarar vermeden modifiye edilmesi (flekil de¤ifltirmesi)

isteniyor. Biz onu gelifltiriyoruz ama onu sahaya akta-

racak olan kifli zaten bizden bu araflt›rmay› isteyen

kurum ya da kifli. Veya diyelim ki bakanl›k hayvan ›s-

lah›nda iyi kaliteli dam›zl›k hayvanlar› seçebilmek için

genetik iflaretler belirlememizi istiyor; biz bunu yap›-

yoruz ama bunu bakanl›k sahaya aktar›yor.

“Altyap›m›z çok güçlendi”

“Canl› klonlamas› çok kapsaml› bir ifl ve baflar› oran› maalesef çok düflük. Canl› klon do¤um oran› flu anda
yüzde 0,5 ile 5 aras›nda. Bilimde sonuca güvenmek için flans faktörünü ortadan kald›rmak gerekli. Bu
nedenle flu aflamada insan klonlamas›na kesin olarak karfl›y›m.”



Küresel ›s›nma ça¤›m›z›n önemli bir gerçe¤i ve
sorunu. Geçmiflte gündemde yer bulamayan
çevre haberleri, felaketler artt›kça ön plana ç›-

k›yor. Televizyon, radyo, gazete ve dergilerde özel ya-
y›n kuflaklar›, günlük çevre köfleleri, sayfalar› bafllat›l›-
yor. Kamuoyunun ilgi ve dikkatinin konuya çekilmesi
amaçlan›yor.

Yaflanan her yeni mevsimle birlikte bir baflka çevre so-
runu etraf›m›z› kuflat›yor. Ülkemizde insanlar art›k pik-
nik yapam›yor çünkü kene tehlikesi korkutuyor. Susuz-
luk kap›m›z›n tam önünde duruyor. Tar›m üretimi gün
gün azal›yor. Özellikle geliflmekte olan ülkeler için açl›k
büyük bir tehdit olarak varl›¤›n› gösteriyor. Sorunlar say
say bitmiyor. Ve dünya çevresel sorunlar›n sonuçlar›yla
kas›p kavruluyor. 

‹TÜ Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mü-
hendisli¤i Bölümü Baflkan› ve ö¤retim görevlisi Prof.
Dr. Mikdat Kad›o¤lu her f›rsatta farkl› yay›n organlar›
arac›l›¤›yla insanlar› küresel ›s›nma karfl›s›nda uyar›yor
ve yöntemler öneriyor. Tüketimlerimiz konusunda eko-
nomik olmam›z gerekti¤ini, ABD’deki bir 4x4 cipin Afri-
ka’da birkaç kiflinin susuz kalarak ölmesine yol açt›¤›n›
söylüyor. 

Kad›o¤lu küresel ›s›nman›n hikayesini bizlere A’dan
Z’ye anlat›yor.

Küresel iklim de¤iflimi ilk ne zaman ve hangi nedenler-
le fark edildi?
Küresel iklim de¤iflikli¤i 1800’lerde Sanayi Devrimi’yle
bafllad› ama bunun fark edilmesi, bununla ilgili makale-
lerin yay›nlanmas› ve bilimsel ortamlarda de¤erlendir-
meler yap›lmas› 19. yüzy›lda gerçekleflti. Sanayi Devri-
mi sonras› su gücünü ve buhar gücünü kullanmaya
bafllad›k. Kömür yakt›k, su buhar› ürettik, pistonlar ça-
l›flt›rd›k. Kömür yakmak havaya karbondioksit salmak
anlam›na gelmektedir. Daha sonra kullan›lmaya baflla-
yan benzin ve do¤algaz›n fosil yak›t olmalar› nedeniyle
ve arazi örtüsündeki de¤iflimler sonucu büyük miktar-
larda zararl› gaz ve parçac›k atmosfere sal›nmaya bafl-
lad›. Günümüzde ise sera gaz› sal›n›m› tarihte efli ben-
zeri görülmemifl bir seviyeye ulaflt›. Sonuçta atmosfer-
deki sera etkisi kuvvetlenip küresel iklim de¤iflimine
dönüfltü ve bilimsel bulgulardaki e¤ilim insanlara ilk
alarm› verdirdi.

‹nsan eliyle yap›lan tahribat ciddi olarak ilk ne zaman
bafllad›?
‹nsanlar›n kas gücünün yerine buhar gücünü koyma-
s›yla bafllad› tahribat. Çünkü bir anda fosil yak›tlar›na
hücum bafllad› ve insanlar kömürü al›p buhar gücüne
çevirdiler. Bu flekilde çal›flan trenler, gemiler yapmaya
bafllad›lar. Bu araçlar insan›n ya da bir at›n tafl›yabildi-
¤inden daha fazlas›n› tafl›maya, daha uzaklara gitmeye
bafllad›. Do¤an›n üzerindeki tahrip gücü yüksek bask›

buhar gücüne yani fosil yak›tlara geçiflle bafllad›. Bu-
zullar›n eriyor olmas›, denizlerdeki su seviyelerinin yük-
selmesi, narin kufl türlerinin say›s›ndaki büyük azalma-
lar do¤adaki tahribat›n en belirgin iflaretleri. Ayr›ca bü-
yük göçler de var. fiu anda bütün göçler kuzeye do¤-
ru. Kufllar, a¤açlar ve hatta insanlar iklim nedeniyle göç
ediyor. 

Hangi bölgeler en fazla etki alt›nda?
Küresel ›s›nmaya neden olan ülkeler genellikle Ku-
zey’deki geliflmifl ülkeler, en çok zarar gören ülkeler de
Güney’deki fakir ülkeler. ABD’deki bir 4x4 cip, Afri-
ka’daki birkaç insan›n susuz kalarak ölmesine neden
oluyor. Kuzey’deki ülkeler de¤il de Ortado¤u, Afrika ve
tropikal bölgeler büyük zarar görüyor. Probleme neden
olanlar ile zarar görenler farkl› ve bu dünya bar›fl›n› teh-
dit ediyor. Kuzey-Güney ayr›m›n› art›r›yor. 

Küresel ›s›nman›n bitki ve hayvan çeflitlili¤ine etkileri
nedir?
1850 y›l›ndan bugüne dünya s›cakl›¤› 1 derece artt›.
150 bin y›lda olan de¤iflim 150 y›lda oldu. fiu anda de-
¤iflim bin kat daha h›zl› oluyor. Eskiden s›cakl›k de¤i-
flimleri 150 bin y›lda yaflan›rken hayvanlar, bitkiler, in-
sanlar buna uyum sa¤layabiliyor ya da göç ediyorlard›.
Bu bin kat daha h›zl› olunca uyum sa¤lamak mümkün
olam›yor. Bu nedenle birçok bitki ve hayvan türü yok
oluyor. 

44 iklim: Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu
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Kuzey tüketiyor, güney tükeniyor



Ozon tabakas›ndaki zarar›n önüne geçmek hiç mi
mümkün de¤il?
Atmosferde 15 ile 50 km aras›nda bir ozon tabakas›
var. Bu tabakadaki ozonun yo¤unlu¤u zamanla azal›-
yor. Bir de yerde bulunan ozon var. Bu art›yor ve kan-
serojen özellikler içeriyor, yani sa¤l›¤a çok zararl›. Eg-
zozlardan yay›lan hidrokarbonlar güneflle etkileflime
girdi¤i zaman ozon aç›¤a ç›k›yor. Bu kötü ozon ve so-
lunmas› çok zararl›. Bizi güneflin ultraviyole ›fl›nlar›ndan
koruyan atmosferdeki ozon ise azal›yor. Yani dost
ozon azal›yor kötü ozon ise art›yor. ‹nsanlar›n yok etme
yetene¤i dost ozonun kendi kendini onarma yetene¤in-
den daha etkin oldu¤u için aç›k bir türlü kapanam›yor.
Kulland›¤›m›z deospreyler, fabrikalarda kullan›lan halo-
karbonlar, dünyada var olmay›p yapay olarak üretilmifl
kloraflorakarbonun kullan›m› ozonu kemiriyor. 1 klor
molekülü 1 milyon dost ozon molekülünü yiyebiliyor.
Bu durumda havadaki dost ozon sürekli azal›yor. 

Günefl gün geçtikçe daha da zararl› hale geliyor…
Bugün ‹stanbul’da morötesi ›fl›n seviyesi 10 üzerinden
dokuz. Böyle bir durumda ne yapmal› bilmiyoruz. Ha-
vaya göre giyinmek gibi bir anlay›fl bizde yok. Oysa
dünyada bütün hava durumu programlar›nda morötesi
›fl›n seviyelerini gösterirler. ‹nsanlar da buna göre flap-
kalar›n›, günefl gözlüklerini ve faktörlü kremlerini hatta
güneflliklerini yanlar›na alarak d›flar› ç›karlar ve asla gü-
neflin alt›nda durmazlar. Özellikle yaz aylar›nda beyaz

a¤›rl›kl› giyinip, yavafl ve bol sulu, gölgede bir yaflam
sürmek gerek.

Türkiye’nin küresel ›s›nmadaki pay› nedir?
Türkiye küresel ›s›nmaya sebep ülkeler aras›nda ilk
20’ye girmeye aday. Dünyada en geliflmifl ilk 20 eko-
nomiden biriyiz ve küresel ›s›nmaya katk› pay›m›z da
buna paralel.

‹klim dengesini düflündü¤ünüzde önümüzdeki 10 y›l
için dünya ve Türkiye aç›s›ndan en kötü ve en iyi senar-
yonuz nedir?
En iyi senaryo sorunlar›n bugünkü gibi devam etmesi,
en kötü senaryoysa sorunlar›n iki kat artmas›. Peki
sorunlar›n artmas› durumunda ne olabilir? Daha fazla
kurakl›k, daha fazla orman yang›n›, daha fazla kene,
daha fazla sivrisinek, daha fazla s›tma, daha fazla su-
suzluk… ‹leride nüfusun artmas›na paralel olarak çevre
sorunlar› da katlanarak artacak.

Türkiye’de iklim de¤iflimi sonucu hangi afetler yaflana-
cak? 
Artacak olan en önemli afet kurakl›k. Kuraklaflan böl-
gelerin say›s›nda art›fl var. Kurakl›kla beraber tar›msal
üretimde problem, g›da k›tl›¤›, orman yang›nlar› ve s›-
cak hava dalgalar› problemleri de bunun içinde. ‹kinci
en büyük problem ise ani seller. Ya çok uzun süre ya¤-
mur ya¤mayacak ve kurakl›k olacak ya da çok fliddetli

ya¤murlar ya¤acak. Daha çok gök gürültülü sa¤anak
ya¤›fllar olacak. Bu da y›ld›r›mlar› art›racak. Y›ld›r›m
düflmesi sonucu çok say›da insan hayat›n› kaybede-
cek. Üçüncü en büyük problemimiz ise deniz su sevi-
yesindeki art›fl. Su seviye art›fl› belli bir seviyeye geldi-
¤i zaman k›y›larda erozyon, k›y›lara yak›n yeralt› sular›-
n›n ve denizle birleflen nehirlerin, derelerin tuzlanmas›
gibi pek çok problemle karfl› karfl›ya kalaca¤›z. 

Türkiye’nin genel su potansiyeli nedir? 
Su potansiyelimiz flu anda teorik olarak yeterli gözükü-
yor. Ancak kullan›labilir su miktar› yeterli gelmiyor. Bu
da Türkiye’de ya¤›fllar›n ve sular›n baflka yerde olma-
s›ndan kaynaklan›yor. Nerede? Karadeniz’de, Güney-
do¤u’da ama nüfus ve sanayi Marmara, Ege ve Akde-
niz’de. Su k›tl›¤›n›n pek çok nedeninden bir tanesi de
yanl›fl yerleflim. 

Her f›rsatta afet yönetimi konusunda kamuyu bilgilendi-
riyorsunuz. Mesajlar›n›z sizce yerine ulafl›yor mu?
Mesaj yerine ulafl›yor ama biraz gecikmeli olarak ulafl›-
yor. Anlatt›klar›m›n çok uzun zaman sonra kabul edildi-
¤ini görüyorum. Örne¤in 1990’lardan beri iklim de¤iflik-
li¤inden söz ediyorum, “kurakl›k afet de¤ildir”, “kriz yö-
netimi yanl›flt›r, risk yönetimi olmal›d›r” diyorum. Ancak
10 y›l sonra insanlar bu dediklerime ilgi gösteriyorlar.
Nostradamus’un kehanetlerine benziyor biraz bizim
durum.
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‹TÜ Meteoroloji Mühendisli¤i Bölümü mezunu Kad›o¤-
lu, master ve doktora derecelerini atmosfer bilimleri
konusunda ABD Missouri Columbia Üniversitesi’nden
ald›. Meteoroloji Mühendisleri Odas› (TMMOB) Marma-
ra Bölge temsilcisi ve Türk Deniz Araflt›rmalar› Vakf›
üyesi. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilim-
leri Fakültesi Meteoroloji Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyesi ve bölüm baflkan›. ‹TÜ Afet Yönetim Merkezi ö¤-
retim ve yönetim kurulu üyesi. ‹stanbul Büyükflehir Be-

lediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve ‹stanbul
Valili¤i Afet Yönetim Merkezi dan›flman›. Kad›o¤lu uzun
bir süredir Hürriyet Seyahat ekinde Havadan Sudan
bafll›¤› ile köfle yaz›lar› yaz›yor. Aç›k Radyo’da ayn› ad-
l›, 24 TV’de de Do¤an›n Ç›¤l›¤› adl› program› haz›rl›yor
ve sunuyor. Kad›o¤lu’nun, 99 Sayfada Küresel ‹klim
De¤iflimi, Küresel ‹klim De¤iflimi ve Türkiye Bildi¤iniz
Havalar›n Sonu, Kurakl›k K›ran› ve Havadan Sudan ad-
l› dört kitab› bulunuyor.

Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu kimdir

Kyoto Protokolü’nün ifllevselli¤i hakk›nda 
neler söyleyebilirsiniz? 

Kyoto Protokolü asl›nda dünyada çevre ad›na 
yap›lmamas› gerekenlerin akl›n nizam›n filtresinden

geçirilip ortaya konmas›. Protokol diyor ki:
1) Karbon emisyonunu azaltmak için enerjiyi verimli

kullanman›z laz›m. 
2) Günefl enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir

enerji kaynaklar›n›z› gelifltirin. 
3) Tar›m alanlar›n›z› koruyun, tar›m alanlar›na yol,

fabrika yapmay›n. Bu gelecek nesillerin g›da 
güvenli¤i bak›m›ndan önemli.

4) Çöplüklerden ç›kan metan gaz›n› geri kullan›n, 
atmosfere vermeyin, depolay›p tekrar kullan›n.
5) Atmosferdeki sera gazlar›n› yutan ormanlar› 

koruyun. Bunlar havadaki karbonun yok olmas› için
laz›m.

6) Etrafa sald›¤›n›z zehirli gazlar› azalt›n ve filtreleyin
çünkü bunlar sa¤l›¤›n›za zararl›. 

Kyoto Protokolü iflte bunlar› söylüyor. Biz buna ister
taraf olal›m ister olmayal›m, bunlar zaten normalde

yapmam›z gereken fleyler. Kyoto Protokolü bize yeni
ve farkl› bir fley söylemiyor asl›nda. 

‹klim de¤iflimi konusunda iki senaryo var. Sorunlar›n bugünkü fliddetiyle devam etmesi iyi, sorunlar›n iki
kat artmas› kötü senaryoyu oluflturuyor. Kötü senaryo daha fazla kurakl›k, orman yang›n›, kene, s›tma
anlam›na geliyor. Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu uyar›yor…



Sedef Ecer, Paris’te yaflayan bir Türk yazar.
Okurlar› onu Star Gazetesi’nde pazar günleri ya-
y›mlanan köfle yaz›lar› ve bir intihar komandosu-

nun uluslararas› serüvenini anlatan Hercai Fiflek adl› ro-
man›yla tan›yor. Ecer, 2008 yaz›nda Frans›zca kaleme
ald›¤› ilk tiyatro oyunu Eflikte ile Akdeniz Tiyatro Yazar-
lar› Buluflmas›’na seçilen befl yazardan biri oldu ve ay-
n› oyunla Fransa’n›n en önemli tiyatro kurumu Centre
National de Theatre’dan (Ulusal Tiyatro Merkezi) teflvik
ve para ödülü kazand›. 

Bir Türk yazar›n Frans›zca yazd›¤› bir oyunla ödül alma-
s› Türkiye aç›s›ndan da çok önemli bir olay. Önce Nuri
Bilge Ceylan Cannes’da ödülleri toplad›, ard›ndan
Ecer’in ödülü geldi. Biz de Türk sanatç›lar›n elde etti¤i
uluslararas› baflar›lardan gururlan›r olduk. Ecer’le Tür-
kiye’ye geldi¤i k›sa bir aral›kta bulufltuk ve ald›¤› ödülü,
sinemay›, tiyatroyu ve yazarl›¤›n›, asl›nda bir yazar›n
bahçesini konufltuk.

Frans›zca yazd›¤›n›z tiyatro oyunu “Eflikte”yle Fran-
sa’n›n en önemli tiyatro kurumu olan Ulusal Tiyatro
Merkezi’nden ödül kazand›n›z. Bu ödül kimlere ve
hangi eserlere veriliyor?
Her y›l bu ödül için yaklafl›k 600 proje baflvuruyor. Jü-

rinin belirledi¤i say›da kifliye de teflvik ödülü veriliyor.
Bu y›l seçilen befl kifliden biri benim. Bu teflviklerin ya-
n›nda kurulun da¤›tt›¤› baz› yard›mlar da var. Yard›mm
ödülünü alanlar aras›nda Matei Visniec ve Philippe Dji-
an gibi dünyaca ünlü isimler yer al›yor. Bu isimlerle bir-
likte an›lmak büyük gurur. Ulusal Tiyatro Merkezi, Fran-
sa’n›n tiyatro konusunda bir numaral› kurumu. Ald›¤›m
ödül hem bu bak›mdan hem de dünyaca ünlü isimlerle
ayn› kategoride yer almam› sa¤lamas› aç›s›ndan çok
büyük önem tafl›yor. 

Eflikte adl› eseriniz ne anlat›yor?
Oyunum eflikte yaflayan insanlar› anlat›yor. Gitmekle
kalmak aras›nda, yani kap› aral›¤›nda kald›¤›m›z anlar
vard›r. Ne içeri girebiliriz ne de tam anlam›yla d›flar›da
kal›r›z, asl›nda ölümle hayat aras›nday›zd›r. Bu, Türk in-
san›n›n do¤as›nda olan bir fley. Piyesin önsözüne de
bu ad› seçmem, Do¤u ile Bat› aras›ndaki en muhteflem
eflik olan ‹stanbul flehrinde do¤mufl olmamdan kay-
naklan›yor diye yazd›m. 

Oyunu neden Türkçe de¤il de Frans›zca yazd›n›z?
10 yafl›nda Galatasaray Lisesi’nde Frans›zca ö¤renme-
ye bafllad›m. Ö¤renmeye bafllar bafllamaz da bu dili
çok sevdim ve benimsedim, bol bol Frans›zca kitaplar
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Bir yazar›n fikir özgürlü¤ünün s›n›rlar› olmal› m›?
Hay›r, ancak pedofili (çocuklara karfl› cinsel duygular
beslenmesi hastal›¤›) duygular› içindeyseniz bunu as-
la affedemem. Ya da dinsel, dilsel ve ›rksal ayr›mc›
duygular içindeyseniz bunu dile getirmenizi kesinlikle
normal karfl›layamam. Bunun d›fl›nda her fley yaz›la-
bilir. Sanatç›lar›n toplumun koydu¤u kurallar› esnete-
rek eserler vermeleri sayesinde toplum ilerliyor. Sanat
her zaman toplumun önünde gitti. Kültür toplumun
lokomotifi. Eski Frans›z kültür bakanlar›ndan yazar
Andre Marlo’nun bir sözü var: “Kültür her fley süz-
geçten geçti¤inde bir toplumdan geriye kaland›r”.

“Toplum sanatç›lar sayesinde ilerliyor”

Bir yazar›n bahçesinden...
Yazmak yazar için bir tutku. Otoritelerin yazar›n eserlerini ödüllendirmesi ise bu tutkunun en güzel
karfl›l›¤›. Yazar Sedef Ecer, Eflikte adl› oyunuyla Fransa’da bir prestij ödülü kazand›, yazmak için daha da
heyecanland›. Ecer, bir yazar›n bahçesini anlat›yor…

Sedef Ecer kimdir
Fransa Orleans Üniversitesi’nde edebiyat okudu.
Daha sonra Fransa’da Paris Yüksek Dramatik
Sanatlar Konservatuar›’nda profesyoneller için verilen
bir y›ll›k drama program›na kat›ld›. Çeflitli dönemlerde
oyunculuk, yönetmenlik ve küratörlük yapt› ancak as›l
iste¤i hep yazmak oldu. Fransa’n›n en önemli ve en
prestijli kültür kurumlar›nda kültürel etkinlikler 
düzenledi. “Hercai Fiflek” adl› bir roman› olan Ecer,
2008 yaz›nda Frans›z yönetmen Jacques Deschamps
ile ‹stanbul’da bir sinema filmi çekti. Üç uzun metraj
film projesi daha bulunan Ecer’in “Eflikte” piyesi
Fransa’da sergilenecek.



okudum. Ayr›ca hayat›m›n neredeyse yar›s› Paris’te
geçti. Beynimin yar›s› Türkçe di¤er yar›s› da Frans›zca
düflünüyor. Frans›zca’n›n Türkçe’den oldukça farkl› bir
düflünme biçimi var. Benimse iki dilde de yazmak iste-
di¤im fleyler çok farkl›. Eflikte piyesini Türkçe’ye çevir-
mem konusunda bir öneri geldi ama bu içimden gelmi-
yor. Hercai Fiflek roman›m› da Frans›zca’ya çevirmeyi
pek istemiyorum çünkü her dilde bir kavram bütünlü¤ü
kurup onun üzerine yazmay› ye¤liyorum. Türkçe’nin
çok hofl, renkli ve esnek bir yap›s› var. Benim iki bah-
çem var. Biri Türkçe, ki en nadide orkidelerle yaban çi-
çeklerinin yan yana durdu¤u bir bahçe. Frans›zca ise
tertipli bir bahç›van›n elinden ç›km›fl, çok düzenli bir
bahçe. 

Frans›zca yazarak da insanlara ulaflt›n›z. Bu sizi ne
yönde cesaretlendirdi?
Frans›zca yazma cesaretini göstermek bile benim için
gerçekten çok önemliydi. Bunun onay›n› almak da be-
nim için daha da yüreklendirici ve sevindirici bir
geliflme oldu. Hayatta beni en mutlu eden iki-üç olay-
dan biri bu. Sanki bana Frans›zca yazmam konusunda
izin verilmifl gibi hissediyorum. Yak›nlar›m da bu ödülle
gurur duydu. Oyunu yazarken beraber çal›flt›¤›m arka-
dafllar›m Serra Y›lmaz ve Y›lmaz Erdo¤an beni ilk teb-
rik edenler aras›nda.

Fransa’da sanat ortam›n› nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?
Fransa’da daha çok edebiyat, plastik sanatlar ve sine-
ma çevresiyle ba¤lant›m var. Uzun zamand›r tiyatro ko-
nusunda çal›fl›yorum. Frans›zlar›n tiyatroyu ve sinema-
y› koruma alt›na alan bir yaklafl›mlar› var. Kültürü asla
bir meta gibi görmüyorlar. Kültür onlar için istisnai bir
ürün. Kültürü korumak ad›na oturmufl bir sistemleri
var. Ek vergilerle, desteklerle sanat› koruma çabas›

içindeler. fiu anda dünyada y›lda 200 film çevrilebilen
tek sinema sektörü Fransa’da. Bienallere bak›ld›¤›nda
Frans›z sanatç›lar baflköflede. Tiyatroda ise özel ya da
ödenekli yüzlerce grup var. Frans›z kültürü flu s›ralar çi-
çek açmakla meflgul…

Dünyada ve özellikle Türkiye’de halk›n tiyatroya ilgi-
sinin azald›¤›n› düflünülüyor. Siz bu konuda ne his-
sediyorsunuz?
Tiyatronun öldü¤ü görüflüne kesinlikle kat›lm›yorum.
Tabii ki eskiden oldu¤u gibi bir tiyatro izleme kültürü
yok ama flimdi sahnede farkl› ürünler görmek isteyen
bambaflka bir tiyatro izleyicisi var. Bana da do¤rusu
100 y›l öncesinin bulvar tiyatrolar› art›k hiç çekici gelmi-
yor. Çocuklu¤umuzda Dormen, Kenter tiyatrolar›na gi-
der ve Çehov seyrederdik. Bir tarafta bu tiyatrolar hala
var. Di¤er tarafta ise deneye dayal›, aray›flta olan ve
son derece güzel ifller yapan tiyatrolar yer al›yor. Ama
bir iflin tiyatro olmas› için ille de bir salonda 500 kifliye
oynanmas› gerekmiyor. fiu anda burada sizle bir per-
formans yaparsak bu da tiyatrodur. Bunun da seyircisi
her zaman her yerde var. 

Edebiyatta en çok hangi türde çal›fl›yorsunuz?
Klasik yap›y› pek sevdi¤imi söyleyemem. Geri dönüfl-
lerle k›r›k ve kesik kesik anlatmay› ye¤liyorum. Krono-
lojik anlat›lan eserlerden çok kurgusunda spiraller olan
romanlar›, hikayeleri, senaryolar› ve bas›n için makale-

ler yazmay› seviyorum. Genel olarak yazmay› çok sevi-
yorum zaten…

Kimleri okursunuz?
Marcel Proust bir numaral› yazar›md›r. Türk yazarlar-
dan O¤uz Atay ve Sevim Burak çok severek okudu-
¤um yazarlardan. Bugünlerde ‹lber Ortayl› okuyorum.
Tiyatro alan›nda ise Yasmina Reza takip etti¤im bir
oyun yazar›.

Yazmak nas›l bir duygu?
Hayatta en çok sevdi¤im fley yazmak. Bilgisayar› bir
pencere gibi düflünüyorum ve sanki o pencereden ç›-
k›p her gün bambaflka yerlere uçuyorum. Bazen 18.
yüzy›la, bazen Türkiye’ye, Amerika’ya, Fransa’ya. Klav-
yenin üzerinde parmaklar›m›n gezmesini bile duyu ola-
rak seviyorum. Yazmak benim için dünyan›n en güzel
eylemi…

Türkiye’de yazar olmakla yurtd›fl›nda yazar olmak
aras›nda ne gibi farklar var? 
En baflta kazand›¤›n›z paralar çok farkl›. Yurtd›fl›nda
hayat›n›z› yazarak idame ettirebiliyorsunuz, Türkiye’de
ise zor. Benim için Frans›zca yazmaya bafllamak çok
farkl› oldu, birdenbire çok rahatlad›m. Kiram› nas›l öde-
yece¤im diye düflünmeden yazabilmek çok önemli.
Türkiye’de ne yaz›k ki yazarak hayat›n› kazanan yaln›z-
ca üç-befl yazar var.
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Çekti¤iniz filmden söz eder misiniz? 
Ad› “Dinle Neyden” olan bu filmin hikayesi yazar Öz-
kul Eren’e ait. 18. yüzy›lda geçen bir hikaye. Senaryo
aflamas›nda Jacques Deschamps yönetmen olarak,
ben de hem yazar hem de yard›mc› yönetmen olarak
kendisine yard›mc› oluyoruz. Tarihi bir film ve tamam›
Türkiye’de çekildi. Çekimleri tamamlad›k ve san›yo-
rum 2008 sonuna dek gösterime haz›r hale gelecek. 

Türk sinemas› d›flar›dan bak›ld›¤›nda yükseliflte görü-
nüyor. Bu konuda ne düflünüyorsunuz?
Türk sinemas› çok baflar›l› çünkü çeflitlili¤i var. Bir
yandan yönetmenin kafas›ndaki hikayeye dayal› film-
ler, di¤er yandan çok iyi gifle yap›p 3-4 milyon kifliye
ulaflan filmler var. Sinemay› sinema yapan iflte bu çe-
flitlilik. Ayr›ca say›lar› k›s›tl› olsa da uluslararas› seviye-
de çok iyi yönetmenlerimiz var. Türk sinemas› ray›na
oturmufl durumda. 

Ödüllü Türk yönetmenlerimiz...
Nuri Bilgi Ceylan’›n 3 Maymun filmini Cannes’da izle-
dim ve herkes gibi hayran kald›m. Ceylan çok özel bir
sinema yaratt›. Fatih Ak›n keza öyle, Semih Kapla-
no¤lu da öyle… Baflar›lar›n›n sürmemesi için hiçbir
neden yok çünkü çok iyi yönetmenler. 

Hangisi daha önemli, iyi yönetmen mi iyi sinema m›?
‹yi senaryoyla kötü film yap›labilir ama kötü senaryoy-
la iyi film yap›lamaz. Kötü bir senaryoyla yola ç›k›yor-
san›z, dünyan›n en büyük prodüktörü ile de çal›flsan›z
o film, iyi film olmaz. En baflta senaryo, söz gelir. Her
yönetmenin kendine has bak›fl› vard›r ve bunu yans›t-
mas› önemli. Önemli olan yönetmenin ne anlatmak is-
tedi¤ini bilmesi, senaristin buna hizmet etmesidir.

“Türk sinemas› baflar›l› çünkü çok çeflitli”
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Bir naylon pofletin do¤ada çözülmesi yüzlerce y›l al›-

yor. Geri kazan›lamayan bu pofletler su kaynaklar›

ve çöp sahalar›nda önemli yer kapl›yor. 

Özellikle at›k maddelerden üretilen siyah pofletler, içle-

rinde bar›nd›rd›klar› mikroorganizmalar nedeniyle insan

sa¤l›¤›n› ciddi flekilde tehdit ediyor. Bu pofletler pet fli-

fle, kova ve t›bbi at›k gibi maddelerin toplanarak tekrar

ifllenmesiyle üretiliyor. At›k maddelerin dönüfltürülmesi

s›ras›nda fleffaflaflt›rma mümkün olmad›¤› için koyu

tonlarda renklendirme yap›l›yor. Türk G›da Kodeksi’ne

göre g›da maddelerinin hijyenik olmadan dönüfltürülen

koyu renkli torbalarda tafl›nmas› ve muhafaza edilmesi

yasak. Yani Türkiye’de siyah pofletlerin kullan›m› ya-

saklanm›fl durumda. 

Dünyan›n pek çok ülkesinde ise tüm naylon pofletlerin

kullan›m› yasak ve her geçen gün konu ile ilgili yeni dü-

zenlemeler yap›l›yor. ‹flte bu konuda dünyada al›nan

önlemler…

ABD: San Francisco, Oakland ve Kaliforniya’da al›flve-

rifl merkezleri ve eczanelerde naylon poflet kullan›lm›-

yor. Los Angeles’da 1 Temmuz 2010 tarihinden itiba-

ren yasaklanacak. New York’ta ise uzun zamand›r nay-

lon poflet kullan›m› yasak.

Fransa: Paris’te naylon poflet kullan›m› geçen y›l ya-

sakland›. 2010 itibar›yla tüm ülkede yasaklanacak. 

Hindistan: Yeni Delhi ve Bombay baflta olmak üzere

dört bölgede naylon poflet kullan›m› yasak. 

Tayvan: Naylon pofletin yan› s›ra plastik çatal-b›çak

kullan›m› da yasak. 

‹rlanda: Naylon poflet kullanmak isteyen 20 cent vergi

ödüyor. 

Kenya: 2008 itibariyle tüm ülkede naylon poflet yasak-

land›. 

Güney Afrika: ‹nce poflet yasak, geri dönüflümlü olan-

lar serbest. 

Uganda: ‹nce poflet kullan›m› yasak, kal›n poflete ver-

gi var. 

Ruanda: ‹ki y›ld›r naylon poflet kullan›m› yasak.

Deprem hepimizin kabusu. Özellikle Türkiye gibi

deprem kufla¤›nda yer alan ülkeler için yap›lan

deprem çal›flmalar› çok fley ifade ediyor; gerçek bir

deprem uyar› sistemini herkes dört gözle bekliyor. Ney-

se ki bu konuda hayli yol al›nm›fl gibi görünüyor. En

son iyi haber Amerikan Havac›l›k ve Uzay Dairesi NA-

SA’dan geldi. NASA depremleri tahmin edebilme çal›fl-

malar›nda önemli bir aflamaya gelindi¤ini bildirdi.

NASA’da görevli araflt›rmac›lar, dünya atmosferinin ke-

nar›ndaki elektrik hareketlili¤i ile atmosferin alt›ndaki

bölgede gerçekleflen sars›nt›lar aras›nda yak›n bir iliflki

saptad›klar›n› söylüyor. Çin’de geçti¤imiz aylarda mey-

dana gelen ve büyük can kayb›na yol açan fliddetli

deprem öncesinde de bu tür sinyaller al›nd›¤› NASA

taraf›ndan kaydedildi. 

NASA’daki araflt›rmac›lar, ‹ngiliz uzmanlarla bir araya

gelerek uzay merkezli bir erken uyar› sistemi gelifltirilip

gelifltirilemeyece¤ini araflt›r›yor. Kaliforniya’daki NASA

Ames Araflt›rma Merkezi’nde görevli fizikçi Minoru Fre-

und BBC’ye yapt›¤› aç›klamada, “Baz› depremlerle kimi

deprem-öncesi sinyaller aras›nda aç›k bir ba¤lant› kura-

bilece¤imize inan›yorum” dedi. Freund eldeki bilgileri

do¤rulamak için bir dizi deney haz›rlad›klar›n› kaydetti. 

‹puçlar› iyonosferde mi?

Atmosferdeki di¤er tabakalardan farkl› olan iyonosfer,

güneflten gelen radyasyona aç›k oldu¤u için elektrik

yüklü. Ve birçok kez uydular, deprem bölgelerinin 100-

600 km yukar›s›ndaki atmosfer tabakas›nda belli bir

hareketlilik saptad›. Bu hareketlili¤in en önemlilerinden

biri, iyonosferdeki elektron ve di¤er elektrik yüklü zer-

relerin yo¤unlu¤unda gözlenen de¤iflimler oldu. 

NASA’daki araflt›rmac›lar›n erken deprem uyar› sistemi

gelifltirilmesi konusunda iflbirli¤i yapt›¤› ‹ngiliz Surrey

Satellite Technology Limited kurumunun yetkililerinden

Stuart Eves, “Eldeki veriler, teknolojik bak›mdan bir efli-

¤i atlamaya çok yaklaflt›¤›m›za iflaret ediyor” dedi. 

Eves, “Ancak, deprem meydana gelmeden, etkisinin

ne kadar büyük olaca¤›n› ve ne kadar sürece¤ini bile-

miyoruz” diye de ekledi.

NASA araflt›rmac›lar›ndan Freund da, depreme iflaret

eden di¤er bilinen faktörlerin de bu sisteme dahil edile-

bilece¤i inanc›nda. Bunlar aras›nda depremin merke-

zinden ç›kan güçlenmifl k›z›lötesi ›fl›nlarla, düflük fre-

kansl› elektrik ve manyetik alan verilerindeki anormallik-

ler yer al›yor. 

Yoksa deprem uyar› sistemi geliyor mu

Uzun y›llard›r elimizden düflürmedi¤imiz cep telefon-

lar›n›n uzun süreli kullan›mlarda çok tehlikeli olabil-

di¤i bilinen bir gerçek. En son farkl› ülkelerden 20 uz-

man, cep telefonunun tehlikelerine dikkat çekmek

amac›yla bir Frans›z gazetesine ilan vererek uyar›larda

bulundu. ‹flte o uyar›lar…

• Acil durumlar d›fl›nda 12 yafl›ndan küçük çocuklar›n

cep telefonu kullanmalar›na izin verilmemeli.

• Konuflurken hoparlör ya da kulakl›k kullanmak, tele-

fonu vücuttan en az bir metre uzak tutmak gerekiyor. 

• Cep telefonuyla konuflmak yerine daha çok k›sa me-

saj yoluyla iletiflim kurmaya çal›flmal›.

Peki neden? Uzmanlar cep telefonunun zarar›na iliflkin

resmi kan›t olmad›¤›n›, ancak cep telefonuna uzun süre

maruz kalman›n, baz› kanserlerin oluflumuna zemin ha-

z›rlayabilece¤ini düflünüyor. Yani 50 y›l önce asbest ve

tütün için geçerli olan durumun ayn›s›yla karfl› karfl›yay›z.

Cep telefonlar›na dair son uyar›d›r

Naylon pofletlere son

Bir çevreci otomobilim olsun…

‹ngiltere’de küresel ›s›nmaya karfl› bilinç uyand›rmak

için harekete geçen doktorlar, aileleri “gezegenimiz

için yap›labilecek en iyi fley çocuk do¤urmadan önce

düflünmek” fleklinde uyar›yor. Dünya nüfusu her hafta

bir buçuk milyon kifli oran›nda art›yor. Malum topluca

da dünyan›n kaynaklar›n› h›zla tüketiyoruz.

Araflt›rmalara göre özellikle geliflmifl ülkelerde dünyaya

gelen bebekler, geliflmekte olan ülkelerdekine oranla

atmosfere daha fazla sera gaz› sal›nmas›na yol aç›yor.

‹flte bu durum, ‹ngiliz doktorlar› bir bilinçlendirme kam-

panyas› bafllatmaya itti. 

‹ngiltere’nin sayg›n t›p dergilerinden British Medical

Cornell’da yay›nlanan makalede, ailelere iki çocuktan

fazla yapmamalar› ö¤ütleniyor, çünkü “dünyaya gelen

her çocuk torunlar›m›za daha iyi bir gezegen b›rakma-

m›za engel oluyor”…

‹ki çocuktan fazlas› fazla

Dünyan›n ekolojisi her geçen gün bozuluyor. Çünkü

tüketmeye ve dünyan›n kaynaklar›n› kullanmaya

devam ediyoruz. Ancak dünyada öyle iki yer var ki insa-

na “kasaban›n böylesi” dedirtiyor. Biri ‹sveç’te, di¤er Al-

manya’daki iki eko-kasaba tüm dünyaya örnek oluyor.

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Evlerde ya¤mur suyu toplan›yor. 

Her evin günefl paneli var. 

Kasabal›lar çöplerini do¤ada çözünen torbalara at›yor. 

Trafik lambalar› bile günefl enerjisi ile çal›fl›yor. 

Evler, do¤al ›fl›¤› maksimum alacak flekilde yap›l›yor. 

Freiburg, Almanya

Evlerin yüzde 50’sinden fazlas›nda araç kullan›lm›yor. 

Arac› olanlar y›lda 18 bin Euro park paras› ödemek zo-

runda b›rak›l›yor. 

Ulafl›m için tramvay sistemi, araç paylafl›m sistemi gibi

çeflitli alternatifler var. 

Kasabadaki 100 ev kendi enerjisini kendi üretiyor. 

Kasaban›n sosyal yap›s› detayl› bir flekilde planland›. 

Yiyecekler kasaban›n kooperatifinden sat›n al›nabiliyor. 

Anneler için özel bir merkez ve çiftçileri bilgilendirme

flubeleri kasaban›n sosyal tesisleri aras›nda. 

Kasaban›n böylesi…

Otomobillerimizden vazgeçmemiz imkans›z. Oras›

kesin. Peki çevreci bir otomobil almaya ne dersi-

niz? ‹flte Almanya’n›n Hannover kentinde düzenlenen

otomobil fuar›nda tan›t›lan ve ve çevreci özellikleriyle

de çok be¤enilen otomobiller…

Mercedes Benz E Klas E320 Bluetec Sedan Fiyat›:

52.000 Dolar

Bu dizel otomobil, nitrojen oksitle birlikte çal›fl›yor. 

Ultra-s›k› katalitik dönüfltürücüsüyle, çevreci, sessiz ve

fl›k bir seçenek. 

Honda Civis CIVIC GX NGV Fiyat›: 24.590 Dolar

Honda’n›n normal gaz ya¤› ile çal›flan bu otomobiline

yak›t›n› evinizdeki garaj›n›zda da koyabilirsiniz. Ancak

uzun yol için elveriflli de¤il...

Volkswagen Fun Cup Beetle Fiyat›: 34.950 Dolar

Bu otomobil tar›m sanayinin art›klar› ve ethanol ile çal›-

fl›yor. Yar›fllarda kullan›lan bu biodizel araç, gaz tüke-

ten otomobillerle ayn› yak›t girifline sahip. 

Lexus RX 400h FWD Fiyat›: 41.180 Dolar

Bu hibrid otomobil elektrik ve gazdan elde etti¤i ener-

jiyi birlefltirerek kullan›yor. Yüksek h›za ç›kabilen ender

çevreci otomobillerden,
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Sedad Hakk› Eldem 1908 y›l›n-
da do¤du. Köklü bir aileden
geliyor. Dedesi nümizmat

Galip Bey, babas› edebiyata tutkuy-
la ba¤l› bir diplomat olan Aliflanzade
Hakk› Bey, day›s› ressam ve müzeci
Osman Hamdi Bey, kuzenleri mimar
Edhem Hamdi, besteci Ekrem ve
Cemal Reflit Rey.

Eldem, ilk ve ortaö¤renimini babas›-
n›n görevi nedeniyle Cenevre ve
Münih’te yapar. 1924’te Sanayi-i
Nefise Mektebi’nde bafllad›¤› mi-
marl›k e¤itimini 1928’de Güzel Sa-
natlar Akademisi’nde (GSA) tamam-
lar. Ard›ndan üç y›ll›k bir bursla gitti¤i Fransa, ‹ngiltere
ve Almanya’da dönemin ünlü mimarlar› Auguste Per-
ret, Hans Poelzig gibi isimlerle çal›fl›r. Onu 1931’de
Türkiye’ye dönüflü ve Ankara’da Cumhuriyet dönemi-
nin birçok önemli yap›s›n› tasarlayan ‹talyan Mimar Gu-
ilio Mongeri’nin bürosunda çal›flmas› takip eder.
1932’de ise ‹stanbul’a dönerek kendi bürosunu açar
ve GSA’da ders vermeye bafllar.

Eldem’in meslek hayat› boyunca sad›k kald›¤› düflün-
celeri oldukça nettir: “Türkiye’ye özgü bir mimarl›k ya-
rat›lmal›d›r. Böyle bir mimarl›k Birinci Ulusal Mimarl›k

Dönemi’ndeki gibi biçim ve beze-
me ayr›nt›lar›n›n eklektisist, tarihsel-
ci bir yaklafl›mla yinelenmesine da-
yanmamal›d›r. Türkiye’ye özgü yeni
mimarl›k Türk ulusal gelene¤i ile
iliflkilendirilmelidir. Ça¤dafl teknolo-
ji yads›nmamal›, tam aksine kulla-
n›lmal›d›r.” 

Özgün Türk üslubu için çal›flt›
Eldem, Bat› uygarl›¤›n›n teknik ve
teknolojik bileflenlerini almay›, ama
mimarl›kta Bat› kökenli üsluplara
ba¤l› kalmaktan kaç›nmay› öngören
bir görüfl gelifltirdi. Ona göre yeni
Türk mimarl›¤› Bat› tekni¤iyle gelifl-

tirilecek, ama yine de Türk ya da Türkiye’ye özgü ola-
cakt›. Hep halk mimarl›¤› ve bat› kökenli üsluplara
ba¤l› kalmadan, ça¤dafl teknolojiden yararlanarak Tür-
kiye’ye özgü bir mimarl›k yarat›lmas› için çal›flt›. Ça¤-
dafl Türk mimarl›¤›nda önemli bir yeri olan yap›lar›ndan
baz›lar› ç›¤›r açt›, ama tamam› dikkat çekti. New York
Dünya Sergisi’ndeki Türk Pavyonu (1938-1939) II.
Ulusal Mimarl›k Dönemi’nin bafllang›c› say›ld›. Döne-
min ünlü mimarlar›ndan Emin Onat’la birlikte tasarlad›-
¤› ‹stanbul Adalet Saray› ise (1948, Sultanahmet) yeni
bir ak›lc›-ifllevci dönemi bafllatt›. 1952’de SOM Firma-
s› ve Bunshaft ile birlikte gerçeklefltirdi¤i ‹stanbul Hil-

ton Oteli de (1952) 1950’lerde egemen olmaya baflla-
yan daha serbest dönemin öncüsü oldu. 

Küçük kapsaml› yap›larda, özellikle konut, köflk ve
yal›larda ‹stanbul Türk evinin sofa gibi plan ö¤elerini,
ç›kma, saçak, kafes gibi çeflitli ayr›nt›lar›n› yeni yaflam
biçimine uyarlad›. Bu yaklafl›m›n›n en iyi örnekleri Ya-
lova’daki Termal Oteli (1934), ‹stanbul’daki A¤ao¤lu
Evi (1936, Maçka), Tahsin Günel Yal›s› (1938, Yeni-
köy; 1978’de Il›cak Yal›s› olarak yeniden düzenledi),
Ayafll› Yal›s› (1938, Beylerbeyi), Safyurtlu Köflkü
(1942, Yeniköy) ile Tafll›k’taki fiark Kahvesi’nde
(1947) görüldü.

Eldem otel, banka, iflyeri, yönetim ve e¤itim yap›s› gi-
bi ifllevlerdeyse ak›lc›-ifllevci biçimlendirmeye yöneldi.
‹stanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi (1942,
Emin Onat ile) ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
(1943, Emin Onat, Bonatz ile) gibi büyük yap›lar›nda
ise ifllev, malzeme ve tafl›y›c› sistem gereksinimine
önem vererek geleneksel ö¤eleri biçimsel ayr›nt›larda
kulland›. ‹stanbul Zeyrek’te yapt›¤› Sosyal Sigortalar
Kurumu Binas› (1962) ile bafllayarak, içinde bulundu-
¤u tarihi çevreye uyum sa¤layan, ifllevleri bozacak bi-
çimselli¤e kaçmadan geleneksel Türk sivil mimarl›¤›n›n
yatay çat› çizgisi, genifl saçaklar, efl boyutlu dizi pen-
cereler ve ç›kmalar gibi baz› yal›n ö¤eleriyle oranlar›n›
kullanan, yeni gereç ve yap›m yöntemlerini uygulayan

Komili Köflkü

Mimarinin yönünü belirledi
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YYaalloovvaa TTeerrmmaall OOtteellii ((11993344--11993377))

Yalova’n›n 20. yüzy›l›n bafllar›nda ‹stanbul’a yak›n
bir termal merkez olaca¤› öngörülür. Atatürk dö-
nemindeyse gözde bir tatil oda¤› olan Yalova’da
bir termal otel yapt›r›lmaya karar verilir. Mimari
planlamas›ndan mobilya ve tekstillerine kadar en
küçük ayr›nt›s›nda Eldem’in imzas›n› tafl›yan otel,
mimar›n ilk büyük kamusal çal›flmalar›ndan biri.
Otel; kitle tasar›m› ve özellikle d›fl ayr›nt›lar›yla El-
dem’in geleneksel Osmanl› konut mimarisiyle ilifl-
kili özellikler tafl›yan ilk ürünü. 

SSoossyyaall SSiiggoorrttaallaarr KKuurruummuu ((ZZeeyyrreekk,, ‹‹ssttaannbbuull
11996622--11996644)) // AA¤¤aa HHaann MMiimmaarrll››kk ÖÖddüüllüü ((11998866))

Zeyrek Sosyal Sigortalar Yap› Grubu s›n›rl› kat›l›m-
l› bir yar›flmada seçilerek projelendirildi. Komp-
leks, kurulufl amaçlar› do¤rultusunda iflhan›, dis-
panser, çarfl›, banka ve bir kahveden olufluyor.
Ancak, bu amaçlar hiç gerçekleflmemifl ve komp-
leks, kurumun büro binas› olarak ifllev görmüfl.
Farkl› büyüklükteki binalar e¤imli arazi üzerinde
çevre düzenini bozmayacak ve öncelikle arka
plandaki mahallenin kimli¤iyle uyumlu olacak nite-
likte konumland›r›lm›fl. Bu tercih, pencere eleman-
lar›nda ve yap› kütlelerinin ç›kmal› biçimleniflinde
de d›fla vurulmufl.

AAkkaaddeemmii hhooccaass››

Eldem’in titizlikle üzerinde durdu¤u konulardan bi-
riydi mimarl›k e¤itimi. 1941-1946 aras›nda Yüksek
Mimarl›k Bölümü Baflkanl›¤› yapt›¤› Güzel Sanatlar
Akademisi’nde 46 y›l boyunca mimari proje ve yap›
bilgisi dersleri verdi. 1930’lu y›llarda Avrupa’da yük-
selen ve Cumhuriyet’le birlikte Türkiye’de de etkili
olan ulusalc›l›k ak›mlar› do¤rultusunda yeni bir ulu-
sal mimarl›k üslubu yaratmak amac›yla akademide
1933’te “Milli Mimari Semineri” çal›flmas›n› bafllatt›.
Bu e¤ilim, di¤er mimarl›k okullar›nda da güçlendi ve
1939-1950 y›llar› aras›nda “2. Ulusal Mimarl›k Ak›-
m›” olarak adland›r›lan yerel bir mimarl›k ak›m›n›
oluflturdu. Bu ak›m›n yönlendirici ö¤esi geleneksel
Türk sivil mimarisi oldu. 

Milli Mimari Semineri ile bafllayan çal›flmalar›n› yöne-
timini üstlendi¤i Rölöve Kürsüsü’nde devam ettirdi ve
bu do¤rultuda ‹stanbul ve Anadolu’da ö¤rencileriyle
birlikte belgeledi¤i Osmanl› dönemi evleri ve 18.-19.
yüzy›l saray ve köflkleri, geleneksel konut mimarisin-
de bir arfliv oluflmas›n› sa¤lad›. Türk Sivil Mimari-
si’ndeki bu belgeleme çal›flmalar› 2. Ulusal Mimarl›k
Ak›m› için önemli bir yönlendirme oluflturmas›n›n ya-
n›nda pek çok yay›n›na kaynak oluflturdu. Eldem
akademide rölöve dersi d›fl›nda yap› ve mimari proje
derslerini de yönlendirdi. 1978’de emekli oldu.

ça¤dafl bir anlay›fl içine girdi. ‹stanbul’da Bo¤aziçi’nin
yeni biçimleniflinde etkin olan Uflakl›gil (1956, Emir-
gan), K›raç (1965, Vaniköy), Sirer (1966, Yeniköy), Ko-
mili (1978-80, Kandilli) yal›lar› ve Rahmi Koç Evi (1975,
Tarabya) ile Akbank Genel Müdürlü¤ü Binas› (1967,
F›nd›kl›), Atatürk Kitapl›¤› (1973, Taksim), Alarko Blok-
lar› (1976, Maslak) ve Ankara’daki Hindistan (1965,
Orhan Çakmakç›o¤lu ile), Pakistan (1964) ve Hollanda
(1973) Büyükelçilikleri bu do¤rultudaki önemli yap›lar›
aras›nda yer ald›. 

Geleneksel mimarl›¤a iliflkin çal›flmalar› Eldem’i eski
yap›lar›n onar›m ve koruma sorunlar›na da yöneltti. Ço-
¤u tasar›m› tarihi bir çevre içinde yer al›rken, bir bölü-
mü de var olan bir yap›n›n eklerle gelifltirilmesi biçimin-
de gerçekleflti. ‹stanbul, Nakkafltepe’de Koç Holding
yönetim merkezi olarak kullan›lmak üzere restorasyon
projesini (1978) yapt›¤› Mehmet fierif Pafla Kona¤›,
1991’de Hollanda’n›n Lahey kentinde aç›klanan Euro-
pa Nostra Ödülü’ne lay›k görüldü. Özellikle ‹stanbul’u
ve içindeki yap›lar› çok iyi tan›d›¤› bilinen Eldem, Eski
Eserleri Muhafaza Encümeni (1941-45) ve Gayrimen-
kul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu (1962-78) gi-
bi kurulufllarda da üyelik ve baflkanl›k yapt›. Uluslarara-
s› Mimarlar Birli¤i’nin 1948’de Lozan’da yap›lan ilk ge-
nel kurul toplant›s›nda Türkiye temsilcileri aras›nda yer
ald› ve ayn› y›l Ankara’da toplanan I. Yap› Kongresi’nin
haz›rl›klar›na kat›ld›.

Cumhuriyet döneminin en önemli mimarlar›ndan... Modern Türk mimarisinin biçimlenmesine öncülük
etti. Öyle çok esere imza att›, öyle çok say›da mimar yetifltirdi ki… Do¤umunun 100. y›l›nda Sedad Hakk›
Eldem’i an›yoruz.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi‹stanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Rahmi Koç Villas›

SSK Kompleksi
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Bu gece bizde kalacaks›nBu gece bizde kalacaks›n

Van Kalesi



Gazeteci Azer Bortaçina için “gitmek” hep en
büyük tutku oldu. Uzun y›llar çal›flt›¤› Milliyet’te
Türkiye’nin ve dünyan›n pek çok yerini gezip

kaleme ald›. Bir hayali vard›, hayran oldu¤u Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu’yu bafltan bafla dolafl›p bir kitap
haz›rlamak. Gazeteden ayr›l›nca da bu hayalini gerçek-
lefltirmek için yollara düfltü. 

‹lk kitab› “Kültürün Gerçek Tan›¤› Güneydo¤u Anadolu”
için 5 bin, ikinci kitab› “Cömert Topraklar›n Masal›: Do¤u
Anadolu” için 10 bin kilometreyi tek bafl›na kat etti. Hem
foto¤raf çekti hem de gördü¤ü yerleri anlatt›. Do¤u ve
Güneydo¤u’nun insan›ndan do¤as›na her fleyine hayran
kald›, her kilometrede daha da büyülenerek hiç s›k›lma-
dan, yorulmadan, korkmadan yolculu¤unu tamamlad›.
Bugün Marmaris’te yaflayan Bortaçina, “Hiç belli olmaz,
buradan gidebilirim. Dolu dolu yafl›yorum ama pek çok
fleyde de akl›m kal›yor. Her yeri görme açl›¤›m var. Her
f›rsatta bir yerlere gidece¤im, y›lmak yok” diyor. 

Gezme tutkunuz nas›l bafllad›?
Yay burcuyum. Bu burcun insan› gezgindir. Her zaman
bir bavulu vard›r ve gezmeye haz›rd›r. Ben de böyle-
yim. Yap›mdan ve ailemden gelen bir gezginli¤im var.
Babam da gezgindi. Hiçbir hafta sonu evde durmazd›k.
Tarihe çok merakl›yd›m ve sürekli tarih kitaplar› okur,
araflt›r›rd›m. Kim, nereden gelmifl merak ederdim. Bu
merak›m beni hep gezmeye yönlendirdi. En son ‹stan-

bul’dan geldim. Bavulum misafir odas›nda duruyor.
Çünkü her an gidebilirim. ABD’den geldim, büyük ba-
vulu b›rak›p küçük bavulu ald›m, ertesi sabah Paris’e
gittim. Sa¤l›¤›m elverdi¤i sürece gezece¤im. Bir yerle
ilgili okumak güzel ama bana yetmiyor. Gidip görmem
gerek. ‹nsanlar› tan›mak, onlarla birlikte olmak zengin-
li¤inize zenginlik katar. Ben de bunu seçtim.

Gitme tutkusu sonu olmayan bir duygu…
Kesinlikle öyle. Gençli¤imde her zaman bir s›rt çantam
oldu. O turuncu s›rt çantamla say›s›z yere gittim. En ç›l-
g›n olanlardan biri yak›n arkadafl›m Zeynep Berbero¤lu
ile gemi seyahatimizdi. Napoli, Marsilya, Kanarya Ada-
lar› gibi birçok yere gittik. Bizi Napoli’de b›rakt›lar. Ar-

kadafl›mla enerjimiz çok uyufluyordu. ‹talya’y› günde
12 saat yürüyerek dolaflt›k. Bütün müzelere girdik, her
yeri gördük. Görmek büyük zenginlik. Gazetedeyken
cuma günleri mesaiden sonra mutlaka bir yerlere gider,
pazar akflam› dönerdim. Hiç yorulmazd›m. Gezgin
do¤dum, gezgin ölece¤im.

Hemen herkeste gitme tutkusu var. Ancak çok az kifli
yapabiliyor. Yapabilenlerin fark› nedir? 
Öncelikle ekonomik flartlar çok belirleyici. Gezmek ma-
liyetli bir ifl. Di¤er önemli konu enerji. Gitmek için ciddi
bir enerjiye sahip olmak gerekiyor. En son Güney Ame-
rika’ya gittim. Çok yorucuydu. Ancak bunu seviyorum.
‹nsanlar›n rahat›n› bozup, gidip görece¤im demesi ge-
rekiyor. Yurtd›fl›nda da çok yere gittim. Kimi zaman ifl
için, kimi zaman kendi paramla gittim. Görmek istedi-
¤iniz yerlerin plan›n› yapacaks›n›z. Bülent Demirdu-
rak’›n “Yuvarlak Dünyan›n Dört Köflesi” diye bir kitab›
var. Çok keyifli bir gezi rehberi. Orada okudu¤um Vol-
ga Nehri’ndeki seyahat çok ilgimi çekti. Ve oraya git-
mek istiyorum. Plan yapmazsan›z gidemezsiniz. Herke-
se plan yap›p gitmelerini öneriyorum.

Yurtd›fl›nda da birçok yer görmüfl biri olarak Türkiye’yi
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Kimilerinin söyledi¤i gibi
Türkiye ve ‹stanbul dünyan›n en güzel yerleri mi?  
Ben de öyle düflünüyorum. Her yurtd›fl› seyahatimin
sonlar›na do¤ru can›m ülkem diyorum. Çok özlüyorum.
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Uzun y›llar gezi yaz›lar› yazan Azer Bortaçina, gerçek bir gezgin. Farkl› yerler görmek, farkl› insanlarla
tan›flmak onun için önemli bir yaflam dürtüsü. Bavulu her zaman haz›r, gözleri her zaman uzaklarda… 
O geziyor, belgeliyor, herkese de öneriyor.

Azer Bortaçina

Nemrut Da¤›



Akdeniz k›y›lar›n›n do¤al güzelli¤i inan›lmaz. fiehirleri-
miz de güzel. ‹stanbul yaflayan bir flehir. Günün 24
saati yaflayan flehirleri çok seviyorum. ‹sviçre’de çok
s›k›ld›m, bir an önce kurtulmak istedim. Sardunyalar›n
boyu ayn›, akflam olmadan hayat bitmifl. Her fley düz-
gün, insanlar› kültürlü olabilir ama orada yaflamak iste-
mem. Türkiye’yi her yerden daha çok seviyorum.

Neden Marmaris’te yafl›yorsunuz?
Ö¤rencilik y›llar›mda Bodrum’a s›k s›k giderdim. O dö-
nemde tek restoran vard›, kasap, manav bulamazd›n›z.
Çok sakindi. Tüm güzelliklerini doya doya yaflad›m.  ‹ler-
leyen y›llarda da orada yaflamay› planl›yordum. Marma-
ris’in do¤as›n› çok sevdim. Babam›n da Marmaris’e tut-
kusu vard›. Birkaç arkadafl›m da vard›. Kader beni bura-
ya sürükledi. Uzun yüzmeci oldu¤um için Marmaris tam
bana göre. Koylar› hala bakir. Ancak tiyatro, sinema,
konser gibi etkinliklerden uzak olmaktan mutsuzum.
Bodrum’u çok k›skan›yorum. Festivaller, sergiler oluyor.
Belli olmaz, buradan da gidebilirim. Dolu dolu yafl›yorum
ama pek çok fleyde de akl›m kal›yor. Her yeri görme aç-
l›¤›m var. Her f›rsatta bir yerlere gidece¤im, y›lmak yok. 

Güneydo¤u, ard›ndan Do¤u Anadolu maceran›z nas›l
bafllad›? Neden bu bölgeleri tercih ettiniz? 
Gazetecilik hayat›m boyunca Güneydo¤u ve Do¤u Ana-
dolu’ya töre cinayetleri, rant kavgalar› gibi birçok olay
ve gezi yaz›lar› için s›k gittim. Gitti¤im zaman nerede ka-

l›n›p nerede yenilece¤ini merak ettim. Oradaki insanlar
y›llard›r s›k›nt› yaflam›fl olsalar da çok cana yak›nlar.
Bunlar›n nedenlerini görmek, orada yaflamak ve o böl-
gelerin gizemini, co¤rafyas›n›, söylencelerini, arkeolojisi-
ni, el sanatlar›n›, yemeklerini, ilginç insan portrelerini
yans›tmak istedim. Gazeteden ayr›ld›¤›mda ilk olarak bu
bölgeyi herkese tan›tmak için bir kitap haz›rlamaya ka-
rar verdim. O bölgeyi çok seviyorum. ‹nsanlar›m›z daha
çok sahil bölgelerini tercih ediyor. Ancak medeniyetlerin
befli¤i Mezopotamya’y› görmeleri gerek. Özellikle Mar-
din’i gördü¤üm zaman akl›m› kaç›rd›m. Benim için bü-
yülü bir flehirdi. Gazeteden ayr›ld›ktan sonra, 2003’te
Ekin Yaz›m Grubu’na kitap projemi sundum. Hemen
çal›flmaya bafllad›m. Bölgeye ç›kt›m. Bir buçuk ay flo-
för, foto muhabiri ve yazar olarak tek bafl›ma bölgeyi
dolaflt›m. Çok titiz çal›flt›m. Ö¤leden sonra 14.00’te iflin
bafl›na geçip ertesi gün sabah ezanda bitiriyordum. 90
makara film çektim. Kitapta yer alacak dialar› tek tek
seçtim, her bölgeyle ilgili hemen her detay› kaleme al-
d›m. ‹lk kitab›m› haz›rlad›m. Sonraki y›l Do¤u Anado-
lu’ya gittim. Do¤u Anadolu çok zorlu bir co¤rafya. Yay›-
nevinin sahibi Halim Buluto¤lu, “Tehlikeli buluyorsan
Hakkari’ye gitme” dedi. Ben de bu kitapta Hakkari’nin
olmamas› öncelikle kendime ihanet dedim. ‹lin terör
aç›s›ndan tehlikeli say›labilecek fiemdinli, Yüksekova,
Çukurca gibi ilçelerine bile tek bafl›ma gittim ve Hakka-
ri’ye afl›k oldum. ‹lk kitab›mdaki gibi titiz çal›flarak ikinci
kitab›m› haz›rlad›m.

54 söylefli: Azer Bortaçina

Yollar: Güneydo¤u Anadolu’da flehirleraras› yollar
çok düzgün ve emniyetli. Ancak merkezden uzak
olan baz› ören yerlerine uzanan yollar hayli bozuk. T›r
ve kamyon trafi¤i yo¤un oldu¤u için gece yola ç›kma-
y›n. Benzin istasyonlar› ise çok bol.  

Ören yerleri: Genelde tüm ören yerlerine giden yol
üzerinde uzakl›¤› belirten yön levhalar› var. Kent mer-
kezinden uzak bir yere gidiyorsan›z yan›n›za termos,
su, bisküvi, yiyecek bir fleyler al›n. Kendi arac›yla ge-
zenler için en iyi çözüm bir buz kutusu edinmektir.   

Ne zaman gidilir: Güneydo¤u için ideal zaman ilkba-
har ve sonbahar aylar›. Yaz›n giderseniz, ören yerle-
rini sabah erken saatlerde dolaflmakta yarar var.   

Yeme içme: Baz› yemeklerde iç ya¤› da kullan›ld›¤›
için biraz a¤›r gelebilir. Ac› baflta olmak üzere baha-
rat yeme¤in olmazsa olmaz›. Ac›n›n ortas› bile çok
a¤›r gelebilir. Porsiyonlar bonkör. Hararetinizi sön-
dürmek için meyankökü flerbeti içebilirsiniz.   

Oteller: GAP bölgesi içine giren kentlerdeki otellerin
büyük bölümü konforlu ve tertemiz. Arad›¤›n›z her
fleyi bulabilirsiniz. Servis h›zl›. Kredi kart› hepsinde
geçerli. 

Güneydo¤u notlar›

“Her yurtd›fl› seyahatimin sonlar›na do¤ru can›m ülkem diyorum. Akdeniz k›y›lar› inan›lmaz. 
fiehirlerimiz de güzel. ‹stanbul yaflayan bir flehir. ‹sviçre’de çok s›k›ld›m, bir an önce kurtulmak istedim.
Sardunyalar›n boyu ayn›, akflam olmadan hayat bitmifl. Türkiye’yi her yerden daha çok seviyorum.”

F›rat Nehri
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Yollar: Do¤u Anadolu’da flehirleraras› yollar çok düz-
gün ve emniyetli. Ancak ana yolun ilçelere ulaflan bö-
lümleri baz› yerlerde dar. Benzin istasyonlar› ise çok
bol. Ancak tercihinizi kent girifli ya da ç›k›fllar›ndaki
büyük akaryak›t istasyonlar›ndan yana kullanmakta
yarar var. En ücra yerde bile kredi kart› geçerli.

Ören yerleri: Genelde tüm ören yerlerine giden yol
üzerinde uzakl›¤› belirten yön levhalar› var. Ancak
aç›klay›c› bilgi içermiyorlar. Bölgede kad›nlar foto¤raf
çektirmekten sak›nmad›¤› gibi, özellikle yaylalarda
keyifli pozlar veriyorlar.

Ne zaman gidilir: Do¤u Anadolu için ideal zaman ön-
ce ilkbahar, sonra sonbahar aylar›. K›fl›n özellikle
Tunceli, Hakkari, Munzur Vadisi’ne ulaflman›z imkan-
s›z. Yaz›n giderseniz, ören yerlerini sabah erken saat-
lerde dolaflmakta yarar var.   

Yeme içme: Ac› baflta olmak üzere baharat yeme¤in
olmazsa olmaz›. Orta ac› bile seviyorsan›z, sipariflini-
zi ac›s›z verin. Bölge mutfa¤›nda baz› yemekler a¤›r
gelebilir. Çaya merakl›ysan›z en güzelini özellikle Do-
¤ubayaz›t’ta içebilirsiniz. Demli seviyorsan›z mutlaka
uyar›n. Yoksa yöre halk› günde 30-40 bardak çay iç-
ti¤i için sar› bir su geliyor. 

Oteller
Büyük flehirlerdeki otellerin hepsi tertemiz. Ancak kü-
çük ilçelerde çarflaflar› kontrol etmekte yarar var. Se-
yahat uzun ise yan›n›za mutlaka havlu al›n. Yaz›n böl-
gede gezecekseniz yan›n›zda mayo bulundurun.
Çünkü göller, nehirler, Munzur Çay› ve derelerde yüz-
mek çok keyifli. 

Do¤u Anadolu notlar›

Yolculu¤u neden yaln›z yapt›n›z? 
Gazete için gezi yaz›lar›n› haz›rlarken birlikte yolculu¤a
ç›kt›¤›m›z floför ve foto muhabiri arkadafllar›n saat
17.00 olunca pilleri bitiyordu. Oysa ben ifli bitirmek için
gece yar›lar›na kadar çal›flmak zorundayd›m. Kimsenin
enerjisi benimkine yetiflmedi¤i ve huzurum için yolcu-
lu¤a yaln›z ç›kmay› tercih ettim. Bir daha ç›ksam yine
yan›ma kimseyi almam.

Bir kad›n olarak Do¤u’da böyle bir gezi yapmak zor ol-
mad› m›? Nas›l cesaret ettiniz?
Hiçbir zorlukla karfl›laflmad›m. Herkesten büyük yard›m
ald›m. Do¤u’da “nas›ls›n›z” demeden önce “bu gece
bizde kalacaks›n›z” derler. Her zaman onlardan des-
tek, sevgi ve ilgi gördüm. Bunu bildi¤im için de hiç te-
reddüt etmeden gittim. ‹kinci kitab›m›n önsözünde
kamyon ve t›r floförlerine teflekkür ettim. Kad›n floför
oldu¤um halde son derece yard›mc› oldular. 

‹ki kitab›n›z için kaç kilometre yol kat ettiniz? Gezi pla-
n›n› nas›l yapt›n›z? 
‹lk kitab›m için Gaziantep’ten bafllayan ve Diyarba-
k›r’da son bulan, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin
(GAP) yer ald›¤› bu co¤rafyada 5 bin kilometre yol kat
ettim. Birecik, Halfeti, Urfa, Harran, So¤matar, Atatürk
Baraj›, Bozova, Mardin, Nusaybin, Savur, Midyat, Ha-
sankeyf, Diyarbak›r, Silvan, Lice, Çermik, Siverek,
Kahta, Nemrut Da¤› ve daha sayamayaca¤›m birçok

yere gittim. Gece gündüz dolaflt›¤›m bu topraklarda
Anadolu insan›n›n kendine özgü konukseverli¤i ile ku-
caklaflt›m. Doyulmaz mutfa¤› ile Gaziantep, gizemli so-
kaklar› ve Mezopotamya ruhuyla Mardin, peygamberler
kenti Urfa, hüznüyle Diyarbak›r, görkemli heykelleriyle
Nemrut beni büyüledi. ‹kinci kitab›m için 10 bin kilo-
metre yol kat ettim. Malatya, Erzincan, Kemaliye, Arda-
han, Kars, Sar›kam›fl, Ka¤›zman, Do¤ubayaz›t, Van,
Hakkari, Bitlis, Elaz›¤, Tunceli ve daha birçok yer… Her
kilometrede daha da büyülenerek hiç s›k›lmadan, yo-
rulmadan, korkmadan yolculu¤umu tamamlad›m.

Bu kitaplar›n bölge tan›t›m›na nas›l katk›s› oldu? 
‹lk kitab›m üç, ikinci kitab›m iki bask› yapt›. Bas›n çok
ilgi gösterdi. Birçok köfle yazar› köflelerinde kitab›m-
dan söz etti. Kendili¤inden tan›t›m› yap›lm›fl oldu. Biraz
da¤›t›mda s›k›nt› yaflad›m. Ancak yine de kitaplar›m›n
Do¤u ve Güneydo¤u’nun tan›t›m›na ciddi katk›s› oldu. 

Baflka bir kitap ç›karmay› düflünüyor musunuz? 
Geçen y›l Mersin’de uzun süre günde üçer konferans
verdim. Çok iyi iliflkilerim oldu. Bölgenin ileri gelenleri
Do¤u Akdeniz bölgesiyle ilgili bir kitap haz›rlamam› iste-
diler. Üç bask›n›n sat›fl›n› da garanti ettiler. Her türlü
sponsoru buldum, ancak yay›neviyle telif hakk› konu-
sunda anlaflamad›¤›m›z için o kitab› haz›rlayamad›k.
Coflkun Aral’la program yapmak istiyoruz. En büyük
idealim bir Karadeniz belgeseli yapmak.

Mardin’de bir evin kap›s›

Ulu Kümmet



Günümüzün popüler kültür anlay›fl›nda pek de
yeri olmayan bir gelenek halk ozanl›¤›. En bi-
linen son temsilcilerinden biri ise Afl›k Veysel

fiat›ro¤lu. Hepimizin bildi¤i, uzun ince bir yol denildi
mi ilk akla gelen, sesi insan›n içine iflleyen, sözleri ki-
mi zaman yürek yakan, ço¤unlukla düflündüren…

Peki nedir Afl›k Veysel’i bu kadar etkili ve unutulmaz
yapan? Öncelikle kulland›¤› gösteriflsiz, sade ve özen-
li Türkçe. Afl›k Veysel yal›n bir dille toplumsal sorunla-
r› hicveder. ‹yimserlikle umutsuzlu¤un, yo¤un bir hü-
zünle yaflama sevincinin iç içe geçti¤i fliirlerinde do¤a-
y›, toplumsal olaylar›, dini ve siyasal gerçekleri ele al›r. 

‹ki gözü de görmeyen Afl›k Veysel’in birçok konuda
görenlerden daha çok görmesinin alt›nda derin bir
Anadolu kültürü ve folklorü yatar. Verdi¤i eserlerde
hem sahip oldu¤u köy-kasaba kültürünün etkisi hem
de ça¤dafl anlamda bir e¤itim olana¤›ndan yoksun
kalman›n do¤al bir sonucu olarak kaderci dünya gö-
rüflü çokça görülür. Öte yandan çocukluk ve gençlik
y›llar›nda yaflad›¤› çok say›da olumsuz olay›n yaflama
bak›fl›n›, onu nas›l bir küskünlü¤e itti¤ini görmezden
gelmek yanl›fl olur.

Zorlu hayat mücadelesi
Afl›k Veysel 1894’te Sivas’›n fiark›flla ilçesine ba¤l›

Sivrialan köyünde, çiçek hastal›¤›n›n bölgeyi kas›p ka-
vurdu¤u bir zamanda dünyaya gelir. Ondan önce iki
k›z kardefli bu hastal›k yüzünden yaflamlar›n› yitirmifl-
tir. Afl›k Veysel yedi yafl›na geldi¤inde çiçek yeniden
salg›n olur, o da bu illetten yakas›n› kurtaramaz, has-
tal›k önce sol gözünü al›r, k›sa bir süre sonra da sa¤
gözünü... 

Haline çok üzülen babas› o¤luna bir saz al›r ve bu ko-
nuda yetiflmesini çok ister. Önce baflka ozanlar›n tür-
külerini çalar Afl›k Veysel, zamanla da kendi gönül di-
linden kopanlar›… 

Seferberlik y›llar›d›r, en çok istedi¤i cephede düflman-
la çarp›flmakt›r. Kardefli Ali ve akranlar› bir bir cephe-
ye giderken o üzüntüden iyice yaln›zl›¤›na gömülür. O
zamanlar yaflad›klar›n› sonradan flu dizelere döker:

Ne yaz›k ki bana olmad› k›smet
Düflman› denize dökerken millet
Felek k›rd› kolumu, vermedi nöbet
K›l›ç vurmak için düflman bafl›na. 

Bugünler müyesser olsayd› bana
Minnet etmez idim bir kafl›k kana
Mukadder harici gelmez meydana
Neler geldi bu Veysel’in bafl›na.

Talihsiz ilk evlilik
Bu arada evlilik ça¤›na gelir, ailesi onu Esma adl› ak-
raba k›z›yla evlendirir. Bu evlilikten biri k›z iki çocukla-
r› olur. Erkek olan 10 günlükken hayat›n› kaybeder.
Ac›lar bitmez, Afl›k Veysel 1921’de annesini, 1925’te
de babas›n› yitirir. Ama hayat her zamanki gibi devam
eder. 

Afl›k Veysel ba¤, bostan iflleriyle u¤rafl›r, köylerine ge-
lip giden afl›klarla Karacao¤lan’dan, Emrah’tan, Afl›k
S›tk›, Afl›k Veli gibi saz flairlerinden çal›p söyler. Köy
odalar›ndaki bu afl›k fas›llar› ona iyi gelir. 

Ne var ki talihsizlik Veysel’in yakas›n› b›rakmaz. Evle-
rinde kendileriyle birlikte kalan bir genç, Veysel’in efli
Esma’y› al›r kaçar bir gün. Veysel alt› ayl›k k›z›n› iki y›l
kuca¤›nda gezdirir ancak ne çare ki o da yaflamaz.
Afl›k Veysel fliirinde ac›lar›n› flöyle dile getirir: “Talih çi-
le kadar sözü bir etmifl, her nereye gitsem gezer pe-
flimde.”

Ahmet Kutsi Tecer dönüm noktas› olur
Afl›k Veysel 1928’de ikinci evlili¤ini yapar. 1931’de
yaflam›nda dönüm noktas› say›lacak flair Ahmet Kutsi
Tecer’le bir araya gelir. Tecer ve arkadafllar› “Halk fia-
irlerini Koruma Derne¤i”ni kurarlar ve Afl›k Veysel ad›-
n› giderek daha genifl bir kitlede duyurmaya bafllar.

Dostlar beni hat›rlas›n…
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1933’te, Cumhuriyet’in 10. y›ldönümünde, üç ay sü-

ren Ankara yürüyüflü, Ankara Halkevi  konseri ve di-
¤erleri...  Ozanl›¤›yla para kazanmaya bafllar, ünü ve
fliirleri Sivas s›n›rlar›n› aflar. 

Afl›k Veysel, 1943–1944 y›llar› aras›nda Köy Enstitü-
leri’nin kurulmas›yla birlikte, halkevlerinde, radyoda
ve okullarda gezgin bir halk flairi olarak fliirlerini saz
eflli¤inde genifl halk kitlelerine dinletir ve sevdirir. 

1965’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, özel bir kanun-
la Afl›k Veysel’e, “Anadilimize ve milli birli¤imize yap-
t›¤› hizmetlerden ötürü” 500 lira ayl›k ba¤lar. 

Afl›k Veysel’in fliirleri, Deyifller (1944) , Saz›mdan Ses-
ler (1950), Dostlar Beni Hat›rlas›n (1970) isimli kitap-

lar›nda topland›. Ölümünün ard›ndan eserleri Bütün
fiiirleri (1984) ad›yla tekrar yay›nland›. 

Ozan›n yaflam› 1952’de Bedri Rahmi Eyübo¤lu’nun
senaryosuyla Metin Erksan’›n yönetti¤i “Karanl›k
Dünya” adl› belgesel filme konu oldu. Bedri Rahmi
Eyübo¤lu ayr›ca Afl›k Veysel’in “Da¤lar çiçek açar /
Veysel dert açar” dizelerini bir tablosuna konu edindi.
Ressam Orhan Peker ise Afl›k Veysel’in bir tablosunu
yapt›.
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“Uzun ince bir yolday›m…” denilir denmez ak›llara hemen düfler Afl›k Veysel ismi. Saz eflli¤inde 
do¤açlama türküler söyleyen halk ozan›m›z›n çileli bir yaflam› ve tek bir dile¤i vard›r: 

“Dostlar beni hat›rlas›n”…

Dostlar beni hat›rlas›n
Ben giderim ad›m kal›r,
Dostlar beni hat›rlas›n.

Dü¤ün olur, bayram gelir,
Dostlar beni hat›rlas›n.

Can bedenden ayr›lacak,
Tütmez baca, yanmaz ocak,
Selam olsun kucak kucak,

Dostlar beni hat›rlas›n.

Açar solar türlü çiçek,
Kimler gülmüfl, kim gülecek,
Murat yalan, ölüm gerçek,

Dostlar beni hat›rlas›n.

Gün ikindi akflam olur,
Gör ki bafla neler gelir,
Veysel gider, ad› kal›r,
Dostlar beni hat›rlas›n, 



A ssociated Press (AP), dünyan›n en önemli ve
en yayg›n a¤a sahip haber ajanslar›ndan biri.
1846 y›l›nda New York’ta kar amac› gütmeyen

bir kooperatif olarak kuruldu. Bugün ABD baflta olmak
üzere dünyan›n 120’yi aflk›n farkl› ülkesinde bulunan
abonelerine haber, foto¤raf ve görüntü servisi yap›yor.
Dünyan›n en büyük foto¤raf arflivlerinden birine sahip. 

Zeynep Alemdar, AP’nin bölge direktörü. Türkiye’nin
yan› s›ra Balkanlar›n bir k›sm›, Orta Asya ve ‹srail’den
sorumlu. Üniversiteden mezun olur olmaz bafllad›¤›
AP’de 26 y›ld›r çal›fl›yor. T›pk› ajans gibi 24 saat online
yafl›yor, evi ‹stanbul’da ama sürekli seyahat ediyor, yo-
¤un çal›fl›yor ama hiç flikayet etmiyor. Çünkü o bunlar›
dünyan›n içinde bulundu¤u durumun bir gere¤i olarak
görüyor. 

AP’nin Ankara ve ‹stanbul’da olmak üzere Türkiye’de
iki ofisi var. Ve bu ofislerde televizyon, foto¤raf ve ha-
beri destekleyen toplam sekiz kiflilik bir ekip görev ya-
p›yor. Bu ekibe d›flar›dan destek verenler de oluyor.
Gündemin böylesine h›zl› ilerledi¤i bir ülkede insan çok
daha büyük bir ekibin var olmas›n› bekliyor ama Alem-
dar, AP’nin aya¤›n› yorgan›na göre uzatan bir kurulufl
oldu¤unu, iflin s›rr›n›n da var olan insan kayna¤›n› do¤-
ru flekilde kullanmakta yatt›¤›n› söylüyor. Haberin için-
de yaflayan Alemdar ile Türkiye’den, iletiflimden ve
AP’den konufltuk.

Türkiye’nin dünyayla iletiflimini nas›l buluyorsunuz?
Bu konu çok elefltiriliyor ama son 20 y›l›n geliflimine
bakt›¤›mda çok yol ald›¤›m›z› görüyorum. Art›k Türkiye
hakk›nda hemen herkesin kafas›nda bir fleyler var. Or-
han Pamuk biliniyor. Yurtd›fl›nda rastlad›¤›m hemen
herkes Pamuk’un ‹stanbul kitab›n› okumufl ve hatta ki-
tab› okuduktan sonra ‹stanbul’a gelmifl. fiimdi Avrupa

kupas›nda ne kadar iyi oldu¤umuzu konufluyorlar. Tür-
kiye eskiden Avrupa kupas›na gidiyor muydu? Gitmi-
yordu. Bütün bunlar dünya ile iletiflimi art›r›yor. Bunu
10 bin kelimelik reklamla, sayfalarca ilanla yapamazs›-
n›z. Di¤er yandan siyasi sorunlar noktas›nda kendimizi
iyi anlatam›yoruz. ‹flin asl› bu. Ama bu noktada da yol
al›naca¤›n› düflünüyorum. Olaylara olumlu bakmak ge-
rekir. Avrupa’ya gitti¤inizde mutlaka Fatih Ak›n’› tan›-
yorlar. Nuri Bilge Ceylan’›, Ferhan Özpetek’i mutlaka
biliyorlar. Kültürel anlamda kendimizi tan›tmak siyasi
anlamda kendimizi tan›tmaktan daha önemli çünkü
kültür önemli ve kal›c›. Siyasi boyutta ise olaylar iki gün
iyi gidiyor, üçüncü gün bozulabiliyor. Ç›kar çat›flmas›
ortaya ç›kabiliyor. ‹letiflim kültürel yollardan yap›l›rsa
çok daha kolay ilerliyor.

Peki dünya Türkiye’de olup biteni rahat alg›layabili-
yor mu?
Dünya bence Türkiye’yi çok iyi alg›layam›yor. Örne¤in
yaklafl›k 3000 sayfal›k Ergenekon davas›n›n neresini
anlatacaks›n›z ki dünyaya. Bence yabanc›lar Türkiye’yi
anlamakta zorluk çekiyor. Siyasi olaylara girdi¤inizde
kendinizi anlatman›z›n olana¤› yok. Çünkü tarihimizi
do¤ru düzgün bilmiyorlar. Türkiye’ye kal›plar çerçeve-
sinde bak›yorlar. Zaten kimsenin de Türkiye’yi takip et-
mek gibi bir endiflesi yok. Bunu da unutmayal›m. Her-
kesin yapacak o kadar çok ifli var ki. Kendi ülkeleri,
ekonomileri… Dünya o kadar kötü bir durumda ki pet-
rol fiyatlar› alm›fl bafl›n› gidiyor, ABD’de banka krizi ya-
flan›yor…  

Dünya Türkiye’den haber baz›nda hangi haberleri al›-
yor? Bir s›n›fland›rma yapmak mümkün mü?
S›n›fland›rma yapmak imkans›z. Çünkü bütün dünyada
bir haber skalas› vard›r, baz› haberler hep öne geçer.
Örne¤in bir terör sald›r›s› en önemli haberdir. Dünyada-

ki en önemli 10 haberin de içine girer. Ama örne¤in
Cannes’da ödül al›nd›, onun da izlenme oran› yüksek.
Baflar› öyküleri de satmal›. Ama her zaman terör, savafl
haberleri öne geçiyor, ne yaz›k ki siyasi haberler önem-
li oluyor. Biz bazen de çok güzel magazin haberleri
yapmaya çal›fl›yoruz. Örne¤in Göreme’deki balonla
uçuflu haber yap›yoruz, bütün Amerikan gazeteleri kul-
lan›yor, rengarenk foto¤raflar› bas›yorlar. Seyahat, tu-
rizm haberleri çok be¤eniliyor. Bunlar benim de çok
hofluma giden haberler.

Yeni medya olarak tan›mlanan internet büyük bir
güç. Gelecekte gazetelerin durumunun nas›l olaca¤›-
n› düflünüyorsunuz?
Ben gazete yay›nc›l›¤›n›n devam edece¤ini düflünenler-
denim. Ama benim gibi düflünmeyenler de var. Ancak
gazetelerin gelecekte çok ayr›cal›kl› yay›nlar olaca¤›n›
düflünüyorum. Bu y›l ücretsiz metro gazeteleri Türki-
ye’de de yay›nlanmaya bafllad›. Avrupa’da san›yorum
4-5 y›l önce bafllam›flt›. Bence gelecekte iki tür gazete
olacak: Ücretsiz da¤›t›lan gazeteler ve çok pahal› gaze-
teler. Bu durumun sinyallerini de almaya bafllad›k. ‹tal-
ya’da 2,5 Euro verip Herald Tribune ald›m. Yan›na bir
de Ekonomist alay›m derseniz, gazete okumak için ay-
da 100 Euro’yu aflan bir bütçe ay›rman›z gerekecek.
Bu kadar paray› ne Avrupa’da ne de Türkiye’de kimse
kolay veremez. Bu durum gazeteler yok olacak anlam›-
na gelmiyor, ancak detayl›, yo¤un, uzmanl›k bilgisi is-
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Ajanstan al haberi

Türkiye’de flu an bas›n›n içinde bulundu¤u durumu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Bas›n de¤iflik evrelerden geçiyor. Ayn› evrelerden Ame-
rikan bas›n› da Avrupa bas›n› da geçti. Türkiye de onlar-
dan geçiyor. Hatta baz› evreleri atlay›p, z›play›p geçiyor.
Teknolojik anlamda bakarsan›z Türkiye’de bas›n›n hep
önde gitti¤ini görürsünüz. Yurtd›fl›ndan ziyarete gelen
yay›nc›lar› buradaki de¤iflik yay›n organlar›na götürdü-
¤ümüzde teknolojiden çok etkileniyorlar. Bunlar olumlu
yönler. ‹çerik yönünden ise zengin bir bas›n›m›z var. ‹çe-
ride çok de¤iflik sesler var. Ben gazetecili¤e 12 Eylül
döneminde bafllad›m. O zamanlar hiçbir fley yaz›lam›-
yor, çizilemiyordu. Birçok kelimenin kullan›lmas› dahi ya-
sakt›. O günlerle k›yaslad›¤›m›zda çok yol kat etti¤imizi
görüyoruz. 5-10 y›l sonras› daha da iyi olacak. fiu anda
Türkiye’de var olan çok seslili¤i pek çok ülke tolere ede-
meyebilir. Bu da çok önemli. 

Dünyadaki gazetecilik ile Türkiye’deki gazetecilik ara-
s›ndaki farklar neler? 
ABD’de daha çok olan olay aktar›l›yor, Türkiye’de ise
devreye görüfl, yorum giriyor. Ama Avrupa’da da durum
bu flekilde. Türk bas›n› ile Avrupa bas›n›nda yorum ha-
bercili¤i yap›l›yor. 

“Türkiye’de bas›n teknolojide ileri”
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Dünya Türkiye’den en çok hangi haberleri takip ediyor? fiiddet haberleri mi kültürel olaylar m› ra¤bet
görüyor? Dünya Türkiye’yi nas›l alg›l›yor? Dünyan›n en büyük ajanslar›ndan Associated Press Bölge
Direktörü Zeynep Alemdar “dünyay›” anlat›yor…

Dünya Türkiye’den en çok hangi haberleri takip ediyor? fiiddet haberleri mi kültürel olaylar m› ra¤bet
görüyor? Dünya Türkiye’yi nas›l alg›l›yor? Dünyan›n en büyük ajanslar›ndan Associated Press Bölge
Direktörü Zeynep Alemdar “dünyay›” anlat›yor…



62 söylefli: Zeynep Alemdar

Günlük çal›flma temponuz nas›l?

Oldukça yo¤un ama herhalde herkesin çok yo¤un. Gü-

nümüzde herkes o kadar yo¤un çal›fl›yor ki, art›k bana

yo¤un çal›fl›yorum demek ay›p geliyor. Yeni dünyan›n ifl

tan›m› böyle. Art›k sabah 9.00, akflam 17.00 gibi bir ifl

tan›m› kalmad›. Bana gelince sabah kalkar kalkmaz ilk ifl

olarak bilgisayar›n bafl›na oturur, gelen mesajlar› oku-

rum. Güne 8.00-8.30 aras› bafllar›m, gece de 01.30-

02.00 aras› bitiririm. 

Sürekli online m›s›n›z?

Sürekli. Hiçbir mail’i kaç›rmam. New York’taki patronum

“sen hiç uyamaz m›s›n, her dakika cevap veriyorsun

mesajlara” der. Bir de New York ile saat fark›m›z oldu-

¤u için özellikle gece geç yat›yorum. Çok özel bir rapor

istenmedikçe gelen mesajlara an›nda cevap veriyorum.

Geçen gün merak edip sayd›m ve rutin bir günde yak-

lafl›k 100 mail cevaplad›¤›m› gördüm. Baz› günler ise ar-

t›k parmaklar›m flafl›r›yor. Her bir mail’i iki dakikada yaz-

sam, 200 dakika eder, yani günde dört saat hiç durma-

dan yaz›yorum. Neyse ki yaflam tarz›m bu tür bir çal›fl-

ma temposuna izin veriyor. Evde beni bekleyen küçük

bir çocu¤um yok. Her kad›n bunu yapam›yor. Bu yüz-

den kad›nlar›n kariyerlerinde ilerlemesi çok zor. 

Kendinize vakit ay›rabiliyor musunuz? 

Çok çal›fl›yorum ama kendime de zaman ay›rabiliyorum.

Arkadafllar›mla görüflürüm, film seyrederim, yeme¤e ç›-

kar›m s›k s›k. Ama ifl için de çok s›k seyahat ediyorum,

Biz bölge olarak Londra AP’ye ba¤l› oldu¤umuzdan

Londra’ya gidiyorum. Sorumlusu oldu¤um ülkelere gidi-

yorum. A¤ustos ay›nda seyahati tercih etmiyorum ama

örne¤in Kas›m sonuna kadar 6-7 tane seyahatim var. 

Yeni dünyan›n ifl tan›m›

teyenler için gazete pahal› bir meta olacak. Bilgi
web’de de pahal› olacak, her fleye bir t›kla ulaflamaya-
ca¤›z, okumak için para verece¤iz. Wall Street Journal
bunu denedi, olmad› ama ileride olacak. Belki gazete-
ler, gazeteyi elde tutmaya al›fl›k kuflaklar kalmad›¤›nda
ortadan yok olur. Çünkü çok genç nesil yaln›zca par-
mak uçlar›yla yafl›yor.

Teknolojinin ajans gazetecili¤ine yans›mas› nedir? 
Ajans gazetecili¤i çok de¤iflti. Ajansç›l›k çok h›zl› olma-
y› gerektiriyor. fiimdi neredeyse her saat bafl› befl ha-
ber yazabiliyoruz. Eskiden örne¤in oturup topluca
1000 kelimelik bir haber yazard›k. Ama art›k k›sa k›sa
haberler geçmek zorunday›z. Çünkü yeni medyaya
servis veriyoruz. Art›k foto¤raf çok ön planda. Görsel-
lik çok önemli. Bence foto¤rafç›l›k zirvede. 

Peki teknolojinin insan kaynaklar›na yans›mas› nas›l
oldu? Kadrolar küçüldü mü, di¤er ajanslarda oldu¤u
gibi AP’de de çok say›da iflten ç›karma yafland› m›?
AP olarak çok flansl›y›z çünkü bizde o kadar yo¤un ifl-
ten ç›karmalar yaflanmad›. AP aya¤›n› yorgan›na göre
uzatan bir müessese, hiçbir zaman çok aç›lmad›. Bun-
da da san›yorum kar amac› gütmeyen bir kooperatif ol-
mas›n›n çok büyük faydas› var. Her zaman küçük büt-
çeyle, az insanla çal›fl›r. Bir habere 20 muhabir yolla-
maz, var olan insan gücünü de¤iflik flekilde da¤›t›p kul-
lanmay› bilir. Ama di¤er ajanslar çok say›da kifliyi iflten

ç›kard›. Gazeteler özellikle ABD’de zor zamanlar yafl›-
yor. Her hafta gazetelerden çok say›da kifli iflten ç›ka-
r›l›yor. Yeni medya bu noktada ister istemez etkili. Tür-
kiye’de gazetelerin durumu halen çok iyi. Reklam pas-
tas›ndan ald›klar› paya bak›n. Amerika’da bu çok de¤i-
fliyor, çünkü internet reklam pastas›ndan büyük dilim-
ler kapmaya bafllad›. Bu nedenle gazeteler küçülüyor.
Türkiye’de ise durumun farkl› olmas›nda internetin ha-
la yavafl olmas› etkili, bilgisayar kullan›m› hala çok yay-
g›n de¤il. ‹statistiklere bak›yorum, gündüz kullan›m da-
ha fazla. Akflam birden düflüyor. Bunlar gazeteler için
flimdilik olumlu fleyler. 

AP’nin dünyada yap›lanmas› nas›l? 
Haber merkezi New York. Televizyonda ise merkez
Londra. Biz, saat fark›n› aflabilmek için Londra’daki
editörler masas›yla çal›fl›yoruz. AP’nin yap›lanmas›nda,
saat fark› da gözetilerek, farkl› haber masalar› faaliyet
gösteriyor. Ayn›s› foto¤raf için de geçerli. Londra çok
önemli bir merkezimiz. Temel örgütlenme haber, foto¤-
raf ve görüntülü haber fleklinde. APTN olarak bilinen
görüntülü haber çok yeni. Görüntülü ajans habercili¤i
yapmak çok masrafl›. AP 10 y›l önce televizyonculu¤a
girdi¤inde asl›nda oldukça büyük bir risk ald›. O za-
manlar pazarda Reuters ve WTN diye bir ajans vard› ve
biz de bu ifle girdi¤imizde herkes bu pazarda üç ajan-
sa yer olmad›¤›n› söyledi. Nitekim de öyle oldu. AP,
WTN’i sat›n ald›. Art›k Reuters ve APTN var yaln›zca. 
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Associated Press Ankara bürosunda muhabir olarak
çal›flmaya bafllad›n›z. Zaman içinde Ajans’ta farkl›
görevlerde bulundunuz. fiimdi Bölge Direktörü olarak
görev yap›yorsunuz. Hiç ulusal medyada çal›flmay›
düflünmediniz mi?
Ulusal bas›nda çal›flmak hiç akl›mdan geçmedi. Belki bu
noktada benim tutucu taraf›m ortaya ç›k›yor. Üniversite-
yi bitirdikten sonra karfl›ma AP muhabirli¤i ç›kt›, baflla-
d›m ve ayn› yerde çal›flmaya devam ettim ama AP için-
de de farkl› görevlerde bulundum. Yabanc› bas›n› sev-
dim san›r›m. Son dört y›ld›r yapt›¤›m bölge direktörlü¤ü
de tamamen yepyeni bir ifl.

Bölge direktörü olarak sorumluluklar›n›z neler?
Tabii ki art›k gazetecilik yapm›yorum. ‹flimi, AP’nin so-
rumlulu¤um alt›ndaki bölgelerde faaliyetlerini yürütmek
oluflturuyor. AP’nin haber, foto¤raf, video servisleri için
müflterilerle iliflkileri kurmak, sözleflmeler gerçeklefltir-
mek, o sözleflmeleri takip etmek, yeni servisleri tan›t-
mak görevlerim aras›nda.

Gazetecilikten sonra yönetici oldunuz. Bundan sonra-
s› için hedefiniz nedir?
Bu yapt›¤›m ifl benim için çok yeni. Yapt›¤›m iflteki he-
defim var olan pazar› büyütmek. Bunun için her gün bir
hedef sapt›yorsunuz. Bugün örne¤in 2009 hedeflerini
yap›p geldim, o yüzden heyecanl›y›m. 2009 y›l›n› biçim-
lendirmeye çal›fl›yoruz. Yapt›¤›m›z her yay›n, yaflad›¤›-
m›z her y›l bir sonrakinin hedefini tutturmak için. Amaç
her zaman AP’nin pazar›n› büyütmek. AP Türkiye’de
hemen her medya organizasyonuna ulaflt›. Bu benim
için çok önemli. fiimdi di¤er ülkelerde de ayn›s›n› ger-
çeklefltirmek en büyük arzum. 

“AP, Türkiye’de herkese ulaflt›”

AP tarz› haberin kriterleri neler?
AP’de çok önemli, vazgeçilmez kriterler var. Bunlardan
biri haberin do¤rulu¤u. H›z çok önemli. Ajansç›l›kta ha-
beri önce sizin vermeniz çok prestijli bir fleydir. Baz›
büyük haberlerde bize bunun ölçüleri de gelir. Diyelim
ki Güngören patlamas›n› AP 21.00, Reuters de
21.03’te verdi. Bu üç dakika bizim için çok önemlidir.
Fakat bize her zaman flu söylenir: H›zl› ol ama önce
do¤ru ol. ‹fle al›m yaparken de bu kriterleri göz önün-
de bulunduruyoruz. ‹fle al›rken entelektüel düzeyi yük-
sek, gazetecilik yönü kuvvetli, dil bilen kiflileri tercih
ediyoruz. Bir de ajansç›l›kta önemli olan pek çok habe-
ri birden izlemek, gazetelerden fark›m›z da bu. Ben bir
süre Washington Post’ta çal›flt›m, cennete düfltüm
hissettim. Önüme bir haber veriyorlard›, “git bugün
kongrede flunu izle haberi getir” diyorlard›. Gidiyor-
dum, izliyordum, yaz›yordum, veriyordum haberi, “flim-
di ne yapaca¤›m” diyordum, “bitti iflin” diyorlard›. Biz
halbuki ajansç›l›kta her saat bafl› haber yap›yorduk.
Ajansç›l›k bu, her fleyi yapmay› ö¤reneceksiniz. Örne-
¤in ben futbol da yazd›m. Kabusumdu ama yazd›m.
Bu aç›dan gazetecilik ajansç›l›ktan daha keyifli. Diplo-
masi muhabiri oldu¤unuzda o konuda herkesi tan›rs›-
n›z, her konunun girdisini ç›kt›s›n› bilirsiniz, örne¤in.
Ama ajansç›l›k, gazetecili¤e haz›rlanmak aç›s›ndan çok
iyi bir okul. ABD’de de New York Times, Washington
Post’taki gazetecilerin geçmifline bakarsan›z, neredey-
se hepsinin AP okulundan geçti¤ini görürsünüz.
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Herkes onu giyiyor



Levi Strauss 18. yüzy›l›n sonlar›nda blue jean’i
keflfetti¤inde tüm dünyaya damgas›n› vuracak
bir ürün yaratt›¤›n› tahmin edebilir miydi? Büyük

olas›l›kla hay›r. Çünkü Strauss blue jean’i herkes giysin
diye yapmam›flt›. Amac› demiryolu iflçilerinin çal›fl›rken
dayan›kl› ve rahat bir pantolon giymeleriydi. Çünkü
ABD 18. yüzy›l›n sonlar›nda bafltan afla¤› demiryolu
a¤lar›yla örülüydü ve demiryolu inflaatlar›nda çal›flan ifl-
çilerin giysileri çok çabuk y›pran›yordu. 

Bugün blue jean bir sosyal fenomen ve ölümsüz. Dün-
yan›n en zengin insanlar›ndan en s›radan insanlar›na
kadar herkesin olan, tüm dünyada kuflak ve s›n›f fark›
tan›mayan bir ürün. Her türlü moda ak›m›na uyum sa¤-
l›yor; kimi zaman y›rt›k kimi zaman tafll› ama her devir-
de en popüler ürün olarak yerini koruyor.  

Denim kumafl ilk Fransa’da üretildi
Denim, blue jean ürünlerinin yap›m›nda kullan›lan bir
kumafl türü. Türkiye’de kot denilen tüm ürünlerin ku-
mafl› da asl›nda do¤ru ifadeyle denim. Ad›n› ilk üretim
yeri olan Fransa’n›n “De Nimes” kentinden al›yor. Oriji-
nal rengi mavi. 17. yüzy›lda ilk kez üretiliyor, 18. yüzy›-
l›n sonunda da Atlantik Okyanusu’nu aflarak ABD’ye
ulafl›yor. 

Levi Strauss’un iflçiler için üretti¤i pantolonlarla da ha-
yat›n içine s›z›yor. Zaman içinde ABD’de denim doku-
ma ifli yayg›nlafl›yor. Denim kumafl üretimi ve jean fab-
rikalar› pamuk üretim alanlar›na yak›n yerlerde küme-
lenmeye bafll›yor. 

Erkekler denim kumafl fabrikalar›nda çal›fl›rken, jean
fabrikalar›nda dikifl dikmek üzere kad›n iflçiler istihdam
ediliyor. Markalar ço¤al›yor. Levi’s, Lee, Wrangler vs.
derken blue jean ürünleri bir markalar savafl›n›n ortas›-

na düflüyor. Ürün giderek popülerlefliyor. Dönemin ün-
lü Hollywood y›ld›zlar› James Dean ve Marlon Bran-
do’nun giydi¤i Levi’s blue jean’ler bir dönem gençli¤in
baflkald›r› sembolü oluyor. Kad›nlar aras›nda ise
1960’l› y›llarda Marilyn Monroe ve Brigitte Bardot’nun
blue jean giymesi ile yayg›nlafl›yor.

ABD’de blue jean, Türkiye’de kot
Kot, denim kelimesinin Türkçe’deki karfl›l›¤› olarak kul-
lan›l›yor. Peki Türkiye’de neden kot pantolon, kot ceket
ifadeleri kullan›l›yor? Bunun nedeni Türkiye’deki ilk de-
nim kumafll› ürün üreten giriflimci. Muhteflem Kot adl›
giriflimci 1940 y›l›nda Fransa’ya yapt›¤› bir ziyarette
blue jean’le tan›fl›yor ve sa¤laml›¤›na, dikim tarz›na
hayran kal›yor. Türkiye’ye gelip bu kumafl› üretmeye
karar veriyor. Muhteflem Kot 1960 y›l›na gelindi¤inde
günde 200 adetlik bir üretime ulafl›yor. Kot markal›
ürünleri Türkler seviyor. Tüm dünya 7’den 70’e blue je-
an giymeye bafllarken, Türkiye’de de Kot markal› ürün-
ler yayg›nlafl›yor. Kot buralarda bir marka ad› olmaktan
ç›k›yor, bir ürün kodu haline geliyor. Herkes art›k evin-
den kot giyip ç›kmaya bafll›yor.

80’li y›llara gelindi¤inde ise serbest piyasa ekonomisi
yabanc› markalar›n yerli piyasaya girmesi için kap›lar›
aç›yor. O ana kadar sat›flta lider olan Kot markal› yerli
yap›m blue jean ürünler irtifa kaybediyor. Sat›fllar› dü-
flen firma 1992 y›l›nda üretimini durduruyor. 

Türkiye’nin denim kumafl ihracat›
Ama zaman Türkiye lehine iflliyor. Bugün Türkiye de-
nim giysi üretiminde gerek tasar›m gerek markalaflma
gerekse etkin pazarlama stratejileri ile dünyan›n önde
gelen ülkelerinden biri durumunda. Günümüzde dün-
yada 200 milyon insan Türkiye’de üretilen blue jean’le-
ri giyiyor, dünyan›n denim kumafl ihtiyac›n›n yüzde 60’›
Türkiye’den karfl›lan›yor. Türkiye’de y›ll›k 300 milyonun
üzerinde blue jean üretimi yap›l›yor. Dünyan›n en paha-
l› al›flverifl merkezlerinde Türkiye’de üretilmifl blue je-
an’ler sat›l›yor. 

Türkiye Mavi Jeans, Cross Jeans, Little Big, Colin’s,
Loft, Interpoll gibi markalarla dünyan›n tam 120 ülkesi-
ne ihracat yap›yor. Günümüzde dünya pazar›n›n yüzde
6,5’i Türklerin elinde. ‹hracat›n yüzde 22’si Alman-
ya’ya, yüzde 13,4’ü ‹ngiltere’ye, yüzde 9’u ABD’ye,
yüzde 6’s› Hollanda’ya, yüzde 6’s› ‹spanya’ya yap›l›yor.

Eskimeyen moda
Blue jean bugüne kadar s›n›f, cinsiyet, yafl, ›rk, ulusal
ve ideolojik s›n›r tan›mayan belki de tek ürün. Bu gös-
teriflsiz ürün ABD’liler için ba¤›ms›zl›¤›n, özgürlü¤ün ve
eflitli¤in sembolü. Asl›nda dünyan›n hangi ülkesinde bu
böyle de¤il ki? Blue jean bir ulusal üniforma ya da kos-
tüm. Bir blue jean pantolon s›n›f, statü, kültür gibi ay-
r›mlar› ortadan kald›rmak gibi güce sahip. 

A¤›r ifl koflullar› için yarat›lan, zaman›nda iflçi s›n›f›n› an-
latan bir giysi öyle bir evrim geçirdi ki tüketici piyasas›-
n›n en önemli malzemelerinden biri haline geldi. Blue
jean sessiz bir devrim baflard› asl›nda. Üst s›n›fla alt s›-
n›f tek bir giysiyle eflit hale geldi ve blue jean gündelik
hayat›n vazgeçilmez giysisi oldu. Ne giysem sorusunun
neredeyse tek bir cevab› var art›k: “Giy bir blue jean (ya
da kot)”.
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Bafllang›çta yaln›zca ABD’li iflçiler için üretilmiflti. Ama insanlar onunla çok rahat etti, kendilerini fl›k 
hissetti. S›n›rlar› aflt›, ABD’den tüm dünyaya yay›ld›. Bugün herkes onu giyiyor. Blue jean rahatl›¤› ve
fl›kl›¤› yafl, cinsiyet, ›rk tan›m›yor. 

SSiiyyaassii sseemmbbooll oollaarraakk bblluuee jjeeaann
Blue jean zaman zaman siyasi sembol olmay› da ba-
flarm›fl bir ürün. 1968 y›l›nda Fransa’da bafllayan ö¤-
renci hareketleri, Vietnam karfl›t› gösteriler, askeri
darbeler ve 61 anayasas› blue jean’i siyasi bir simge
haline getiriyor. 60’lar›n sonunda ‹stanbul-Beyaz›t’ta-
ki Bodrum Han’da art›k Amerikan blue jean’leri sat›l-
maya bafllan›yor. Befliktafl Pazar›’nda yenisi, Sulta-
nahmet’te kullan›lm›fl› sat›lan blue jean’ler üniversite-
lere girdi¤inde ise kamplaflma bafll›yor. Sa¤ görüfllü-
ler blue jean’i hiç benimsemiyor, sol görüfllüler ise
giymeden önce Amerikan bayrakl› etiketlerini söküp

haki renkli parkalar›yla Türk solunun simgelerinden
biri yap›yor Strauss’un iflçi giysisini.

Blue jean Türkiye’de de bir siyasi simge haline geli-
yor. Ancak Türkiye’deki geliflmeler bununla bitmi-
yor. 

17 May›s 1973’te blue jean kelimesi blucin olarak
Türk Dil Kurumu Sözlü¤ü’ne giriyor. Ama çok bir
fley fark etmiyor, blucin’den çok kot ad› yayg›nl›¤›n›
sürdürüyor. Derken 2008’e geliniyor, pek çoklar› dil
al›flkanl›¤›yla kot demeye devam ediyor.
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G›rg›r, F›rt gibi 500 bin
sat›fl rakam›na ulaflm›fl

mizah dergilerinin kurucusu,
Hayk Mammer, Avanak Av-
ni, Utanmaz Adam gibi mi-
zah karakterlerinin yarat›c›s›
O¤uz Aral’›n çok yönlü ha-
yat›na s›cak bir bak›fl… 

Tiyatro adam›, pandomim
sanatç›s› ve ö¤retmeni, ba¤-
lama ustas›, yazar, senarist, grafiker, çizgi film ya-
rat›c›s›, ticaret dehas›, seramik ve ebru ustas›, res-
sam, aflç› ve darbe günlerinin direniflçi ayd›n›, Av-
rupa’y› Anadolu mizah›yla tan›flt›ran harbi adam...
Bu çok yönlü, çok kültürlü, çok kabiliyetli “Röne-
sans adam›”n›n aflklar, ac›lar ve kahkahalarla dolu
yaflam öyküsü… 

Korhan Atay ve Figen Kumru Akflit, O¤uz Aral’›n ya-
flam öyküsünün izinde Aziz Nesin’den Ertan Erbulak’a,
Lüftü Akad’dan Müjdat Gezen’e bir dönemin s›ms›cak
dünyas›n› ve Hasan Kaçan, Ergun Gündüz ve Galip
Tekin gibi efsane karikatüristlerin ustalaflma sürecini
anlat›yor. 

M‹ZAHIN AB‹S‹ O⁄UZ ARAL GÖRGÜ TANI⁄I ‹NC‹R

Yer: Viyana, Tarih: 1910.
fiehir: Freud’un Viyana-

s›. At arabalar›n›n, maskeli
balolar›n, fl›k kafelerin flehri.
Karanl›kla ayd›nl›¤›n, bat›l
inançla bilimin efli¤inde bo-
calayan bir imparatorluk
kenti. Varl›kl› ve tan›nm›fl bir
ailenin k›z› olan Dora bir yaz
gecesi öldürülür. Cinayeti
kriminoloji alan›ndaki bilimsel
geliflmeler ›fl›¤›nda soruflturan müfettifl, bir yandan da
büyüye, gizemli söylencelere merakl› kar›s›n›n etkisi al-
t›ndad›r. Cinayeti çözebilmek için “olaydaki hata”y›
keflfetmeye çal›fl›r. Bu arada kar›s› da kendi yöntemiy-
le katilin pefline düflecek, toplumun gizli kalmas›n› ye¤-
leyece¤i bir sonuca ulaflacakt›r. Görgü Tan›¤› ‹ncir, bir
solukta okunan bir gerilim roman›. Jody Shields, bu ro-
man› Freud’un ünlü hastas› Dora’yla ilgili notlar›ndan
yararlanarak kaleme alm›fl. Yaln›z küçük bir de¤ifliklik-
le. Freud’un notlar›nda “intihar” diye geçen olay› “cina-
yet”e dönüfltürmüfl. Shields, Freud’un elinde bir koba-
ya dönüflen Dora’n›n hikayesini yeniden kurguluyor.
Ona göre öldürülmüfl olan Dora’n›n katili kim, yoksa
Freud’mu? 

Tom Fitzgerald’›n eflatun
renge boyal› minibüsü,

her Cuma akflam› Dublin’den
üç saat uzakl›ktaki taflra ka-
sabas› Rathdoon’a gitmek
üzere yola ç›kan ve hep ayn›
yedi kiflinin oluflturdu¤u gru-
bun buluflma noktas›d›r. Haf-
ta sonlar›n› geçirmeye giden
bu kiflilerin gizli hikayeleri ve
zorunlu yolculuk nedenleri
vard›r. Birbirlerinin Dublin’in neresinde oturduklar›ndan
bihaberlerdir. T›pk› iç dünyalar›n› bilmedikleri gibi. 20
y›ld›r kocas›ndan ve çocuklar›ndan ayr› yaflayan Judy,
Hukuk Fakültesi’nden ayr›lan Rupert, cimrili¤iyle tan›-
nan Nancy Morris, kafas› evli bir doktorla yaflad›¤› ilifl-
kiyle meflgul olan Dee Burke, ailesi dahil herkesin biraz
gizemli buldu¤u Kev Kennedy, hemflire Celia Ryan,
çal›flt›¤› bankada taflrada çal›flan tek güvenlik görevlisi
olan Mikey ve tabii ki minibüsün floförü Tom Fitzge-
rald. Onun bile düzenli olarak her hafta sonu eve dö-
nüflünün bir nedeni vard›r. 

Maeve Binchy bu sekiz kifli arac›l›¤›yla anlatt›¤› öykü-
lerle bizi keyifli bir yolculu¤a ç›kar›yor. 

LEYLAK ZAMANI
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Peri bacalar›n›n, güzel at-
lar›n, üzüm ve flarab›n,

azizlerin ve Hac› Bektafl Ve-
li’nin topra¤› Kapadokya...
Çok yaz›ld›, çok çizildi, çok
anlat›ld› ama bu kitab›n say-
falar›nda yer alan birçok ko-
nu bugüne dek pek ifllenme-
di. Hititlerden Romal›lara, Bi-
zansl›lardan Selçuklulara, Di-
mitrios Katsikas’tan Aziz Ba-
ba’ya, Refik Baflaran’›n Cemal’inden So¤anl› köyünün
pulcusu Fevzi Ablak’a uzanan gizemli öyküler. Turgay
Tuna, sizleri peri bacalar› diyar›n›n vadilerinde, tepele-
rinde, köylerinde dolaflt›r›p Kapadokya’n›n bilinme-
yenlerine götürüyor. Tuna, 1973’ten bu yana profes-
yonel tercümanl›k ve rehberlik mesle¤ini sürdürmeye
devam ediyor. Skylife’tan Cumhuriyet Dergi’ye pek
çok süreli yay›nda makaleler kaleme alan yazar, özel
tur rehberli¤inin yan›nda 20 y›l› aflk›n bir süredir eflsiz
güzelli¤inin gizemine kap›larak yaz aylar›n› geçirdi¤i
Kapadokya’daki özel araflt›rma ve incelemelerini sür-
dürüyor. Profesyonel tercüman da olan Tuna’n›n gezi-
inceleme alan›nda daha önce yay›mlanm›fl dokuz kita-
b› bulunuyor.

Her fley, her zaman görün-
dü¤ü gibi midir? Bilinme-

yenlerin arkas›ndaki gerçekler
ne kadar ürkütücü olabilir?
Tüyler ürpertici ayr›nt›lar karfl›-
s›nda oldu¤unuzu düflünerek
okuyaca¤›n›z, bir adli t›p bafl-
yap›t› olan Ç›plak Kemikler sü-
rükleyici ve merak uyand›r›c›
anlat›m›yla sizi çarp›c› bir sona
götürüyor. Charlotte’da bu-
nalt›c› bir yaz s›ca¤›... Adli t›p antropolo¤u Dr. Tempe-
rance Brennan’›n y›llard›r hayalini kurdu¤u romantik bir
tatil... Fakat birden ortaya ç›kan tats›z sürprizler... Bir
f›r›nda yeni do¤mufl bir bebe¤in kömürleflmifl ceset ka-
l›nt›lar› bulunur. Bu arada, kendisi de henüz bir çocuk
olan anne Tamela Banks ortadan kaybolur. Tamela
gerçekten bebe¤ini öldürmüfl müdür, yoksa o da ma-
sum bir kurban m›d›r? Kemik Kutusu ve Çoktan Öl-
müfltü adl› eserlerin yazar› Kathy Reichs bir kez daha
performans›n›n doru¤unda. Ç›plak Kemikler, okuyucu
alg›s›n› “korku” kategorisine yaraflacak biçimde bulun-
du¤u yerden alarak bambaflka diyarlara tafl›yor. Re-
ichs’›n korkutucu sürprizlerle dolu dünyas›na ad›m at-
maya haz›r olanlar için…

fiER‹F MARD‹N OKUMALARI ÇIPLAK KEM‹KLERB‹L‹NMEYEN KAPADOKYA

fierif Mardin… Sosyolog,
tarihçi, entelektüel… Ba-

¤›ms›z ve ayk›r› bir kiflilik…
Herhangi bir grup ve çevreyle
kolayca örtüflmeyen söylem-
lerin sahibi. Y›llar içinde, çev-
resindeki hiçbir yörüngenin
cazibesine kap›lmad›¤›ndan
kendine ait bir dil ve okunma-
ya de¤er derinlikli bir dünya
infla ediyor. Mardin’in çal›fl-
malar›na bakt›¤›m›zda öncelikle teorik bir çerçevenin
nas›l kurulaca¤›n› ve sonra toplumla ilgili metodolojik
bir birikim halinde geniflleyen sorular›n nas›l sorulaca-
¤›n› tespit ediyoruz. Mardin’in sistemli elefltirileri s›k› bir
metodoloji üzerinden gidiyor. Hem elefltirel olabilmek
hem bir metodolojiye sad›k kalmak ve buradan da öz-
gün bir söylem üretebilmek kuflkusuz sosyal bilimler
için ideal çerçeve say›lmal›. Mardin’in de¤iflik dönem-
lerde yazd›¤› kitaplar›n bir araya getirildi¤inde bir bü-
tünlük arz etmesinin nedeni bu. Onun metodolojisinde
Merkez-Çevre iliflkileri, ‹deolojiler, Din Sosyolojisi, Yeni
Osmanl›lar ve Jön Türkler, Türk Modernleflmesi, Kültür
ve Kimlik sorunlar›, Türk Edebiyat› gibi konular köfle
bafllar›n› tutar. 



P›nar Deniz Ürünleri’ne bas›ndan büyük ilgi
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Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Ya-
flar Kalpakl›o¤lu Çeflme’de bas›ndan konuklar›n›

a¤›rlad›. Yaflar Toplulu¤u üst düzey yöneticilerinin ve
konuklar›n kat›ld›¤› P›nar Deniz Ürünleri Bal›k Çifli¤i’ne
yap›lan gezide, Kalpakl›o¤lu, kültür bal›kç›l›¤›n›n asli ifl-
lerinden biri olmad›¤›n›, buradaki  amac›n, iflin nas›l
do¤ru yap›ld›¤›n› ortaya koymak ve önderlik etmek ol-
du¤unu aç›klad›. 

Ild›r›’daki Bal›k Çiftli¤i’ne yap›lan geziden çok memnun
kalan bas›n mensuplar›, modern bir bal›k çiftli¤inin na-
s›l olmas› gerekti¤ini böylelikle gördüklerini ifade ettiler. 
Çeflme Alt›n Yunus’ta bas›na verilen akflam yeme¤ine
ise ‹cra Baflkan› Mehmet Aktafl, D›fl Yat›r›mlar ve Yeni
Projeler Baflkan› Ahmet Yi¤itbafl›, Operasyonlar Grubu
Baflkan› Olcay Sunucu, Boya Grubu Baflkan› Hüseyin
Çeliker ve Tar›msal Üretimden Sorumlu Grup Baflkan›

Hasan Girenes kat›ld›. Kalpakl›o¤lu, bas›n mensupla-
r›yla yapt›¤› sohbette, gelecek hedef stratejileri ve mak-
ro ekonomi üzerine görüfllerini belirtti. Kalpakl›o¤lu,
ekonomideki yavafllama nedeniyle birkaç modernizas-
yon yat›r›m›n› ve projeleri ertelediklerini belirtti.  Bu pro-
jelerin asl›nda erteleme de¤il de öteleme oldu¤unu vur-
gulad›. 

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’ndan 200 ö¤renciye burs

Çeflme Alt›n Yunus’ta
Dünya Optimist 
fiampiyonas›

P›nar’›n 27 y›ld›r çocuklar› sanatla buluflturmak ve
zihinsel geliflimlerine katk›da bulunmak amac›yla

düzenledi¤i P›nar Resim Yar›flmas› 3. Sanat Haftas›
gerçekleflti. Türkiye’nin her yerinden gelen toplam 14
bin 137 resim, ünlü ressam Prof. Hüsamettin Koçan ve
ekibi taraf›ndan titizlikle incelendi ve seçilen 22 küçük
yetenek ‹stanbul Büyükada’da bir araya geldi. P›nar
Sanat Haftas›’na Erzurum’dan üç ö¤rencisiyle birlikte
kat›lan resim ö¤retmeni Sehran Dilmaç’›n ayr› bir mut-
lulu¤u daha vard›. Dilmaç, tam 17 y›l önce bu sanat
haftas›na ö¤renci olarak kat›lm›flt›. Sanat Haftas›’n›n
son günü kat›lan miniklere törenle baflar› sertifikalar›
takdim edildi. Mutluluklar› gözlerinden okunan çocuk-
lar, Büyükada’dan ayr›l›rken güzel an›lar›, yeni dostluk-
lar› da beraberinde götürdü. 

P›nar, süper markalar aras›nda

‹ngiliz Superbrands’in “Türkiye’nin Süper Markalar›”
ad› alt›nda aç›klad›¤› flirketler, ‹stanbul’da düzenle-

nen bir etkinlikle sertifikalar›n› ald›lar.

Dünyan›n önemli baflkentlerinde ve Türkiye’de politik,
ifl ve akademik çevrelere da¤›t›lan kitab›n onur gece-
sine Superbrands International’›n Uluslararas› Ope-
rasyon Direktörü Rhett Lego’nun yan› s›ra seçilen
markalar›n üst düzey yöneticileri de kat›ld›. Dünyan›n
70’i aflk›n ülkesinde faaliyet gösteren ‹ngiliz flirketi
Superbrands 15 y›la yak›n süredir tüm dünyadan sü-
per markalar› belirliyor. Superbrands Türkiye marka-
lar› Superbrands International’›n uluslararas› a¤› ile

tüm dünyaya duyuruluyor. 2007 y›l›nda, Türkiye’de
26 süper marka belirlendi. 26 süper markan›n içinde
yer alan P›nar ad›na marka sertifikas›n› Pazarlama Di-
rektörü Murat Elgün teslim ald›.

P›nar Resim Yar›flmas›
Sanat Haftas›

E¤itim ve kültür alanlar›ndaki baflar›l› toplumsal ça-
l›flmalar›yla tan›nan Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› ça-

l›flkan, baflar›l› ancak maddi olanaklar› k›s›tl› 200 ö¤-
renciye Vakf›n Ö¤renci Burs Yönetmeli¤i çerçevesinde
karfl›l›ks›z burs verdi.

Bugüne kadar yaklafl›k 5 bin ö¤rencinin e¤itimine kat-
k›da bulunan Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, 2008-2009

e¤itim y›l›nda üniversitelerin iflletme, iflletme mühendis-
li¤i, turizm iflletmecili¤i, iktisat, kimya, kimya mühen-
disli¤i, makine mühendisli¤i, bilgisayar mühendisli¤i,
g›da mühendisli¤i, endüstri mühendisli¤i, veterinerlik
ve su ürünleri bölümlerinde ö¤renim gören yüksek li-
sans, lisans ve yüksek okul ö¤rencilerine ve Anadolu
Meslek Liseleri’nde e¤itim gören 200 ö¤renciye karfl›-
l›ks›z burs verdi.

Çeflme Alt›n Yunus Oteli’nde 55 ülkeden 250 spor-
cuyu buluflturan Dünya Optimist fiampiyonas›

Temmuz ay›nda gerçeklefltirildi.

fiampiyonan›n ev sahipli¤ini yapan Çeflme Alt›n Yunus
Oteli Genel Müdürü Tayfun Baflkurt, Çeflme’nin ulusla-
raras› pazarda etkin tan›t›m› ve ilçede turizm sezonu-
nun uzat›lmas› için bu tip organizasyonlar›n gerekti¤ini
belirtti, “Çeflme büyük potansiyele sahip, elbirli¤iyle ta-
n›tmal›y›z” dedi.
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Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi, bu yaz sezonun-
da Zeki Serbest, Hülya Yalç›n ve Çetin Erokay’›n

eserlerini sanatseverlerin be¤enisine sundu. 

Yunus Emre Resim Yar›flmas›’nda ödül kazanan Zeki
Serbest, “Her tuvale ön taslak ve çizimsiz bafllay›p, iflin
ak›fl› içinde rastlant›sal bulgular› kendi özgürlüklerine
göre de¤il, görmek istedi¤im gibi anlat›yorum. Eserle-
rimde ›fl›k ve renk, f›rçam›n tazeli¤inde, ak›c›l›k ve yal›n-
l›k kazan›yor” dedi. 

Ressam Hülya Yalç›n, ço¤unlu¤u insan ve do¤a iliflki-
lerine dayal› konular›n yer ald›¤› çal›flmalar›n› leke, do-
ku ve renk yaklafl›m› ve özgün bask› teknikleriyle anla-
t›yor. 

Yaz aylar›nda sanatseverleri sanatç›larla buluflturmaya
devam eden Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi’nde se-
zonun son konu¤u Ressam Çetin Erokay oldu. Sanat-
ç›n›n genelde güvercinleri konu alan “Günayd›n Günefl”
isimli sergisi büyük be¤eni toplad›. 

Dyo, ‹zmir Fuar›’na nanoteknolojiyi tafl›d›

Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi sergileri

Maviflehir Dyo ile 
yenileniyor

Dyo nanoteknoloji ile üretti¤i ve patent ald›¤› ürün-
leriyle önemli ticari baflar›lara imza at›yor. ‹zmir’in

ve Türkiye’nin en büyük toplu yerleflim merkezlerinin
bafl›nda yer alan Maviflehir boya ihalesini Dyo kazand›.

Dyo’nun nanoteknolojik d›fl cephe ürünü Nanotex ile
boyanacak olan Maviflehir konutlar›na 5 y›l solmazl›k
garantisi verildi. 

Dyo, kat›ld›¤› 77. ‹zmir Enternasyonal Fuar›’ndaki
stand›nda en son teknolojiyle üretilen ürünlerini

sergiledi. ‹EF ve benzeri organizasyonlar›n ülke ekono-
misine büyük katk› yapt›¤›n› vurgulayan Boya Grubu
Baflkan› Hüseyin Çeliker, “Dyo, teknolojinin ulaflabildi-
¤i en yüksek noktada ürünler sunmay› prensip edinmifl
bir marka. Dünya teknolojisinde gelinen en son nokta
olan nanoteknolojiyi boyaya uygulad›k. Bu ürünlerimizi
de fuardaki stand›m›zda ziyaretçilerin be¤enisine sun-
duk” diye konufltu.

P›nar, ‹zmir Fuar›’nda

Türkiye’nin lider g›da markas› P›nar, bu y›l 77.’si dü-
zenlenen ‹zmir Enternasyonal Fuar›’nda, tüketicile-

rine 600’e yak›n genifl ürün yelpazesini ve son dönem-
de piyasaya sundu¤u yeni ürünü P›nar Çocuk Sütü’nü
tan›tt›. P›nar’›n stand›nda pek çok ürün ziyaretçilerin
tad›m›na sunuldu. Çocuklar için de P›nar Kido Çocuk
Tiyatrosu oyuncular›, çeflitli animasyonlar yaparak ço-
cuklara e¤lenceli dakikalar yaflatt›. P›nar’›n sevimli
maskotlar› da çocuklar›n e¤lencelerine efllik etti. Yaflar
Holding Operasyonlar Grubu Baflkan› Olcay Sunucu,
“Yeni ürün ve teknolojileri tan›mak, tan›tmak ve tüketi-
cilerle birebir iletiflime geçmek aç›s›ndan böyle fuarla-
r› verimli platformlar olarak de¤erlendiriyoruz” dedi.

Ege Bölgesi’nin 100 büyük sanayi kuruluflu aç›kland›

Ege Bölgesi Sanayi Odas› (EBSO), Ege Bölgesi’nin

2007 y›l›nda üretimden sat›fl rakamlar›na göre 100

büyük sanayi kuruluflunu aç›klad›. Yaflar Toplulu¤u flir-

ketlerinden P›nar Süt Mamülleri Sanayii A.fi., P›nar Et

ve Un Sanayii A.fi., Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ti-

caret A.fi., Çaml› Yem, Besicilik Sanayi ve Ticaret A.fi.,

Viking Ka¤›t ve Selüloz A.fi., 100 büyük sanayi kurulu-

flu s›ralamas›nda yerlerini ald›lar.
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