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Bir geleneksel turizm sezonunu kapamak üzere oldu¤u-
muz bugünlerde, turizme ödemeler dengesinde yer alan
bir kalem olman›n yan›nda çok farkl› ifllevlere de sahip bir

sektör olarak bakmam›z gere¤ine içtenlikle inan›yorum.

Turizm en h›zl› geri dönüflü olan, en iyi iletiflimi sa¤layan, emek
yo¤un özelli¤iyle en büyük sorunumuz olan iflsizli¤in giderilme-
sinde etkin role sahip bir sektördür. Türkiye’ye birinci s›n›f tatil
kavram›n› tan›tan Çeflme Alt›n Yunus’un da içinde bulundu¤u
Yaflar Grubu, turizmin toplumda yaratt›¤› çok yönlü etkileflimi
ilk görenlerdendir.

Ülkemizin sahip oldu¤u potansiyel ise herkesçe bilinmektedir.
Denizi, günefli ile bir çekim merkezi olmakla birlikte tarihi, gast-
ronomisi, folkloru, termal de¤erleri ve floras› ile ülkemiz ve
özellikle Ege Bölgesi art›lara sahiptir. Dünya genelinde “Dünya
Miras Listesi”ne kay›tl› dokuz adet varl›¤›m›z ise, ülkemiz po-
tansiyelinin göstergelerinden sadece bir tanesidir.

Türkiye’nin uzun y›llar boyunca beklenen ölçüde yabanc› ser-
maye çekememesi, AB üyesi ülke halklar›n›n baz›lar›n›n Türki-
ye’yi aday ülke olarak alg›lama süreçlerinde yaflananlar, Türki-
ye’nin bir imaj sorunu oldu¤unu göstermektedir. Bu problemin
üstesinden gelmede çok büyük aflamalar kaydettik ancak sür-

dürülecek çabalar›m›zda turizmin önemli bir yeri oldu¤unu
unutmamal›y›z.

Yurdumuzu ziyaret eden turist say›s›n›, en önemli istatistiki bilgi
olarak s›kl›kla duymaktay›z. 12 ülke aras›nda yap›lan bir araflt›r-
ma göstermifltir ki Türkiye, turist say›s›n› en fazla art›ran ülke ko-
numundad›r. Nitekim bu say› flimdiden 14.6 milyona ulaflm›flt›r.

Genelde turistlerin amaçlar› ve beklentileri bilinmekle beraber,
derinlemesine bilgi edinmek için genifl kapsaml› araflt›rmalar
yap›lmas› gerekmektedir. AB ile iliflkilerimizde turizm önemli bir
rol oynamaktad›r. Çünkü Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin ço-
¤unlu¤u AB ülkelerinden gelmektedir. Öte yandan AB ülkeleri
ile Türk turizm sektörü rekabet halindedir. Bu noktada da tu-
ristlerin beklentilerinin do¤ru analizi ve turizm sektöründe yerel
yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin daha fazla yer almas› ge-
re¤i öne ç›kmaktad›r.

Turizm öncelikli ulusal politikalar aras›nda yer almal›d›r. Çünkü
bölgesel kalk›nma farklar›n› gidermede önemli bir rol üstlene-
ce¤i aç›kt›r. Ayr›ca sigortac›l›k, ulafl›m, altyap›, çevre, asayifl,
g›da güvenli¤i, e¤itim ve kültür alanlar› turizm sektörü ile iç içe-
dir. Bu nedenle, Yaflar Grubu yaln›z Çeflme-Alt›n Yunus ile de-
¤il bünyesinde bulunan flirketler ve mevcut vak›flar› ile de do-
layl› olarak turizme hizmet etmektedir.

Hepinize sa¤l›kl› ve mutlu günler dilerim.

Turizmin önemini anlamak

Turizm en h›zl› geri dönüflü olan, en iyi iletiflimi sa¤layan, emek yo¤un
özelli¤iyle en büyük sorunumuz olan iflsizli¤in giderilmesinde etkin

role sahip bir sektördür. Turizm öncelikli ulusal politikalar aras›nda
yer almal›d›r. 

Sayg›lar›mla,

Feyhan Kalpakl›o¤lu
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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05 04 mekan: Galata Kulesi 
haz›rlayan: demet fleker 

Bu dizeler Bedri Rahmi Eyübo¤lu’na ait… Hepi-
mizin akl›na K›zkulesi deyince Galata Kulesi, Ga-
lata Kulesi deyince de K›zkulesi gelir. Nedense

‹stanbul’un simgesi bu iki kuleyi birbirinden ayr› düflü-
nemeyiz. ‹ki efl gibi... Galata Kulesi, 650 y›l› aflk›n süre-
dir Galata’n›n ayr›lmaz bir parças›. Konumu itibariyle
Galata’n›n tamam›na hakim. Kule, ‹stanbul’da Haliç ve
Bo¤az manzaras›n›n en iyi izlendi¤i mekanlardan. 

Bir zamanlar›n “karfl› yaka”s› Galata 
Galata, Haliç’le Bo¤az’›n kesiflti¤i
noktada bulunur. Galata’n›n parlak
dönemi 12. yüzy›lda buraya yerleflen
Cenoval›larla bafllar. Bir dönem Vene-
diklilerin eline geçen bölge, 13. yüzy›l-
dan sonra Cenoval›lar›n egemenli¤in-
de bir Latin kolonisine dönüflür. Osmanl› döneminde
“karfl› yaka” olarak adland›r›lan bölgede Müslüman,
Rum, Ermeni, Arap, S›rp ve Süryani gibi çeflitli din ve
mezhepten topluluklar yaflar. Bölgede yaflayanlar liman
ve gemicilik ifllerinde çal›fl›r. Galata, gemicilerin semti
olmas›n›n yan›nda, bir e¤lence merkezidir de. Fatih Sul-
tan Mehmet ‹stanbul’u fethettikten sonra, Galata’ya
Anadolu’nun çeflitli yerlerinden Müslümanlar› yerlefltirir. 

Yang›n var! 
Galata Kulesi’nin ne zaman yap›ld›¤›y-
la ilgili farkl› görüfller yer al›yor. Ancak
1384 y›l›nda Cenevizliler taraf›ndan
yap›ld›¤› görüflü en yayg›n olan. Kule,
1509 y›l›ndaki büyük ‹stanbul depre-
minde hasar görür ve dönemin ünlü mimar› Hayrettin
taraf›ndan onar›l›r. Kanuni Sultan Süleyman döneminde
Kas›mpafla’daki mahkum iflçilerin bar›nd›r›ld›¤› bir ha-
pishaneye dönüflür; 1566-1574 y›llar› aras›nda gözle-
mevi olarak kullan›l›r. 1717 y›l›nda, ‹stanbul’da s›k ç›kan

yang›nlar nedeniyle yang›n gözetleme kulesi olarak ifl
görür. Kule’deki “kös” olarak adland›r›lan büyük davul,
yang›n›n ilk duman› görüldü¤ünde vurularak halk haber-
dar edilir. 1794 ve 1831 y›llar›nda ç›kan yang›nlarda Ku-
le büyük hasar görür; 1832 y›l›nda 2. Mahmut dönemin-
de onar›l›r. 2. Mahmut Kule’nin üzerine iki kat ç›kar ve
külah biçimindeki ünlü dam› tepesine kondurur. 20.
yüzy›l›n bafllar›nda bir dönem saat ayarlama kulesi ola-
rak kullan›l›r. 1960’l› y›llarda onar›lan Kule, günümüzde

özel bir flirket taraf›ndan turistik amaç-
l› iflletiliyor. 

‹stanbul kanatlar›m›n alt›nda 
Hazerfan Ahmet Çelebi 17. yüzy›lda
‹stanbul’da yaflam›fl ve yapt›¤› kanat-
larla uçmay› baflarm›fl ilk havac›d›r.

Çelebi, Sultan 4. Murat’tan izin alarak iki taraf›na takt›¤›
tahta kanatlarla Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçar. O
gün bütün halk ve padiflah Çelebi’yi seyreder. Bu olay
büyük yank› uyand›r›r. Sultan 4. Murat önceleri bu iflten
çok memnun olsa da, daha sonra fieyhülislam akl›n›
çeler. Hazerfan Cezayir’e sürülür ve orada 31 yafl›nda
ölür. 

Galata Kulesi’nde keyifli dakikalar  
Geçmiflte yang›n gözetleme kulesi
olarak kullan›lan Galata Kulesi, resto-
rasyon çal›flmalar› sonunda 1966 y›l›n-
da hizmete aç›ld›. Kule’nin en üst kat›
gündüzleri kafeterya ve lokanta olarak
hizmet veriyor. Geleneksel Türk ye-

mekleri eflli¤inde, Anadolu’nun zengin halk oyunlar› ve
çeflitli flovlar sergileniyor. Siz de Galata Kulesi’nin tepe-
sinden ‹stanbul’a bakabilir, Bo¤az ve Haliç’in manzara-
s›n› seyredebilirsiniz. Hem de müzik ve lezzetli yemek-
ler eflli¤inde… 

Tarihin tan›¤› Galata Kulesi
Haliç’le Bo¤az’›n kesiflti¤i noktada, 650 y›ld›r bizi selaml›yor Galata Kulesi… Yang›nlara ve depremlere
tan›kl›k etmifl. Kule, Hazerfan Ahmet Çelebi’nin tepesinden Üsküdar’a uçmas›yla tarihteki yerini alm›fl.  

“‹stanbul deyince akl›ma kuleler gelir
Ne zaman birinin resmini yapsam, öteki k›skan›r

Ama flu K›zkulesi’nin akl› olsa Galata Kulesi’ne var›r, 
bir sürü çocuklar› olurdu”

Kaynaklar: www.galatatower.net  www.bigglook.com http://bts.khas.edu.tr  www.galataantiquehotel.com 



Selim ‹leri, ‹stanbul’un tarihi dokusunu
kaybetmesini ve h›zl› bir de¤iflim yafla-
mas›n› e¤itim ve ekonomiyle iliflkilendiri-

yor. Yüzlerce y›ll›k Samatya de¤iflmemesine
karfl›n, 50-60 y›ll›k tarihiyle yeni say›labilecek
Levent’in h›zla çehre de¤ifltirmesin temel nedeninin f›r-
sat rantlar› oldu¤unu belirtiyor. “En az de¤iflen yerler,
Yahya Kemal’in deyimiyle ‘Müslüman ‹stanbul’ oldu”
diyor. Henüz 19 yafl›nda yazd›¤› “Cumartesi Yaln›zl›¤›”
adl› ilk öykü kitab›ndan bu yana roman, deneme, fliir,
senaryo, inceleme, elefltiri gibi pek çok alanda eser ve-
rerek Türkiye’de, yaflam›n› yaz›dan kazanabilen ender
insanlardan biri ‹leri. ‹leri’nin külliyat›nda “Evimizin Tek
Istakozu”, “Oburcu¤un Edebiyat Kitab›” ve “Rüyalar›m-
daki Sofralar” gibi yemek kitaplar› da bulunuyor. Ancak
onlara yaln›zca yemek kitab› demek haks›zl›k say›labi-
lir. Çünkü ‹leri’nin yemek yaz›lar›nda siyaset de yerini
al›yor. Hatta Irak Savafl› s›ras›nda yazd›¤› “Petrollü Pa-
tates Köfteleri” ‹leri için “En önemli yaz›lar›mdan biri”
diyecek kadar de¤erli. Genel okuyucu kitlesini kad›nlar
oluflturmas›na karfl›n, yemek kitaplar›n› okuyan erkek-
lerin de bulunmas› ‹leri’nin yemek kitaplar›n› ayr› bir ra-
fa koymam›z› sa¤l›yor.

Kötü bir gazete okuyucusu ve televizyon izleyicisi oldu-
¤unu söyleyen ‹leri, yafl› ilerleyip tecrübeleri artt›kça yir-
mili yafllar›ndaki heyecan›n› kaybetti¤ini, endiflelerinin
artt›¤›n›, yaz›yla geçmiflteki kadar özgür hesaplaflama-
d›¤›n› belirtiyor. “Büyük zevk alam›yorsunuz. Endifleleri-
niz daha yo¤un oluyor ve kendinizi, kendinize karfl› öz-
gür hissetmiyorsunuz” diyor. Do¤an Kitap’tan ç›kan “‹s-
tanbul Seni Unutmad›m” adl› son kitab›nda kaybolan ‹s-
tanbul’u anlatan ‹leri, çocuklu¤unun ‹stanbulu’ndan bu-
güne ulaflamayan renk ve sesleri duyurmaya çal›fl›yor.
“‹stanbul Seni Unutmad›m” 50 y›l öncesinin renklerini
anlat›yor.

Bugünün ‹stanbulu’nun renkleri nelerdir?
Bugünün renklerini daha çok gökdelenlerin renkleri
olarak tarif edebiliriz. D›fla aç›larak büyümesi gereken
tarihi bir flehrin içe do¤ru büyümüfl olmas›n›n getirdi¤i
tuhaf renkler hakim. 

Gördü¤ünüz di¤er flehirlerle k›yaslad›¤›n›zda ne gibi
farkl›l›klar göze çarp›yor?
19. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren dünya baflkenti olarak
adland›r›lan flehirlerden biri ‹stanbul’du. Belki de özel
mimariye en çok sahip flehirlerden biriydi. Dünya bafl-
kenti olarak kabul edilen di¤er flehirlerde, flehrin içine
do¤ru yap›lan bir mimari karfl›s›nda tarihi dokuyu boz-
mamak için tepki oluflabiliyor. Bizde böyle bir tepki hiç
oluflmam›fl. Avrupa’da gördüklerim kadar›yla ortaça¤-
daki bir flehri, bir kasabay› bile oldu¤u gibi koruma en-
diflesi tafl›yorlar. Biz ne yap›yoruz? An›tsal de¤er tafl›-
yan, tarihi özellikleri olan bir caminin yan›na gönül ra-
hatl›¤›yla bir gökdelen kondurabiliyoruz. Bu anlay›fl bu-
gün tart›fl›l›r hale geldi. Zamanla belki daha bilinçli bir
noktaya gidecek. Tamamen bilinçle ilgili.

Göç sonras› ‹stanbul’un y›llar içinde en büyük kayb›
ne oldu?
‹stanbul’a göç zorunluydu. Baflka türlü nas›l olabilirdi
ki? ‹nsanlar yaflad›klar› flehirden, yöreden, köyden, ka-
sabadan mutsuz olmasalar, ekonomik imkanlar› el ver-
se kalk›p göç etmeyi düflünmezler. Hata büyük kent-

lerde yaflayanlardayd›. Göç y›llar›n› net olarak
hat›rl›yorum. ‹stanbul’da yaflayan insanlar, d›-
flar›dan gelen kiflileri bar›nd›rmak, özümse-
mek, kendi kültürleri içinde eritmek fikrini tafl›-
mad›lar. Tam tersi, ciddi biçimde yabanc› kal-

d›lar. fiehrin nüfusunun, göçle birlikte afl›laca¤›n› he-
saplayamad›lar. Yeni gelenler özümsenseydi, ‹stanbul
kültürü diye bir fley varsa onun içine al›nsayd›, o insan-
lar daha baflka davranacaklard›. Sonuçta o insanlar
kendilerine yap›lan muamelenin bir tür cevab›n› verdi-
ler. Kendi geleneklerini, kültürlerini çarp›tarak yar› kent-
li yar› köylü, yar› do¤ulu yar› bat›l› karmakar›fl›k bir kül-
tür oluflturmak zorunda kald›lar. En büyük kay›p doku-
da olufltu.

Çocuklu¤unuzdan bu yana ‹stanbul’un en az ve en
çok de¤iflim geçiren semti neresi oldu?
En az de¤iflen yerler Yahya Kemal’in “Müslüman ‹stan-
bul” diye tabir etti¤i Haliç’in öteki yakas›ndaki semtler
oldu. Temel neden Müslüman olmalar› de¤il, henüz f›r-
sat rantlar›n›n ellerine geçmemesi. Yedikule, Samatya,
Kocamustafapafla, Cerrahpafla gibi semtler yoksullu-
¤un hakim olmas› dolay›s›yla de¤iflmedi. Doku oldu¤u
gibi korunmufl. Ama bina ya da çevre anlam›nda ko-
runmufl de¤il; bir harabe olarak korunmufl. Bu anlam-
da harabeye de raz›y›m. Yoksullu¤u aradan çekti¤iniz
de oras› moda bir semt haline gelirse birden bire de¤i-
fliyor. Yak›n geçmiflte gözümüzün önünde gerçekleflen
örnek Ortaköy. 20-25 y›l öncesine kadar mütevaz›, es-
ki bo¤az evlerinin oldu¤u huzurlu bir yerdi. fiimdi de
kendine özgü bir dünyas› var. Bunu katiyen horlamak
ad›na söylemiyorum. Ama o günkü dünyayla bugünkü
dünya aras›nda büyük fark var. Elbette ki zaman baz›
fleyleri de¤ifltirmeyi zorunlu k›l›yor, ama bu de¤ifliklik
yap›l›rken temel özelliklerin bozulmamas› gerekirdi.
Bizde genellikle temel özellikler de¤ifltiriliyor. En çok

07 06 portre: Selim ‹leri
röportaj: umut bavl›

‹yi yazar, kötü okur!
Selim ‹leri 37 y›l›n› edebiyata adayan bir yaz› ustas›. Son kitab› ‹stanbul Seni Unutmad›m’da “Bir flehrin
renkleri olabilir mi?” diye bafll›yor ve 50 y›l öncesinden bugüne ‹stanbul’un eski yeni tüm renklerini bir
geçmifl zaman masal› gibi anlat›yor.

‹yi yazar, kötü okur!
Selim ‹leri 37 y›l›n› edebiyata adayan bir yaz› ustas›. Son kitab› ‹stanbul Seni Unutmad›m’da “Bir flehrin
renkleri olabilir mi?” diye bafll›yor ve 50 y›l öncesinden bugüne ‹stanbul’un eski yeni tüm renklerini bir
geçmifl zaman masal› gibi anlat›yor.



man yazarken çok zorlan›yorum. Burada çok daha dolu dizgin at koflturabiliyorum,
daha özgürüm. Fazla ciddiye almad›¤›m için belki daha özgürüm. O yemek yaz›lar›n-
da kimsenin dikkat etmedi¤i bir fley var. ‹lk yemek kitab›m “Evimizin Tek Istako-
zu”nda de¤il ama, ondan sonraki “Rüyamdaki Sofralar” ile “Oburcu¤un Edebiyat Ki-
tab›”nda ciddi politik yaz›lar var. Onlara yemek yaz›s› denilmesi, kitab›n üzerinde öy-
le yaz›ld›¤› içindir. Oysa Irak Savafl› s›ras›nda yazd›¤›m “Petrollü Patates Köfteleri”
adl› bir yaz›m var. Bu yaz›n›n, yazd›¤›m en önemli yaz›lardan biri oldu¤unu düflünü-
yorum. Ama bu sonradan oldu. ‹steksiz bafllanm›fl bir fleydi. Fakat bana baflka bir
alan açm›fl oldu. Piflman de¤ilim, tam tersine çok mutluyum.

Türkiye’de elefltiri mekanizmas›n› nas›l buluyorsunuz?
Türkiye’de elefltiri mekanizmas› var m› yok mu bilmiyorum. Ben y›llarca aç›k olmaya
çal›flt›m. 1975-1980 aras› hak etmedi¤im olumsuz elefltiriler ald›m. Bu elefltirilerin
dörtte üçü o dönemin yaklafl›m› itibariyle sola aç›k kanad›ndan geldi. “Burjuva yaza-
r›, hastal›kl› iliflkilerin yazar›, küçük burjuvan›n yazar›, yaln›zl›klar› sömüren yazar” gi-
bi, hatta “Edebiyat›m›z›n Orhan Gencebay›” gibi sözler söylendi ki Gencebay’a say-
g›m sonsuzdur ve çok sevdi¤im bir sanatç›d›r. Bunlara hiç cevap vermedim. Hepsi-
ni okudum, aralar›nda cevap vermek istedi¤im fleyler de oldu. Fakat bunlar›n kal›c›
oldu¤una inanm›yorum. Böyle yerden yere vurdum gibi bir elefltiri anlay›fl›n›n gelecek
aç›s›ndan de¤er tafl›d›¤›na inanm›yorum. Elefltiri yaz›s› yazmaya çal›flmam›n tek ne-
deni bu anlay›fl›n karfl›s›nda bir fleyler yap›labilece¤ine inand›¤›mdand›r.

E¤itim seviyesi sorunlu bir ülkede edebiyat›n geliflmesi ne kadar mümkün?
Bu tabii ki ciddi engel. ‹nsanlar›n dörtte üçünün de¤il bir roman› bafltan sona oku-
mak için zaman bulmalar›, dörtte üçünün evine ekmek götürüp götürmedi¤inden
flüphe etti¤imiz bir ülkede tabii ki zor. Sanat, ister edebiyat olsun, ister sinema, bel-
li bir çal›flma zaman›na, sükunete, yerleflik toplum düzenine muhtaçt›r. Ama kayna-
yan toplumlarda da büyük sanat eserlerinin ç›kt›¤›n› görüyoruz.

Yazarken hala ilk günlerdeki tad› al›yor musunuz?
Hay›r alm›yorum. Yafl ilerledikçe insan›n endifleleri artm›fl oluyor. Yazd›¤›yla geçmifl-
teki kadar özgür hesaplaflam›yor. O y›llarda nas›l yazd›¤›ndan çok, aman bir an ön-
ce kafamdakini yazay›m düflüncesi hakim. Yafl ilerledikten sonra denetimleriniz art›-
yor. Büyük zevk alam›yorsunuz. Endifleleriniz daha yo¤un oluyor ve kendinizi kendi-
nize karfl› özgür hissetmiyorsunuz. Daha bilgili olmaya bafllad›¤›n›z andan itibaren
kusurlar› daha çok görmeye bafll›yorsunuz. Bu kusurlar sizi rahats›z ediyor ve kusur-
suz olmas› gerekti¤ini biliyorsunuz. Bunu beceremedi¤inizde yaz›yla aran›zda kavga
ç›kmaya bafll›yor. Yirmili yafllarda, yaz› yoluyla dünyay› kurtarabilece¤imi düflünüyor-
dum. Müthifl bir fley yapt›¤›m kanaati içindeydim.

Büyük bir yay›neviyle çal›flmak baflar›y› ne kadar etkiliyor?
Etkisi tabii ki var. Do¤an Kitap en genç yazar›n› bile elinden geldi¤ince özgür b›ra-
kan bir yay›nevi. Do¤an Kitap’la çal›flmaya bafllad›¤›m›z vakit hayli geri planda bir in-
sand›m, “Mezardan ölü ç›kard›n›z” diyorum. Bu anlamda büyük yay›nevlerinin yaza-
ra katk›s› oluyor. Kapitalist sistem, holding gibi sözler çok hofl olsa da yaflad›¤›n›z
dünyada belli bir sistem içindesiniz. Yaflad›¤›m›z toplumun belli bir sermaye toplumu
oldu¤unun bilincindeyiz. Toplumun kendi düzeni içinde do¤ru hareket etmek, do¤ru
yerlere basmak laz›m. ‹ster istemez büyük yay›nevleri olmas› gerekiyor art›k. Ama
burada dikkat edilecek nokta, büyük yay›nevlerinin yazarlar› veya eserleri kendi an-
lay›fllar› içinde çekip çekmedikleridir. Çekmeyip özgür b›rakt›klar› zaman büyük yay›-
nevlerinin elbette ki faydas› olur. Özgürlü¤ünüzü k›s›tlayacaksa bu tabii çok tehlikeli
bir hal al›r.

Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?
Ne yaz›k ki ülkemizin en büyük sorunu ister sa¤da olsun ister solda, tutuculuk müt-
hifl bir at gözlü¤ü. Anlamak yetisinden uzakl›k, empati eksikli¤i Türkiye’nin en önem-
li sorunlar›.

de¤iflense ‹stanbul’un en yeni semtlerinden Levent. ‹stanbul’un birkaç yüzy›ll›k
semtleri hala varl›¤›n› korumuflken, 50-60 y›ll›k Levent; insanlar bahçeli evlerde ya-
flas›nlar diye oluflturulmufl bir dünyadan gökdelen mezarl›¤›yla çevrili bir yere dönüfl-
tü. Evler arada kayboldu. Üstelik ev olarak da kullan›lm›yorlar, hepsi iflyeri haline gel-
mifl. Böyle olunca sokak adlar› da komik kal›yor. Karanfilli Sokak var, Reflat Nuri
Güntekin o y›llarda orada oturdu¤u için Çal›kuflu Sokak demifller. Nahif anlay›flla ku-
rulan bir semt bambaflka bir noktaya gelmifl. Bu tezat›n nedeni yeni olmas› m› yok-
sa tarihi doku kolay kolay bozulam›yor mu, onu kestiremiyorum.

Edebiyat›n son dönemdeki popülerleflmesini nas›l buluyorsunuz?
Bu gelip geçici bir moda de¤il. ‹nsanlar eskiden de okumaya çal›fl›yorlard›. Türki-
ye’de çok ciddi okur var. Her zaman oldu. Memleketi kurtarmak ad›na bir siyasi dar-
be oldu¤u zaman kitap, silahla eflit bir suç unsuru olarak gündeme getiriliyor ve kit-
lelere bu flekilde sunuluyor. Aileler, çocuklar›n›n kitap okumas›n›n zararl› oldu¤unu
düflünüyor. Bir nesil kitab› sevecekken, durduruluyor. Bugün böyle bir fley yok. Ney-
se ki ufukta da gözükmüyor. fiu an bir kitap bombard›man› var. Geçen y›l yapt›¤›m›z
televizyon program›nda Ömer Türkefl, “400 küsur roman yay›nland›” dedi. fiaka san-
d›m. Verdi¤i rakam istatistikmifl ve do¤ruymufl. Profesyonel yazarl›¤›n önde oldu¤u
ABD’de bile bugün 400 roman zar zor yay›nlan›yor. Türkiye’de yay›nlanan kitaplar›n
belki de dörtte üçü roman sanat›yla ilgisi olmayan kitaplar. Ama bu “Onlar›n önünü
keselim” anlam›na gelmiyor tabii ki. Geçmifle bakt›¤›n›zda, yetiflti¤im y›llarda ve ben-
den önceki kuflak kitap yay›nlatmakta çok güçlük çekmifl. Atilla ‹lhan çap›nda bir ya-
zar Kurtlar Sofras› roman›n›, yazd›ktan ancak üç y›l sonra yay›nlatabilmifl. Bu aç›dan
bak›nca bugünkü bombard›man›n olumsuz oldu¤u kadar olumlu taraflar› da var.

Edebiyat›n pazarlanmas›n› nas›l yorumluyorsunuz?
Çok faydas› oldu¤una inanm›yorum. Israrla bunun d›fl›nda kalmay› tercih ettim. Ese-
riniz do¤ru da¤›t›l›yorsa, bir reklam ça¤›nda yaflad›¤›n›z›n bilincinde olarak kitaba ya-
rafl›r çerçevede reklam yap›l›yorsa, o zaman okura ulafl›yor. Onun art›s›n› talep et-
mek baflta belki yararl› gibi oluyor. Ama 37 y›ll›k profesyonel yazar›m. 37 y›l önce
yazd›klar›m›n hala yay›nland›¤›n› ve okurla bulufltu¤unu görmek bana yeterince do-
yum sa¤l›yor. Billboard’larda yer almak gerçek okuru elinizden al›r ve tepki yarat›r gi-
bi geliyor bana.

Türkiye’ye bakt›¤›n›zda roman tiplemeleri aç›s›ndan nas›l bir kaynak?
Zengin bir ülke. Ama kendi ad›ma dar perspektiften bakabilen bir yazar›m. Yani “Bu-

nun ne kadar müthifl roman› yaz›l›r” diyebiliyorum, fakat onu yazacak yetene¤im yok.
Orhan Kemal’in roman kahramanlar›n›n bugünkü yaflamlar›n› yazmay› çok isterdim.
Bunu denedim de, ama ruh dünyalar›na, düflünce dünyalar›na fazla giremedi¤imi
fark edince gene bildi¤im çerçevede kald›m. Yaflad›¤›m›z toplumun Bat› toplumlar›-
na oranla romana daha elveriflli bir insan potansiyeline sahip oldu¤unu düflünüyo-
rum. Çünkü bizde hala insan standard› yok. Çok de¤iflken. Alt kültürden gelen in-
san, üst kültürden gelene oranla daha yüksek bir düflünme ve duyumsama gücüne
sahip olabiliyor. 19. yüzy›l sonu Rus romanlar›n›n dokusu var.

Tüm yaflam›n›z boyunca yazarak m› kazand›n›z?
Evet, bütün yaflam›m› yazarak kazand›m. Bu yaln›zca edebiyat alan›nda olmad›. Za-
man zaman edebiyata yak›n, senaryo gibi baflka alanlarda yazd›m. Televizyon çal›fl-
malar›m oldu, onun d›fl›nda hep edebiyattan kazand›m.

Yazarak kazanmak zor olmal›...
Asl›nda zor olmad›. O aç›dan okurlar›ma müteflekkirim. “Büyük zorluk çektim, aç
kald›m” diyemem. Zaten büyük hevesleri olan bir insan de¤ilim. Daima orta halli ya-
flam› tercih etti¤im için büyük zorluk olmad›.

Hayal dünyan›z› gelifltirmek için neler yap›yorsunuz?
Ne yaz›k ki kötü bir gazete okuyucusuyum. Belli bir yafla kadar gazetelerden, dergi-
lere, yabanc› yay›nlara kadar her fleyi takip etmeye çal›flt›m. Belli bir yafltan sonra
kötü bir gazete, dergi okuru oldum. Kötü bir TV izleyicisi oldum. Geçmiflte okudu-
¤um kitaplar›n aras›ndan bende derin iz b›rakm›fl olanlar› yeniden okuyorum. ‹nsan
kendi dünyas›n›n s›n›rlar›n›n ne oldu¤unun bilincine var›nca, okumas›n› da o s›n›rlar
içinde düflünmeye bafll›yor. Tabii ki okuma oburlu¤um geçmedi. Pek çok kitap al›-
yor, dörtte üçünü okuyam›yorum. Biliyorum ki aralar›nda benim için önemli kitaplar
var ve onu bir flekilde okuyorum. Bu flekilde bir okuma sistemi kurdum. 

Kimleri okuyorsunuz?
Okuma alan›m yeniye çok aç›k de¤il. Gerek bizden gerek Dünya’dan, kendimden
önceki edebiyat dünyas›n›n yazarlar› ilgimi çekiyor. Çünkü kurdu¤um dünyalar büyük
ölçüde o tarafa yönelik. Yeniyi de takip etmiyor de¤ilim. Zaman zaman eflim dostum
olan genç hikayecilerin kitaplar›n› okuyorum veya birisi gelip “Muhakkak oku” dedi-
¤inde okuyorum.  Ama gidip de alay›m ve okuyay›m duygusu yok. Bazen “Acaba et-
raf›ndaki ilgi oda¤› nedir?” diye gidip al›yorum. Sonra dil aç›s›ndan pek ba¤dafl›kl›k
kuramay›p gerisini getiremiyorum.

Sizi kimler okuyor?
Tam cevab›n› vermek zor. A¤›rl›kl› olarak kad›n okurum oldu¤unu söyleyebilirim. Yafl
ortalamas› yok. Buna paralel olarak genç bir erkek okuyucu kufla¤›m da yeniden
olufltu. Geçmifl y›llarda vard›. Bir dönem hepsi ortadan kaybolmufltu. fiimdi bak›yo-
rum, belki kad›n okur say›s› kadar de¤il ama genç bir erkek okur kufla¤›m da var.
Geçmiflte benimle afla¤› yukar› ayn› yaflta olan, beni okumaya bafllayan erkek okur-
lar›n dörtte üçü art›k beni okumuyor. Buna karfl›l›k baflka bir erkek okuyucu kitlesi
olufltu. ‹lginç biçimde yemek kitaplar›m› okuyorlar. Yani yar› flaka olarak yaz›lm›fl ki-
taplar›n bana kazand›rd›¤› bambaflka bir okur kitlesi var. “Erkekler yemek yapmaz,
mutfa¤a girmez” derler, bir lokantaya gitti¤imde bir bey kalk›yor ve o kitaplar› oku-
du¤unu söylüyor. Bu beni çok flafl›rt›yor.

Yemek kitaplar›n›z› yazarl›k serüveninizde nereye oturtuyorsunuz?
Yemek kitab› yazmak gibi bir fley akl›m›n ucuna bile gelmemiflti. Bir yemek dergisi-
nin talebi üzerine yapt›m. Teklif geldi¤inde “Böyle bir fley yapamam” dedim. O s›ra-
da BRT’de bir program yap›yordum ve program yay›ndan kald›r›ld›. Ekonomik s›k›n-
t› içine girdim. Dergi de yabana at›lamayacak bir telif teklif etmiflti. Sonuçta yaz› ya-
z›yorsunuz ve aln›n›z›n teriyle para kazan›yorsunuz. Onun için a¤r›ma gitmedi. Son-
ra a¤r›ma gitmek flöyle dursun, bana mutluluk vermeye bafllad›. Çünkü hikaye, ro-

0908 portre: Selim ‹leri

“Yazarken yirmili yafllardaki tad› alm›yorum. O zaman yaz›yla dünyay› kurtarabilece¤imi düflünüyor-
dum. Yafl ilerledikçe insan›n endifleleri artm›fl oluyor. Yazd›¤›yla geçmiflteki kadar özgür

hesaplaflam›yor.”
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Yaflar Toplulu¤u, bu y›l kuruluflunun 60. y›l›n›
kutluyor. Çevreye sayg›l› ürünleri, tüketiciyi ko-
rumaya ve bilgilendirmeye yönelik üretim felse-

fesi, verimlilik projeleri, insan kayna¤›na verdi¤i önem-
le Türkiye ekonomisine ve sosyal hayat›na katk›lar›n›
art›rarak sürdürüyor. 

Yaflar Toplulu¤u, Globalleflen Dünya’da Dyo ve P›nar
markalar›yla küresel ekonominin aktif bir üyesi olma
yolunda önemli ad›mlar at›yor. Karfl›yaka’da bulunan
Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’n›n tarihi binas›nda ger-
çeklefltirilen törene, Yaflar Holding Onursal Baflkan›
Selçuk Yaflar, Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpak-
l›o¤lu, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itbafl›, ‹cra
Baflkan› Hasan Denizkurdu ve üst düzey yöneticiler
kat›ld›. Yaflar Toplulu¤u 60. kurulufl y›l› kutlama töre-
ninde toplulukta 5-10-15-20-25. hizmet y›llar›n› doldu-
ran üst düzey yöneticilere ödülleri verildi. Ayr›ca tören-
de befl y›l›n› dolduran Yönetim Kurulu Üyeleri’ne de ro-
zet ve sertifikalar› takdim edildi.

Yaflar Holding ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu yapt›¤›
konuflmada, Yaflar Toplulu¤u’nun çal›flanlar› ve mar-
kalar›yla gelece¤e ümitle bakt›klar›n› ancak bugün ge-
linen noktadan ileriye gitmek için herkesin daha çok
çaba sarf etmesi gerekti¤ini vurgulad›. Hasan Deniz-
kurdu konuflmas›n›, “Bu gece 60. y›l› kutluyoruz, gele-
cekte bizler olmayaca¤›z ama Yaflar Holding, 120. ya-
fl›n› da ayn› coflku ve heyecanla kutlayacak, buna emi-
nim...” sözleriyle noktalad›.

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu da 60. kurulufl y›ldönümünde bir konuflma
yaparak, mesaj›n› topluluk yöneticilerine iletti. Hedefle-
rinin her zamanki gibi önemli baflar›lara imza atmak ol-
du¤unu belirten Kalpakl›o¤lu, Yaflar Holding’in genç ve

baflar›l› yöneticilere sahip oldu¤unu vurgulad›. ‹nsan
ömrü için uzun say›lsa da 60 y›l›n ticari kurulufllar aç›-
s›ndan k›sa bir süre oldu¤unu belirten Kalpakl›o¤lu,
Yaflar Toplulu¤u olarak yüksek hedeflere do¤ru yol al-
d›klar›n› belirtti. 

“Baflar›ya odakl› bir insan kaynaklar› politikas›yla per-
formans›n de¤erlendirilmesine önem veren bir uygula-
ma içindeyiz. 2005 y›l›n› verimlilik y›l› olarak ilan ettik ve
bu çerçevede Verimlilik Yar›flmas› düzenledik. Bu ya-
r›flmaya kat›l›m›n fazla olmas›ndan büyük gurur duy-
duk. Yar›flma çal›flanlar› motive etti, bu uygulamam›za
devam edece¤iz” fleklinde sözlerine devam eden Kal-
pakl›o¤lu, daha nice baflar› dolu senelere temennileriy-
le sözlerini noktalad›. 

Daha nice 60 y›llara
Türkiye’de boya, kimya, g›da, içecek ve turizm baflta olmak üzere birçok sektörde öncü sanayi kurulufluna
sahip Yaflar Toplulu¤u 60. kurulufl y›ldönümünü kutlad›. 

Verimlilik yar›flmas› ödül töreni
‹lk kez düzenlenen ve verimlili¤i art›rmaya yönelik Verimlilik Yar›flmas›’na 32 proje baflvurdu. Dört alt
grup baz›nda Ön De¤erlendirme Komiteleri’nce yap›lan eleme sonucu 10 proje finale kald›. 

Yaflar Toplulu¤u’nun 60. Kurulufl y›ldönümünün
kutland›¤› gecede, Topluluk flirketlerinde ilk
kez düzenlenen Verimlilik Yar›flmas›’n›n da

ödül töreni  yap›ld›. 

Yaflar Toplulu¤u flirketlerinde verimlili¤i art›rmaya yö-
nelik çal›flmalar› teflvik etmek amac›yla Verimlilik Yar›fl-
mas› düzenlendi. Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu’nun deste¤iyle kurulan Verimlilik Komitesi bir
y›ldan az bir süre içinde yar›flman›n tüm organizasyo-
nunu gerçeklefltirildi. Verimlilik Komitesi Marcus Ar-
noczky, Mehmet Aktafl, Hasan Girenes, Buket Akyel,
fiule Bölüko¤lu, Sinan Gerçek ve Gülsen Çeliker’den
olufltu. Yar›flman›n her y›l düzenlenmesi kararlaflt›r›ld›. 

Verimlilik Yar›flmas›’na 32 proje baflvurdu. Dört alt
grup baz›nda Ön De¤erlendirme Komiteleri’nce yap›lan
eleme sonucu 10 proje finale kald›. 

Taflk›n Tu¤lular, Marcus Arnocky, Mehmet Aktafl, Ha-
san Girenes ve Milli Prodüktivite Merkezi Ege Bölge
Müdürü Dr. Canan Ar›kbay’›n üyesi oldu¤u Büyük Jüri
finale kalan bu 10 projenin sunumlar›n› izledi ve üç özel
projeyi kapal› oyla büyük ödüle lay›k buldu. 

Projeleri ödül alan ekipler Yaflar Toplulu¤u 60. Kurulufl
Y›ldönümü Kutlamas›’nda ödüllerini ald›lar.
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C
ansen Baflaran Symes... PricewaterhouseCoopers’›n (PwC) Türkiye Baflka-

n›... Türkiye ofisinin aç›ld›¤› 1981 y›l›ndan bu yana PwC’da çal›fl›yor. Baflaran

Symes’la ifl hayat›na odaklanan bir görüflme yapt›k. Ancak söz konusu ba-

flar›l› bir ifl kad›n› olunca, özel hayata dair küçük doneler almaktan da geri kalamaz-

d›k. Çünkü ifl hayat›nda tepe noktada bulunan kad›n say›s› oldukça az. Bu kadar üst

düzeyde bir kad›n ve ayn› zamanda anne olunca sorumluluklar daha da fazlalafl›-

yor... 

‹fli gere¤i çok s›k seyahat eden Baflaran Symes, güne çok erken bafll›yor ve geç sa-

atlere kadar çal›fl›yor. Yine de özel hayat›na büyük önem veriyor. Alt› yafl›nda bir o¤-

lu var. Ad› James. Akflamlar› ve hafta sonlar› o¤luyla vakit geçirmeyi ve birlikte çizgi

film izlemeyi çok seviyor. O¤lu sayesinde çocuklar›n dünyas›ndan çok fley ö¤rendi-

¤ini ve onun kendisine baflka ufuklar açt›¤›n› düflünüyor. ‹nsan›n beslendi¤i en

önemli noktalardan birinin dost sohbetleri oldu¤u düflünülünce Baflaran Symes’›n

evinde davet vermek ve dostlar›n› a¤›rlamak için özel zamanlar yaratmas› flafl›rt›c›

de¤il. Bu arada sporu da ihmal etmiyor. Baflaran Symes’›n en büyük zevklerinden

biri efliyle birlikte golf oynamak... 

Baflaran Symes’la yo¤un ifl temposundan f›rsat bulup Yeni Ticaret Kanunu, Türk ifl

dünyas›n›n de¤iflen düzenlemelere uyum süreci, flirketlerin en çok zorlanaca¤› ko-

nular, denetim sektörünün gelece¤i, AB üyelik süreci ve Türkiye’nin uluslararas› are-

nadaki imaj› gibi pek çok konu üzerine odakland›k. 

De¤iflime ayak uydurmak

Dünyadaki rekabet flartlar›, ifl ve yönetim dengeleri, ifl yap›fl flekilleri h›zl› bir de¤iflim

içinde. Buna ba¤l› olarak düzenleme ve kanunlar sürekli de¤ifliyor. Günümüz orta-

m›nda “de¤iflime h›zl› flekilde ayak uydurmak” en önemli konulardan biri haline gel-

di. H›zl› bir adaptasyon süreci için gerekli düzenlemelerin zaman›nda yap›lmas›

önem kazan›yor. 

Kanun ve düzenlemeler dünyada h›zla de¤iflirken, Türkiye uzun y›llar boyunca de-

¤iflmeyen kanunlar›yla de¤iflime ayak uydurmaya çal›flt›. fiimdilerde bütün düzenle-

meleri bir ç›rp›da yapmak için çaba veriyoruz. Bu anlamda, Türkiye’deki bütün ifl ya-

p›fl flekillerini de¤ifltirecek olan Türk Ticaret Kanunu büyük önem tafl›yor. Yeni ka-

nunla birlikte de¤iflecek olan çal›flma yöntemleri, Türkiye’yi dünyayla daha entegre

bir hale getirecek. Baflaran Symes’a göre buradaki en önemli nokta, adaptasyon

sürecinin mümkün oldu¤unca k›sa sürmesi. Çünkü ekonomi istikrarl› bir görüntü çi-

ziyor ve pek çok fley daha iyiye gidiyor. Bu olumlu tablo içerisinde bütün flirketlerin

ifl yap›fl flekillerini, devletle ve di¤er kurumlarla olan iliflkilerini gözden geçirmesi ge-

rekiyor. Türkiye’nin daha farkl› bir uluslararas› perspektife sahip olabilmesi için ulus-

lararas› standartlarda çal›flmaya al›flm›fl daha büyük bir iflgücüne ihtiyac› var.  

“De¤iflime aç›k bir toplumuz”

Hangi perspektiften bak›l›rsa bak›ls›n, Baflaran Symes Türkiye’nin de¤iflime aç›k bir

toplum oldu¤unu anlat›yor. Bu ba¤lamda, Türk flirketleri belli do¤rular› ve avantajla-

r›n› gördü¤ü zaman daha h›zl› bir de¤iflim süreci yafl›yor ve de¤iflime daha çabuk

uyum sa¤l›yor. Türk özel sektörünün geçmiflinin çok eskiye dayanmas› ve uzun y›l-

lar boyunca çok de¤iflik flartlarda çal›flmaya al›flm›fl olmas› asl›nda büyük bir avan-

taj oluflturuyor. Piyasan›n gerektirdi¤i flartlar›n her fleyin önünde olmas› gerekti¤ini

düflünen Baflaran Symes, “dünyayla rekabet ve entegrasyon h›zl› de¤iflimi berabe-

rinde getirecek. De¤iflmek istemesek de de¤iflmek zorunday›z” diyor. Tam bu nok-

tada, Türkiye’nin de¤iflim için belli bir altyap›s› oldu¤unu, sadece o altyap›y› h›zla ha-

rekete geçirmek gerekti¤ini hat›rlat›yor. 

Ona göre Türkiye’de iyi e¤itilmifl bir iflgücü var. Ancak bunun say›s›n›n abart›lmama-

s› gerekiyor. ‹fl hayat›n›n içinden bak›ld›¤›nda, hem uluslararas› vizyona sahip hem

de yurt d›fl›ndaki çal›flma koflullar›na adapte insan say›s› san›ld›¤› kadar fazla de¤il.

Çünkü iyi bir e¤itim almak tek bafl›na yeterli olmuyor. ‹yi bir e¤itimin yan› s›ra ifl or-

tam›nda al›nan e¤itim, kiflisel geliflime büyük katk› sa¤l›yor. 

“Bugün Türkiye’de çok baflar›l› yöneticiler var. Ama bu yöneticilerin kariyerlerinin çok

önemli bir k›sm› Türkiye’nin içinde bulundu¤u flartlarda geçti, yurtd›fl› ifllerde de¤il”

diyen Baflaran Symes, önümüzdeki dönemi hem flirketler hem de yöneticiler aç›s›n-

dan “zorlu bir mücadele dönemi” olarak adland›r›yor. Çünkü bugün tüm dünyadaki

De¤iflim flart!
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yöneticilerin ajandas›nda “de¤iflen düzenlemelere adapte olmak” konusu büyük

önem tafl›yor. 

Tüm dünyada yeni düzenlemelerin ömrü giderek k›sal›yor. Türkiye’nin bu de¤iflime

uzun y›llar boyunca de¤iflmemifl kanunlar›yla girdi¤ini hat›rlatan Baflaran Symes,

flimdi bunlar› h›zla de¤ifltirmeye çal›flt›¤›m›z› anlat›yor. Ancak Türkiye bu noktada gü-

zel bir avantaj yakal›yor. Düzenlemeleri hep gecikmeli olarak yapt›¤›m›z için dünya-

daki yeni uygulamalar›n en son halini alma flans›n› elde ediyoruz. Yeni Türk Ticaret

Kanunu bunun en güzel örne¤i. 

Baflaran Symes’a göre inan›lmaz bir vizyona sahip olan bu kanun, Türkiye’yi bam-

baflka bir noktaya tafl›yacak. Yeni kanunla birlikte bilginin daha fleffaf ve tafl›nabilir

bir ortamda paylafl›lmas› ad›na bütün flirketlere denetim zorunlulu¤u getiriliyor. Bu

da Türkiye için son derece önemli bir aç›l›m.

Peki Türk flirketleri yeni kanunla birlikte hangi konularla tan›fl›yor ve en çok hangi ko-

nularda zorlanacak? Baflaran Symes, Türk flirketlerinin en çok zorlanaca¤› konu ola-

rak “fleffafl›k” kavram›n› öne ç›kar›yor. Çünkü Türkiye’deki flirketlerin klasik düflünce-

sine göre fleffafl›k rekabette bir dezavantaj olarak düflünülüyordu. Baflka bir deyiflle

kendilerinin yapt›¤› ama rakiplerinin yapmad›¤› bir konuyu paylaflmak ve aç›klamak

istemeyen bir düflünce sistemine sahiptiler. 

Oysa yeni anlay›fla göre ne kadar aç›k olursan›z o kadar avantaj sa¤l›yorsunuz. Siz

rakibinize göre daha fazla bilgiyi paylafl›yorsan›z, daha avantajl› bir duruma geçmifl

oluyorsunuz. Bunlar› Türkiye için yeni ve kritik konular olarak gören Baflaran Symes,

de¤iflime h›zl› uyum sa¤layan flirketlerin rekabet ortam›nda büyük bir avantaj elde

edece¤ini düflünüyor.  

“Denetimin önemi anlafl›ld›”

Denetim sektörüne verilen önem giderek artarken, yaflanan skandallar›n sektörün

gelece¤ini nas›l etkileyece¤ini soruyoruz. Baflaran Symes, bu konuda oldukça fark-

l› bir yaklafl›m sergiliyor. Ona göre yaflanan skandallar sayesinde denetim iflinin ne

kadar iyi yap›lmas› gerekti¤inin önemi ortaya ç›kt›. Bu nedenle firmalar denetim ko-

nusunda daha hassas davran›yor. Çünkü bir hata çok kötü sonuçlar do¤urabiliyor.

Sektöre verilen önemin artmas›yla birlikte baz› standartlar da sürekli olarak gözden

geçiriliyor.

Ona göre birkaç y›ld›r denetim sektörü en parlak y›llar›-

n› tekrar yafl›yor. Özellikle Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›n-

da, 2007 y›l›nda yürürlü¤e girecek olan yeni Türk Tica-

ret Kanunu’ndan sonra sektörün önü daha aç›k olacak.

Çünkü bugün Türkiye’de sadece bankalar, finansal ku-

rumlar, sigorta flirketleri ve halka aç›k olan flirketler de-

netime tabiler. Onun haricinde ba¤›ms›z bir denetim

yok. 

Yeni kanunla birlikte bütün flirketler ba¤›ms›z denetime

tabi olacak. Bu da sektör için önemli bir aç›l›m anlam›-

na geliyor. Ba¤›ms›z denetimle birlikte Türkiye’deki flir-

ketler de daha profesyonel bir çal›flma sistemine sahip

olacaklar. Çünkü flirketlerdeki yönetim anlay›fl›n›n ve ifl

kontrol sistemlerinin de¤iflmesi ve dünya standartlar›n-

da olmas› gerekiyor. 

Türkiye’de denetime duyulan ihtiyac›n son dönemde

ciddi flekilde artt›¤›na iflaret eden Baflaran Symes, her-

hangi bir yolsuzlu¤un saptanmas›, etkilerinin ortaya ç›-

kar›lmas›, dahili kontrol sistemlerinin daha güçlü olmas›

gibi konularda inan›lmaz bir talep oldu¤una dikkat çeki-

yor. Dolay›s›yla dan›flmanl›k konusunda da önemli ge-

liflmeler yaflanmas› bekleniyor. 

Baflaran Symes, iç denetim ve ba¤›ms›z denetim konu-

lar›n› bir zincirin halkalar› olarak nitelendiriyor. Bu ba¤-

lamda, flirket yönetimi hem o bilgiyi üretecek sistemleri
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kurmak hem de o sistemleri do¤ru yönetmekle görevli. Sistemlerin do¤ru iflleyip ifl-

lemedi¤ini ise önce iç kontroller yoluyla, sonra da flirketle hiçbir ç›kar iliflkisi olmayan

ba¤›ms›z denetim kurumlar›yla kontrol etmek gerekiyor. 

Bir flirketin ba¤›ms›z bir gözle denetlenmesi çok önemli. Denetim esnas›nda flirket-

teki birçok fley sorgulan›yor. Böylece insanlar yapt›klar› ifli nas›l daha iyi yapabilecek-

lerini ö¤reniyor. Dolay›s›yla ba¤›ms›z denetim kurallar› yerine getirilmeden iyi bir de-

netim yapmak mümkün de¤il. ‹yi bir denetim yap›lmad›¤› zaman zincirin halkalar›

aras›nda bir kopukluk olufluyor. Bu kopuklu¤un bedeli de a¤›r oluyor, skandallarda

tan›k oldu¤umuz gibi. 

Türkiye’de denetim

Türkiye’de uzun y›llar boyunca, ba¤›ms›z denetim önemsenmedi. Sadece ba¤›ms›z

denetim yapt›rmak zorunda olan flirketler taraf›ndan bir yükümlülük olarak yerine ge-

tirildi. Son y›llarda yurtd›fl› piyasalarda ifl yapmaya bafllayan Türk flirketleri, denetim

konusuna daha farkl› bir gözle bakmaya bafllad›. Bu nedenle denetim yasal bir zo-

runluluktan çok flirket bilgilerini paylaflman›n olmazsa olmaz bir parças› olarak görül-

meye baflland›. 

Baflaran Symes, “Bizim gibi denetim flirketlerinin varl›¤› ve kaç kifli olduklar›, o ülke-

nin ekonomik geliflmiflli¤inin en önemli göstergelerinden biridir. PriceWaterhouse

Coopers olarak Türkiye’deki faaliyetlerimize 1981 y›l›nda bafllad›k. Eski Do¤u Blo¤u

ülkelerinde ise 1990’lardan sonra bafllad›. Biz 1990’larda daha 400 kiflilik kadrolar-

la çal›fl›yorken, onlar 800-900 kiflilik kadrolarla çal›fl›yorlard›” diyor ve geliflmifl Avru-

pa ülkeleriyle k›yaslanamayacak kadar yolun bafl›nda oldu¤umuzu, ancak do¤ru yol-

da oldu¤umuzu ekliyor. 

“Global düflünmek ve çal›flmak önemli”

Türkiye’deki genç nüfus konusuna geldi¤imizde, genç nüfusun fazla olmas›n›n

önemli bir avantaj oldu¤unu söylerken baz› konulara özellikle dikkat çekiyor. Ona gö-

re önemli olan nüfusu iyi e¤itip, do¤ru iflgücü haline getirebilmek. Genç kesim ancak

global düflündü¤ü ve global çal›flt›¤› zaman Türkiye’ye yarar sa¤layabilir. 

Türkiye’nin kalk›nmas›nda belli sektörleri öncü olarak görmüyor. Çünkü Türkiye’nin

belli sektörleri seçerek kendine bir gelecek oluflturmas› çok zor. Biliflim konusunda

emin bir tav›r içinde olmayan Baflaran Symes, Türkiye’nin ne böyle bir stratejisi ne

de altyap›s› oldu¤unu düflünüyor. Di¤er taraftan kendimize yeni bir yol haritas› çiz-

sek bile dünya biliflim pazar›nda çok güçlü oyuncular var. Bu ba¤lamda Türkiye’nin

biliflim devrimiyle büyük bir de¤iflim yaflayaca¤›n› düflünmek çok kolay de¤il. 

Baflaran Symes, köklü bir geçmifle ve engin tecrübeye sahip Türk sanayisinin geldi-

¤i noktan›n ve geçmiflinin küçümsenmesine karfl› ç›k›yor. Yeni aray›fllara girme fikri

ona pek do¤ru gelmiyor. Çünkü iyi oldu¤umuz alanlara yönelerek daha iyisini yap-

maya çal›fl›rsak, daha büyük baflar›lar elde etmemiz mümkün. 

Özel sektördeki s›k›nt›lar›n altyap›dan çok idareden kaynakland›¤›n› düflünüyor. Di-

¤er yandan, uzun y›llar boyunca kapal› ekonominin flartlar›nda çal›flmaya al›flan Türk

özel sektörünün uluslararas› piyasalardaki tecrübesinin az olmas›na ra¤men son dö-

nemde çok h›zl› bir uyum süreci yaflad›¤›n› dile getiriyor. 

Baflaran Symes’a göre kad›n istihdam› konusundaki s›k›nt›lar Türkiye’ye özgü de¤il.

Tüm dünyada benzer s›k›nt›lar yaflan›yor. Çünkü kad›n›n ajandas›nda özel hayat›n

getirdi¤i daha farkl› bir yo¤unluk var. Bu durum kad›n›n de¤iflen önceliklerinden kay-

naklan›yor. 

Baz› sektörlerde kad›n›n az olmas›n›, kad›nlar›n kendi tercihleri nedeniyle o alanlar›

seçmemifl olmas›na ba¤l›yor. Kendi sektörlerindeki kad›n ve erkek çal›flan say›s›n›n

da dengeli oldu¤unu ve cinsiyet ayr›m› yap›lmad›¤›n› da söylemeden geçemiyor.

Özellikle finans sektöründe kad›n istihdam› aç›s›ndan Avrupa’ya göre daha ileri oldu-

¤umuzu ortaya koyuyor. 

Yabanc›lar›n gözünde Türkiye

Yurtd›fl›nda Türkiye ile ilgili çeflitli görüfller var. Baflaran Symes, Türkiye’ye tatil ya da

ifl için en az bir kere gelmifl olan bir yabanc›n›n Türkiye’den etkilenmeden geri dön-

mesinin mümkün olmad›¤›na inan›yor. Gözlemlerine göre Türkiye’ye gelmifl yabanc›-

lar, son derece olumlu fleyler anlat›yor. Bu asl›nda bizim için büyük avantaj. Kendi-

mizi do¤ru tan›tamad›¤›m›z için yabanc›lar›n Türkiye’ye ilk geliflleri önyarg›l› oluyor.

Ancak Türkiye’ye geldiklerinde Türk insan›ndan ve Türkiye’den çok etkilenerek gidi-

yorlar. 

Baflaran Symes, yabanc›lar›n Türkiye’yle ilgili görüfllerini kendi tecrübelerinden yola

ç›karak farkl› flekilde aç›klamaya çal›fl›yor. “Yurtd›fl›na yapt›¤›m seyahatlerde 1980-

90 y›llar› aras›nda, yani çal›flma hayat›m›n ilk on y›l›nda yaflad›¤›m en büyük s›k›nt›,

Türkiye’nin hiç bilinmemesiydi. ‹nsanlar›n Türkiye’yle ilgili fikri yoktu. 1990-2000 y›l-

lar› aras›ndaki en büyük s›k›nt›m, Türkiye’nin hep olumsuzluklarla bilinmesiydi. Enf-

lasyon, siyasal belirsizlikler ve insan haklar› gibi konularda Türkiye’yle ilgili hep nega-

tif fleyler konuflulurdu. 2000 y›l›ndan sonraki dönemde Türkiye hem daha fazla bili-

niyor hem de oldukça pozitif alg›lan›yor. Bu bak›mdan 2000’li y›llar›n Türkiye için po-

zitif oldu¤unu düflünüyorum. Türkiye’nin önü aç›k. Gelecekle ilgili karamsar de¤ilim.

‹yi olmayan taraflar›m›z› bilinçli bir flekilde analiz edip, onlar› düzeltmeye çal›flmak ge-

rek. Asl›nda en büyük sorunumuz olaylara ya çok pozitif ya da çok negatif bakmak.

Bence art›lar›m›z› ve eksilerimizi iyi de¤erlendirip dengeli bir tutum içinde olursak,

hiçbir sorun yaflamay›z” diyor. 

“AB tart›flmalar›na hissi bakmaktan vazgeçelim”

Baflaran Symes, Türkiye’nin AB üyeli¤ine karamsar bakm›yor. Ancak üzerimize dü-

flen görevleri ve reformlar› yapmam›z gerekiyor. Ona göre Türkiye’nin üyeli¤ine kar-

fl› ç›kan kesim, Avrupa’n›n yafll› nüfusu. 

Avrupa’ya s›k s›k seyahat eden Baflaran Symes, gençlerde ve orta yafl grubundaki

insanlarda, özellikle de ifl hayat›n›, dünya co¤rafyas›n› ve belli dengeleri biliyorlarsa,

Türkiye’ye karfl› olumsuz bir tav›r görmemifl. Bu ba¤lamda Türkiye’nin AB üyeli¤i ko-

nusunda iki tane problem belirliyor. Birincisi, yapmak zorunda oldu¤umuz ev ödev-

lerimiz. ‹kincisi de Avrupa’daki yafll› jenerasyonun Türkiye ile ilgili olumsuz görüflleri. 

Yol haritas› biraz zorlu olsa da bunun baflar›lamayacak bir hedef olmad›¤› düflünce-

si a¤›r bas›yor. Ancak müzakere süreci boyunca toplumda a¤›r basan “Avrupa Birli-

¤i bizi istemiyor” görüflünün y›k›lmas› gerekti¤ini savunuyor. Ona göre Türk toplumu-

nun bu konuya duygusal yerine ak›lc› bir tutumla yaklaflmas› gerekiyor. Bu ba¤lam-

da, toplumu yönlendiren kesimlere büyük görevler düflüyor. 

“AB üyeli¤i yabanc›lar için güvence”

“Bu zamana kadar yabanc› sermaye konusunda yaflanan en büyük s›k›nt›, piyasala-

r›n istikrars›zl›¤›yd›” diyen Baflaran Symes, Türkiye’nin gündeminde olan AB üyeli¤i

projesinin yabanc› sermaye aç›s›ndan ciddi bir güvence oldu¤unun alt›n› çiziyor.

Çünkü yabanc› sermayenin en çok üzerinde durdu¤u nokta, gelecekte kurallar›n› bil-

di¤i bir piyasada ifl yapacak olmas›. 

Yabanc›lar aç›s›ndan ikinci önemli nokta, Türk özel sektörünün geliflmifl olmas›. Bu-

nu flöyle aç›kl›yor: “Türkiye’de özel sektör güçlü oldu¤u için yabanc›lar piyasaya s›-

f›rdan girifl yapmaktansa sat›n alma operasyonlar›na giriyor. Sat›n almalar konusun-

da geçmiflte epeyce sorun yafland›. Bunun en büyük nedeni, Türk flirketlerinin ver-

di¤i fiyatla, yabanc›lar›n verdi¤i fiyatlar›n birbirinden çok farkl› olmas›yd›. Arada ner-

deyse uçurumlar oluyordu. Fiyat farklar› konusu piyasan›n riskleriyle birleflince, iste-

di¤imiz ölçüde yabanc› sermaye çekmemiz mümkün olmad›. Geçmiflte Türkiye’yi

ajandalar›na almayan o kadar çok flirket vard› ki...”

fiu anda bu sorunlar›n afl›ld›¤›n› anlatan Baflaran Symes’a göre yabanc›lar›n gözün-

de Türkiye’nin riskli bir pazar olma görüntüsü de¤iflmeye bafllad›. Türkiye’de olmak,

birçok yabanc› flirket için stratejilerinin bir parças› oldu. 

Bu noktada yaflanan bir farka dikkat çekiyor: “Yat›r›mc›lar aç›s›ndan stratejik bir pa-

zar oldu¤unuz zaman fiyatlar da ona göre de¤iflir. Siz çarfl›ya bir fleyi almak fikriyle

ç›km›flsan›z, istenen fiyat› vermeye haz›rs›n›z demektir. Ama sat›n alma konusunda

karars›zl›k yafl›yorsan›z, fiyat size uymad›¤›nda zaten almazs›n›z. Bu Türkiye’nin ya-

flad›¤› duruma benziyor. Eskiden fiyatlar› yüksek buldu¤u için giden yabanc› yat›r›m-

c›lar, flimdi stratejik olarak Türkiye’de ifl yapmay› tercih ettikleri için yat›r›m yapmaya

bafllad›lar. Art›k bize daha ciddi bak›yorlar. Sat›c› taraf›nda da daha makul fiyat is-

tekleri olunca, mant›kl› bir al›c›-sat›c› dengesi oluflmaya bafllad›.”

“Türk flirketlerinin en çok zorlanaca¤› konu ‘fleffafl›k’.” 
Çünkü Türkiye’deki flirketlerin klasik düflüncesine göre fleffafl›k rekabette bir dezavantaj.
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Dünyada hiçbir fley tatl›, sa¤l›kl› bir uykunun ye-
rini tutamaz. Hiçbir fley deliksiz uyku kadar in-
san› dinlendiremez. ‹nsana dair her fley yeni

teknolojiler gelifltikçe tekrar tekrar incelenir. Bilim
adamlar› da y›llarca uykunun ne oldu¤unu tan›mlama-
ya çal›flt›lar. Art›k s›ra neden uyudu¤umuza geldi...

Belli sebeplerle mutlaka uyuyoruz. Herkesin uyku süre-
si ise birbirinden farkl›. Ama herkes için geçerli kal›plar
var. Uzun süre uyumad›¤›n›z› düflünün. Yaklafl›k 18 sa-
at sonra tepki zaman›n›z saniyenin dörtte birinden sa-
niyenin yar›s›na düflüyor. Bu süre gittikçe uzuyor. Ço-
¤unluk gibiyseniz, anl›k uyku nöbetlerinin bafllamas› ise
an meselesi. Yani iki ila 20 saniye aras›nda, içinde bu-
lundu¤unuz zamandan ve mekandan “kopar”, sözgeli-
mi kitap okuyorsan›z ayn› paragraf› tekrar tekrar oku-
du¤unuzu ya da sayfalarca okuyup hiçbir fley hat›rla-
mad›¤›n›z› fark edersiniz. Göz kapaklar›n›z daha s›k
düflmeye bafllar ve 20. saate ulaflt›¤›n›zda art›k kimi
zaman gerçekten uyursunuz. Araflt›rmalar tepki zama-
n›n›z›n, kan›ndaki alkol seviyesi 0.08 olan biriyle ayn›
oldu¤unu gösteriyor. (Baz› Avrupa ülkelerinde trafik
kontrolleri s›ras›nda kan›n›zda bu seviyede alkol tesbi-
ti, para cezas›na çarpt›r›lman›z ya da tutuklanman›z
için yeterli sebep teflkil ediyor.)

Belli bir noktada “çökece¤inizi” ö¤renmek için bütün
gece ayakta kalman›za ya da 24 saatlik vardiyalarla ça-
l›flman›za gerek yok. Hayvanlar aleminde de türlerin
yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için yemek ve suyun ya-
n›nda uyumaya ihtiyaçlar› var. Herkes bunu yap›yor;
meyve sineklerinden insana kadar. 

Uyku bedenin tazelenmesi için mi gerekli? Tam olarak
de¤il. Araflt›rmac›lar uyku s›ras›nda beynin yeniden can-
land›rd›¤› hayati bir biyolojik fonksiyon bilgisine henüz

ulaflamad›. Bilindi¤i üzere kaslar›m›z›n uykuya ihtiyac›
yok, kaslar için belli aral›klarla dinlenmek yeterli. Görü-
nüfle göre bedenin geri kalan bölümü de beynin uykuda
olup olmad›¤›ndan bihaber yoluna devam ediyor. 

Peki zihni tazelemek için mi uyuyoruz? Bu daha büyük
bir olas›l›k. Kaliteli bir uykunun beyne faydas› büyük.
Ne var ki uyku araflt›rmac›lar› bu faydan›n ne flekilde
gerçekleflti¤ine dair bir fikir birli¤ine varamad›. Bir teori-
ye göre uyku, beynin uyan›kken toplad›¤› tüm bilgileri
gözden geçirip pekifltirmesini sa¤l›yor. Bir di¤er teoriye
göre ise beynin “depoyu doldurup çöpleri boflaltmas›-
n›” sa¤lamak için uyuyoruz. Üçüncü teori ise, ki ra¤bet
görmeye bafllayan da bu teori, uyku piyano çalmak ya
da bisiklete binmek gibi farkl› yetenekler gelifltirmemize
yard›m etmek için gizemli flekillerde ifl görüyor. 

Neden uyudu¤umuza dair kesin bir bilgiye ulafl›lamad›-
¤› için bilim adamlar› y›llard›r uykunun tan›m› konusun-
da yo¤unlaflt›lar. Uyku s›ras›nda solunum durmas›
problemi olan apne sendromu ve istem d›fl› bacak ha-
reketlerinden kaynaklanan huzursuz bacak sendromu
gibi uykuya zarar veren durumlar› tedavi etmeye çal›fl-
t›lar. Asl›nda araflt›rmac›lar›n yak›n zamanda eski moda
EEG’ler (electroencephalogram) yerine daha geliflmifl
görüntüleme ve nörolojik haritaland›rma teknikleri kul-
lanmas›yla uyku alan›nda pek çok geliflme kaydedildi.
Yeni ekipmanlar sayesinde bilim adamlar› uyuyan bir

beynin ayr›nt›l› resimlerini çekebiliyor, dinlenmekte olan
bir beynin ne durumda oldu¤unu tek bir nörona var›n-
caya kadar gözlemleyebiliyor. Uyku, eski bilgilerimizi
unutmadan yeni ustal›klar kazanmam›z› sa¤layan sinir-
ler aras› ba¤lant›lar› “buday›p güçlendiren” bir döngü.
Tabii ki hiçbir fley tüm bu faydalar› kazanmak için ne-
den bilinçsiz olmam›z gerekti¤ini aç›klam›yor. Belki de
tüm bu ifllemler devam ederken uykuda olmak uyan›k
olmaktan daha kolayd›r. T›pk› tadilat s›ras›nda evi terk
edip iflçilere b›rakmak gibi... Tadilat s›ras›nda evde ol-
mak istemezsiniz çünkü o da¤›n›kl›kta evde yaflamak
zordur. Uyuyoruz çünkü beynin yenilenmeye ihtiyac›
var. Hiç flafl›rt›c› de¤il. Yata¤a kafam›zda bir sorunla
gitti¤imizde ve kaliteli bir uyku uyudu¤umuzda uyand›-
¤›m›z zaman sorunun çözümüne ulaflt›¤›m›z durumlara
dair pek çok örnek var. 

Bilim adamlar› balina ve yunuslar d›fl›nda tüm memeli-
lerin uykusunun h›zl› olmayan göz hareketi (NREM) ve
h›zl› göz hareketi (REM) ad› verilen evrelere bölündü¤ü-
nü söylüyor. NREM uykusu dört evreye ayr›l›r; birincisi
en hafif uyku, dördüncüsü de en derin uykudur. Her
evre 90 dakika kadar sürer. Uykumuzda 1’den 4. evre-
ye kadar ilerler ve tekrar 1. evreye döneriz ve ard›ndan
5-15 dakika uzunlu¤undaki REM uykumuz gelir. Birçok
yönden 1. evreye benzeyen REM uykusu s›ras›nda rü-
ya görürüz. ‹nsanlar REM uykusundan uyand›r›ld›kla-
r›nda yeni rüya görmeye bafllad›klar›n› söylerler. REM
uykusu insan› ertesi güne psikolojik olarak haz›rlayan
önemli bir uyku evresidir. Haf›za, ö¤renme gibi bilmeye
ait beyin fonksiyonlar›yla yak›n iliflkilidir. REM uykunuzu
tam olarak alman›z uyand›ktan sonra yapaca¤›n›z ça-
l›flman›z›n verimli olmas›n› sa¤lar. 

Sebebi ne olursa olsun insana dair her fleyde oldu¤u
gibi uyku da normal ölçülerde oldu¤unda faydal› bir fa-

aliyet. Araflt›rmac›lar uyku konusunda yap›lan tüm ça-
l›flmalara karfl›n bedenin ve beynin ahenk içinde çal›fl-
mas› için gereken ideal uyku süresini henüz tan›mlaya-
mad›lar. Asl›nda uyku sistemi çok esnek ve kolayl›kla
farkl› koflullara uyum sa¤layabiliyor. Dolay›s›yla uyku
al›flkanl›klar› da insandan insana de¤ifliyor. Baz›lar› az
uykuyla kendisini zinde hissederken, baz›lar› ancak 7-
8 saat uykuyla kendine gelebiliyor. Uyku süresini belir-
leyen en önemli etkenlerden biri yaflam tarz›, ifl yükü ve
buna ba¤l› olarak geliflen stres düzeyi. Üst düzey yö-
neticilerin genellikle k›sa süreli gece uykusu uyuduklar›
ve ço¤unlu¤un k›sa bir ö¤le uykusuyla zihinlerini taze-
ledikleri bilinir. Her ne kadar son derece özel bir durum
ve istisnai bir örnek olsa da ulu önder Atatürk, devam-
l› ve yo¤un çal›flmas› nedeniyle çok az uyku uyurdu.
Atatürk’ün uyan›k kald›¤› süreyle uykuda geçirdi¤i süre
aras›nda çarp›c› bir fark oldu¤u bilinir. Dahas› Atatürk
uykuda geçirdi¤i zamana ac›rd›. Napoleon ve Churchill
de k›sa uyku süreleriyle haf›zalarda yer eden kiflilerdi. 

Uzman görüfllerine göre, ertesi gün kendinizi uykulu
hissediyorsan›z, gün boyunca belli aral›klarla gözleriniz
kapat›p uyumak ihtiyac›, yorgunluk hissediyorsan›z ye-
terli uyku uyumuyorsunuz demektir. Uykunun bizim
için faydal› bir faaliyet oldu¤unu bilmek için neden uyu-
du¤umuz sorusunun cevab›na ulaflmam›za da gerek
yok. ‹htiyac›m›z varsa uyuyal›m, uyuyup tazelenmek
için zaman yaratal›m...

Neden uyuyoruz?
Bedenimizi tazeleyip, enerji depolamak için mi? Ama kaslar›n uykuya ihtiyac› olmad›¤›n› biliyoruz. 
Yoksa tek amaç zihni tazelemek, depoyu çöplerden temizleyip kaliteli bir yaflam sürmek mi? 
Sonuçta uyuyoruz, peki neden?

Neden uyuyoruz?
Bedenimizi tazeleyip, enerji depolamak için mi? Ama kaslar›n uykuya ihtiyac› olmad›¤›n› biliyoruz. 
Yoksa tek amaç zihni tazelemek, depoyu çöplerden temizleyip kaliteli bir yaflam sürmek mi? 
Sonuçta uyuyoruz, peki neden?

Bunlar› biliyor muydunuz?

Yunuslar yüzerken uyuyor, yani beyinlerinin yar›s›
kendini dinlenmeye al›yor. Faal olan di¤er yar› ise so-
lunumu kontrol ediyor, yunuslar›n bir gözleri de uyur-
ken nöbette oluyor.

Hayvanlar aleminin kral› aslanlar›n korkacak bir fleyle-
ri olmad›¤› için istedikleri zaman uyuyorlar. Erkek as-
lanlar günde yaklafl›k 12 saat uyuyor. Büyük memeli-
ler küçüklere oranla daha az uyuyor. Filler günde yal-
n›zca dört saat kestiriyor, genellikle de ayakta oluyor-
lar. Do¤du¤unda geliflimini tamamlamam›fl hayvanla-
r›n daha çok REM uykusuna ihtiyac› var. Ornitorenk-
ler günde yaklafl›k sekiz saat uyuyor.

Sa¤l›kl› uyku için alt› ad›m

• Her gün ayn› saatte yata¤a gidin. Ama bu haftan›n
yedi günü için geçerli. Sak›n hafta içi az uyuyup haf-
ta sonu çok uyuyarak telafiye kalk›flmay›n.

• Uyumak için uygun bir ortam yarat›n. Serin, karan-
l›k ve sakin bir yatak odas› iflinizi görebilir. Olmad›,
kulak t›kac›, göz siperli¤i çözüm olabilir.

• Akflam saatlerinde kafeinli içeceklerden uzak du-
run. Buna çikolata ve kola da dahil. Baharatl› yiye-
cekler zaten yenmemeli. En son yeme¤i yata¤a git-
meden en az üç saat önce yiyin.

• Alkolün tersine s›cak süt iyi bir uyku aç›s›ndan ifle
yarar bir içecek. Yatmadan önce ›l›k bir bardak süt iç-
meyi deneyin.

• Yatmadan yar›m saat önce bilgisayar ve televizyon-
dan uzak durun. Hatta herhangi bir tart›flmaya girmek-
ten de kaç›n›n. ‹yi bir uyku için kafan›z rahat olmal›.

• Yata¤a girdikten 20 dakika sonra hala uyan›ksan›z,
›srar etmenin ve hay›flanman›n anlam› yok. Yataktan
ç›k›n ve baflka bir odaya gidip sakin baz› faaliyetlerde
bulunun.  
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Yel de¤irmenleri, sörf, tafl evler
Yel de¤irmenleri, sörf, tafl evler denince akla Alaçat› geliyor. Dünyan›n en önemli sörf merkezlerinden
Alaçat›, son y›llarda gösterdi¤i geliflmeyle Türkiye’nin önemli turizm merkezleri aras›nda gösteriliyor. 

Yel de¤irmenleri, sörf, tafl evler
Yel de¤irmenleri, sörf, tafl evler denince akla Alaçat› geliyor. Dünyan›n en önemli sörf merkezlerinden
Alaçat›, son y›llarda gösterdi¤i geliflmeyle Türkiye’nin önemli turizm merkezleri aras›nda gösteriliyor. 

‹zmir’e 70 kilometre uzakl›ktaki Çeflme’nin önemli
turizm merkezlerinden Alaçat›, sörf aktiviteleriyle
öne ç›kan s›cak bir yer. Daha birkaç y›l öncesine

kadar yaln›zca sörf tutkunlar›n›n bildi¤i Alaçat›, tafl bi-
nalar›n restore edilerek butik otel, restoran ve kafe gibi
mekanlara dönüfltürülmesiyle popüler bir yer haline
geldi. Dar sokaklar›, çarfl›s›, halk ve antika pazar›, res-
toranlar›, butik otelleri ve e¤lence mekanlar›yla yerli ve

yabanc› pek çok turisti a¤›rlayan Alaçat›’da sörf yap-
mak, bayram yerini and›ran sokaklarda dolaflmak, halk
ve antika pazarlar›ndan al›flverifl yapmak, leziz Ege ye-
meklerinden tatmak gibi alternatifler mevcut.

Batakl›ktan turizm cennetine 
Önceleri bir batakl›k olan Alaçat›’n›n hikayesi oldukça
ilginç. 1850’li y›llarda kentin güneyindeki batakl›k ve



sivrisineklerden rahats›z olan halk bu duruma çözüm
bulmas› için saraya baflvurur. Sadrazam da batakl›¤›
kurutmak ve limanda çal›flt›rmak için adalardan Rum
iflçiler getirtir. Daha sonra bölgede yerleflen iflçiler fla-
rapç›l›k ve ba¤c›l›k yapmaya bafllay›nca Alaçat›’da bir
flarap fabrikas› kurulur. 1914’te ise Balkan Sava-
fl›’ndan kaçanlar›n bir bölümü Alaçat›’ya getirilince
Rumlar Sak›z Adas›’na kaçar. 1924 mübadelesiyle Ala-
çat›’ya gelen Selanik göçmenleri ise tütün ve hayvanc›-
l›kla u¤rafl›r. Böylece üzümcülük ve flarapç›l›k faaliyet-
leri yok olur. 

Turizmde marka olma yolunda ilerliyor
Alaçat›’da bugün anason, enginar, zeytin ve so¤an ye-
tifltiriliyor. Ancak Alaçat›l›lar art›k turizmde bir marka ol-
mak istiyor. Sörfün yan›nda termal aç›dan da zengin
Alaçat›’da birkaç y›l öncesine kadar az say›da butik
otel, restoran ve kafe bulunurken bugün 50’ye yak›n ifl-
letme hizmet veriyor. Yar›dan fazlas›n› kad›nlar›n iflletti-
¤i bu mekanlar›, büyük illerden gelip kuranlar çok say›-
da. Alaçat›’da yörenin do¤al güzellikleri bozulmadan
yap›m› sürdürülen pek çok otel ve konut bulunuyor.
Sahile yak›n bir yerde yap›lan Port Alaçat›, flimdiden
bölgenin popülaritesini art›rm›fl. Kanallar oluflturularak
yap›lan bu evlerin yan›nda bir de liman infla edilmifl. 

Kent dokusu bozulmuyor
Kentsel S‹T alan› ilan edilen Alaçat›’n›n otantik yap›s›

bu sayede korunuyor. Korumac›l›k konusunda halk›n
bilinçli oldu¤u Alaçat›’da restore edilip turizme kazan-
d›r›lan mekanlar›n ço¤u yöreye özgü tafltan yap›lm›fl.
Restorasyon çal›flmalar›nda kent dokusunun bozulma-
mas›na özen gösterilen Alaçat›’da yeni sitelerin tafltan
yap›lmas›na dikkat ediliyor. Kentin trafi¤e kapal› merke-
zinde ise motosiklet ve bisiklet kullan›l›yor. 

Rüzgarla yar›flanlar›n mekan› 
Alaçat› koyuna tepeden bakt›¤›n›zda sörfçülerin flöle-
niyle karfl›lafl›yorsunuz. Dünyan›n en iyi üçüncü sörf
merkezi kabul edilen Alaçat›’da, rüzgarla yar›flanlar›
seyretmek bile keyifli. Hiç dinmeyen rüzgar, dalgas›z
deniz ve derinli¤in k›y›dan yaklafl›k seksen metreye ka-
dar bir buçuk metreyi geçmemesi buray› sörf cenneti
haline getirmifl. Alaçat› may›stan ekim ay›na kadar sü-
ren rüzgar sezonunda, her milletten sörfçüleri a¤›rl›yor.
Çad›r ya da karavan›yla gelip sezonu burada geçirenler
bile var. K›y›daki sörf okullar›yla otel ve pansiyonlar, de-
niz ve rüzgar tutkunlar›ndan önemli bir gelir elde edi-
yor. Yeni bafllayan sörfçüler için verilen e¤itimin yan› s›-
ra malzeme kiralama imkan› da sa¤lan›yor. Acemi ve
profesyonellerin bir arada oldu¤u Alaçat› koyunda, ulu-
sal ve uluslararas› yar›flmalar düzenleniyor. 

Tafl evlerle süslü sokaklar
Tafl evleri, butik otelleri, rengarenk boyal› kafe ve res-
toranlar›, sanat galerileri, pazar›, hediyelik eflya dük-

kanlar›yla s›cac›k Alaçat› sokaklar›ndan insan›n ç›kas›
gelmiyor. Tarihi tafl evlerin kentin dokusu bozulmadan
yenilenerek birer turizm ürünü haline getirildi¤i Alaça-
t›’da, tarihi olmayan pek çok eve, d›fl cephesinde tafl
kullan›larak tarihi bir hava kazand›r›lm›fl. Parke tafll› Ar-
navut kald›r›mlar›n›n iki taraf›n› iki katl› tafl evler süslü-
yor. Özenli mimarisi ve dekorasyonuyla dikkat çeken
mekanlar› tahta masa ve sandalyeler, yöreye özgü
dantel ve ifllemelerle yap›lm›fl örtü ve perdeler, renkli
kap› ve pencereler, sarmafl›klar süslüyor. Ege’nin zen-
gin mutfa¤›n›, taze sebzelerini ve zeytinya¤l›lar›n› he-
men her restoranda bulabiliyorsunuz. Kahvalt›lar› ise
unutulmaz. 

Ünlü pazarlar 
‹lçedeki en önemli tarihi eser olan 1874 y›l›nda yap›lm›fl
Ayios Konstantinos Kilisesi, günümüzde cami olarak
kullan›l›yor. Caminin avlusunda cumartesi günleri kuru-
lan Halk Pazar›’nda yiyecekten k›yafete, hediyelik eflya-
dan tak›ya kadar pek çok fley sat›l›yor. Cuma, cumar-
tesi ve pazar günleri avluda Antika Pazar› kuruluyor.
Yedi y›ld›r kurulan pazarda ‹stanbul, ‹zmir ve Anka-
ra’dan gelen antikac›lar eflyalar›n› sergiliyor. K›yafetten
ev eflyas›na, mobilyadan tak›ya her tür antika ve el ya-
p›m› ürüne rastlanan pazarda özellikle çeyiz sand›klar›
ve el iflleri ilgi görüyor. Alaçat›’n›n dar sokaklar aras›n-
da kurulan pazarlar›nda öyle güzel eflyalar var ki al›fl-
verifl yapmamak mümkün de¤il.

2120 yöre: Alaçat›

Çeflme’ye yedi kilometre uzakl›ktaki Alaçat› dar sokaklar›, çarfl›s›, halk ve antika pazar›, restoranlar›,
butik otelleri ve e¤lence mekanlar›yla yerli ve yabanc› pek çok turisti a¤›rl›yor.

Tuval Cafe’nin bulundu¤u tafl bina eski Rum us-
tas› Bay Feso taraf›ndan 1913 y›l›nda yap›lm›fl.
Bay Feso ve ailesi 1937’ye kadar bu evde ika-

met etmifl, sonra Sak›z Adas›’na tafl›nm›fl. 2002’de
Semra-Nejat Erdo¤an çifti taraf›ndan kiralanan tafl ev
restore ettirilerek 25 Kas›m 2002 tarihinde hizmete
aç›lm›fl. 

Do¤al, samimi ve kaliteli
Semra Erdo¤an mekan›n restorasyonuyla bire bir ilgi-
lenmifl. Alaçat›’n›n do¤al mimari yap›s›n› bozmadan,
tafl haliyle dekore edilen Tuval’in tüm dekorasyonunu
da Erdo¤an üstlenmifl. ‹ç içe odalardan oluflan iki kat-
l› binada sedir, yast›k ve koltuklar kullan›lm›fl. Duvarla-
r› aplikler, masalar› çiçekler ve mumlarla süslenmifl.
Tuval’de d›flar›ya konulan masalarla ortam hareketlen-
dirilmifl. Akflamlar› ›fl›k oyunlar›yla bambaflka bir hava-
ya bürünen mekan, mum ›fl›klar›yla Latin ve caz müzik-
ler eflli¤inde Alaçat›’da olman›n ayr›cal›¤›n› hissetmeni-
zi sa¤l›yor. 120 kiflilik kapasiteye sahip Tuval’de yaz›n
teras, k›fl›n da flöminenin bafl› çok talep görüyor. 

Zengin Tuval mutfa¤›
Tuval ilk baflta sandviç, salata gibi aperatifler yaparak
bafllam›fl ifle. Mekan›n atmosferi ve verilen hizmet ilgi
görünce ekip ve mönü geniflletilmifl. 22 kiflilik perso-
neliyle yaz›n her gün; k›fl›n cuma, cumartesi ve pazar
günleri hizmet veren Tuval’in büyük flehirlerden de
müdavimleri var. Mönüsü k›fll›k ve yazl›k olmak üzere
y›lda iki kez yenilenen mekan›n son mönüsü mutfak
yazar› Gökçen Adar’la birlikte oluflturulmufl. Aflç›bafl›
Ali Usta, yemeklerindeki lezzetin en büyük s›rr›n›n ha-
z›rlad›klar› soslar oldu¤unu söylüyor. Tuval’in zengin
mönüsünde kahvalt›l›klardan salatalara, makarnalar-
dan et yemeklerine, tatl›lardan içkilere kadar pek çok
çeflit var.

Tuval’de Alaçat›’y› yaflamak
Eski tafl evin restore edilerek kafeye dönüfltürüldü¤ü Tuval Cafe,  
tarihi dokusu ve dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Tuval, y›l boyunca
müflterilerine evlerindeki rahatl›¤› sunuyor.

Sörfün yan›nda termal aç›dan da zengin Alaçat›’da birkaç y›l öncesine kadar az say›da butik otel, resto-
ran ve kafe bulunurken bugün 50’ye yak›n iflletme hizmet veriyor.

Alaçat›’n›n sokaklar›nda çok say›da sanat galerisi bulunuyor.  

Kentin merkezinde kurulan Antika Pazar›’nda k›yafetten ev eflyas›na,
mobilyadan tak›ya her tür antika ve el yap›m› ürün sat›l›yor.

Alaçat›’n›n sokaklar›, geceleri oldu¤u kadar
gündüzleri de çok hareketli. 

Alaçat›’daki tarihi tafl evlerin ço¤u kentin dokusu bozulmadan yenilenerek
birer turizm ürünü haline getirilmifl. 

Dünyan›n en iyi üçüncü sörf merkezi kabul edilen Alaçat›’da
rüzgarla yar›flanlar› seyretmek bile keyifli. 

Antika Pazar›’nda özellikle çeyiz sand›klar› ve el iflleri ilgi görüyor.   
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Hayat›m›z› renklendiren ve yaflan›las› k›lan an›lar-
d›r. Bazen bir ev, bir foto¤raf ya da bir kitap
an›lar› haf›zam›zda canland›r›r. Ayfle Sar›say›n

da, babas› Behçet Necatigil’in yaflam› ve an›lar›n› “Çok
fiey Yar›m Hala” isimli kitab›nda toplayarak ölümsüzlefl-
tirdi. Kitap, bugüne kadar sanatç› kimli¤i ve fliirlerinden
tan›d›¤›m›z Necatigil’in yaflam›n› bambaflka bir pence-
reden ele al›yor. Çocuklar›yla iliflkisi, fliirlerini yazd›¤› or-
tam, çocukluk döneminde yaflad›¤› s›k›nt›lar yani yafla-
m›n›n hiç bilmedi¤imiz yönleri foto¤raflar› ve fliirleriyle
birlikte anlat›l›yor. Sar›say›n, Necatigil’in ev yaflam›n›n,
çocuklu¤unun iyi bilinmesi ve bunun fliirlerinin anlafl›l-
mas›na katk› sa¤lamas› amac›yla kitab› yazd›¤›n› söylü-
yor. Kitab› yazarken flair Necatigil’le yeniden tan›flt›¤› ve
onu anlad›¤›n› belirten Sar›say›n, kitab› hayat›n›n dönüm
noktas› olarak nitelendiriyor. Çocuklu¤unda Necatigil’i
yaln›zca babas› olarak gördü¤ünü söylüyor ve ekliyor:
“Ama onun flairli¤iyle ilgilenmeye bafllad›¤›m 14 yafl›m-
dan itibaren, baba kimli¤ini bir tarafa b›rakt›m ve yaln›z-
ca Necatigil kimli¤ini alg›lamaya bafllad›m.” 

Baban›z›n yaflam›n› anlatan bir kitap yazma fikri nas›l
do¤du?
Babam› 1979 y›l›nda kay-
bettik. 1990’lar›n sonunda
babamla ilgili bir kitap yaz-
may› düflünüyordum. Ya-
k›n çevrem özellikle de an-
nem, “fiiirlerinin anlafl›lmas›
için Behçet Necatigil’in ev
hallerinin yaz›lmas› yararl›
olur. Bunlar› birinin yazma-
s› gerekir” diyorlard›. Ben
yaln›zca bir okurdum, uzun
y›llar›m› edebiyat›n d›fl›nda
geçirdim. 1999 y›l›nda ab-

lam Selma Esemen’le bir-
likte babam›n, anneme
yazd›¤› mektuplar› yay›nla-
maya karar verdik. Mek-
tuplar› okurken an›lar›m
canland› ve babam›n tan›-
mad›¤›m yüzüyle karfl›lafl-
t›m. Mektuplarda karfl›ma
ç›kan kimlik, tan›d›¤›m ba-
ba kimli¤inin d›fl›ndayd›. Bu
da babam›n an›lar›n› yaz-
mam› h›zland›rd›. 

Kitab› yazarken neler hissettiniz?
Kitab› yazarken babam ya da flair Behçet Necatigil’le
yeniden tan›flt›¤›m› hissettim. Çünkü bu kitab› olufltu-
rurken onun hakk›nda yaz›lanlar› ve kendi yazd›klar›n›
birkaç kez okudum. Bu da zaman›nda okuyup geçti-
¤im birçok fleyi farkl› alg›lamam› sa¤lad›. Asl›nda yafl›-
m›n da etkisi var. Babam› kaybetti¤imde 20’li yafllar›m-
dayd›m. Aradan 20 y›l geçince hayata bak›fl›m de¤iflti
ve fliirlerinin her sat›r›n› farkl› yorumlamaya bafllad›m.
Bu kitap sayesinde babamla yeniden tan›flt›m ve flair
Necatigil’i daha iyi anlamaya bafllad›m. Bu anlamda ki-
tab›n hayat›mda önemli bir yeri var. Hayat›m›n dönüm
noktas› diyebilirim. Kitab› yazarken amac›m, Necati-
gil’in ev yaflam›n›n, çocuklu¤unun iyi bilinmesi ve bu-
nun fliirlerinin anlafl›lmas›na katk› sa¤lamas›yd›. 

Kitapta, “Kendimi yaln›z hissetmeyecek ve karanl›ktan
korkmayacak kadar flansl› bir çocuktum” diyorsunuz.
Çocuklu¤unuz nas›l geçti? Baban›zla nas›l bir iliflkiniz
vard›? 
Mutlu ve huzurlu bir çocukluk dönemi geçirdim. Baba-
m›n çocukluk y›llar› sorunlu geçmifl. Annesini bebek-
ken kaybetmifl. Bu nedenle, bir çocuk için önemli olan
ve kendi yaflayamad›¤› güven duygusunu, ablam ve
bende oluflturmak için büyük çaba gösterdi. Biz gü-
venli, s›cak ve sevildi¤imizi hissetti¤imiz bir ortamda
büyüdük.

Baban›z yaln›z bir çocukluk geçirmifl. O dönemde ya-
flad›klar› hayat› ve sanat›n› nas›l etkilemifl?
Fatih’te ç›kan büyük yang›nda babamlar›n oturdu¤u ev
yanm›fl. Anneannem zaten rahats›zm›fl. O yang›n›n flo-
kunu atlatamam›fl ve k›sa süre sonra, babam iki yafl›n-
dayken vefat etmifl. Babamla bir dönem anneannesi il-
gilenmifl. Dedem ikinci evlili¤ini yapm›fl. Babam›n ço-
cuklu¤u hep anneannesi ve babas›n›n evine gidip gele-
rek geçmifl. Ortaokul ve lise y›llar›nda tuttu¤u günlük-
lerden okudu¤um kadar›yla, babam küçük yafllardan
itibaren her fleyiyle kendisi ilgilenmek zorunda kalm›fl.

Adenit tüberküloz denilen
bir hastal›¤a yakalanm›fl.
Bu hastal›k bünye zay›f dü-
flünce ortaya ç›kan ve bo-
yunda iltihaplanmalara ne-
den olan bir hastal›k. Ba-
bam elektrik ve ilaç tedavi-
si görmüfl. Bir dönem sü-
rekli boynu sarg›l› dolafl-
m›fl. Babam›n sorunlu ço-
cukluk ve gençlik y›llar›n›n
yans›malar› kiflili¤inde gö-
rülüyordu. ‹çine kapan›k bir

insand›, çevresindeki in-
sanlarla kolay iliflki kura-
mazd›. ‹nsanlara yak›nlafla-
bilmesi için zaman gerekir-
di. Ama sevdikleriyle de ke-
yifli zaman geçirirdi. Ço-
cukken yaflad›¤› s›k›nt›lar
fliirlerine de yans›m›flt›. Bir
insan›n hayat›nda aile ve ev
kavramlar›n›n ne kadar
önemli oldu¤u, birçok fli-
irinde geçiyor. Bunun, ba-
bam›n sanatç› kiflili¤ini fle-

killendiren bir durum oldu¤unu düflünüyorum. 

Behçet Necatigil fliirle ilgilenmeye ne zaman bafllad›?
Edebiyata ilgisi küçük yaflta bafllam›fl. Belki de edebi-
yat onun için bir s›¤›nak oldu. Dedem Singer fabrika-
s›nda müfettifllik yap›yor ve Anadolu’yu dolafl›yormufl.
Bir dönem Kastamonu’da yaflam›fllar. Babam›n orta-
okuldayken edebiyat ö¤retmeni Zeki Ömer Defne’ymifl.
Zeki Ömer Bey’in babama çok deste¤i olmufl. Baba-
m›n hala duran kompozisyon defterinde onun, “Gele-
ce¤in iyi bir yazar› olacaks›n. Yolunda devam et” flek-
linde destekleyici sözleri var. Babam el yaz›s›yla tüm
yaz›lar›n› kendisinin yazd›¤› dergiler ç›kartm›fl. Bu der-
giler tek kopya oldu¤u için, s›n›f arkadafllar›na s›rayla
ödünç veriyormufl. Bu dergiler de hala duruyor. 

Necatigil fliirlerinin perde arkas›Necatigil fliirlerinin perde arkas› Ayfle Sar›say›n, babas› Behçet Necatigil’in yaflam› ve an›lar›na “Çok fiey Yar›m Hala” isimli kitapta yer
verdi. Sar›say›n, “Bu kitap benim babamla yeniden tan›flt›¤›m ve flair Necatigil’i daha iyi anlad›¤›m bir

kitap” diyor. 



Behçet Necatigil’in ilk fliiri hangisi? Yay›nlanm›fl ve ya-
y›nlanmam›fl kaç fliiri var?
‹lk yazd›¤› fliiri bilmiyorum, ama ilk yay›nlanan fliiri Gece
ve Yas. 1935 y›l›nda Varl›k Dergisi’nde yay›nlanm›fl.
Babam›n toplam kaç fliiri oldu¤unu bilmiyorum, ama
10’un üzerinde fliir kitab› var. Ölümünden sonra ö¤ren-
cisi Hilmi Yavuz ve Ali Tanyeri bütün eserlerini yay›na
haz›rlad›lar. O dönem yay›nlanm›fl fliirleri incelerken, fli-
irlerin ilk yay›nland›¤› dergiler bulundu. Babam iyi bir ar-
flivciydi. Evde iyi bir dergi koleksiyonu vard›. Türkiye’de
1930’lardan bu yana ç›km›fl edebiyat dergilerini sakl›-
yordu. Hilmi Yavuz ve Ali Tanyeri araflt›rma yaparken,
babam›n yay›nlanmam›fl birçok fliiriyle karfl›laflt›lar. On-
lardan da seçme yapt›lar ve bütün eserlerinin arkas›n-
da yay›nlanmam›fl fliirler bafll›¤› alt›nda toplad›lar. 

Baban›z fliirlerini nas›l bir ortamda ve nas›l bir ruh hali
içinde yazard›?
fiiirlerinin oluflma döneminde s›k›nt›l› oluyordu. ‹çine
kapan›yordu ve kendisini çevresinden soyutluyordu.
Bir fliirin oluflumunun odaya kapan›p, “Ben bir fliir ya-
zaca¤›m” fleklinde bafllamad›¤›n› düflünüyorum. Benim
çocuklu¤umda yazl›k sinemalar vard›. Yaz akflamlar›n-
da yazl›k sinemaya giderdik. Sinemadan dönüflte ba-
bam birden bire bir elektrik dire¤inin alt›nda durur, ce-
binden sigara ka¤›d› ç›kar›r ve birtak›m notlar al›rd›. Biz
de s›k›larak yan›nda beklerdik. O asl›nda, bir fliirin bafl-
lang›c› olurdu. Belki ayn› gün, belki aradan birkaç ay
geçtikten sonra o fliirin üstünde çal›flmaya bafllard›. Ti-
tiz çal›fl›yordu, bazen bir fliir için 15, 20 müsvette har-
card›. Bunlar›n hepsi duruyor. fiiirleri bittikten sonra
çok keyifleniyordu. Çocuk oldu¤um için fliir ilgi alan›ma
girmiyordu, ama babam›n anneme fliirlerini okudu¤unu
hat›rl›yorum. O akflam yemekleri flenlikli geçerdi. Çün-
kü babam rahatlam›fl olurdu. 

Baban›z fliirlerini yazarken saatlerce odas›ndan ç›kmaz
ve sizden baflka kimse de odaya girmezmifl.
Asl›nda hiçbirimiz odas›na girmezdik. Annemiz küçük-
ken bize, “Baban›z çal›fl›yor, sessiz olun, rahats›z et-
meyin” derdi. Ben küçükken, annemi dinlemiyor ve ba-
bam›n odas›na gidiyordum. Biliyorsunuz evin küçü¤ü
fl›mar›k olur. Çikolatay› çok seviyordum ve babam›n
odas›ndan elim bofl ç›kmazd›m. Ama büyüyünce ben

de babam› rahats›z etmemeye bafllad›m. Üniversite y›l-
lar›nda okuldan geldi¤imde odas›na bakard›m, kafas›n›
kald›rd›¤› anda yan›na giderdim ve ayaküstü sohbet
ederdik. Bir fley yiyorsa bize ondan ikram ederdi, yeni
kitap ve dergileri gösterirdi. Babamla böyle hofl ve k›sa
paylafl›mlar›m›z oluyordu. 

fiair Behçet Necatigil’le baba Behçet Necatigil aras›n-
daki benzer ve farkl› yönler neler?
Ben bu ikisini hiçbir zaman ay›ramad›m. Çocukluk y›lla-
r›m›n bunda etkisi çok. Çünkü gözümü açt›¤›m andan
itibaren, evde sürekli masa bafl›nda çal›flan bir baba
modeliyle karfl›laflt›m. O dönemde hiçbir fleyin fark›nda
de¤ildim, ama babam›n farkl› bir ifli oldu¤unu alg›laya-
biliyordum. Çocuklu¤umda Behçet Necatigil, a¤›rl›kl›
olarak babamd›. Ama onun flairli¤iyle ilgilenmeye bafl-
lad›¤›m 14 yafl›mdan itibaren, baba kimli¤ini bir tarafa
b›rakt›m ve yaln›zca Behçet Necatigil kimli¤ini alg›lama-
ya bafllad›m. Bu, çok kar›fl›k bir süreç. Babam› kaybe-
deli uzun y›llar oldu. Art›k fliirlerinden tan›d›¤›m Necati-
gil var. Benim için fliirleriyle yafl›yor. 

Behçet Necatigil, “Önce fliir” dermifl. Baban›z›n mesle-
¤ini bu kadar ön planda tutmas› günlük hayat›n›z› nas›l
etkiliyordu?
Babam her fleyi bir arada yapabiliyordu. Sorumluluk
duygusu fazla geliflmifl biriydi. Babam› düflündü¤ümde
akl›ma gelen ilk kavramlardan biri sorumluluktur. So-
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rumlulu¤un yan› s›ra, kimseye yük olmamak ve eme¤e
sayg› babam›n hayat›nda önemli yer tutard›. Bunlar bi-
zim günlük hayat›m›za da yans›yordu. Babam “Önce
fliir” derken yapmas› gereken hiçbir fleyi ihmal etmiyor-
du. Annem de çal›flt›¤› için, hep birbirleriyle yard›mlafla-
rak yaflad›lar. Babam gerekti¤inde ev ifli yapt›, bize de
bakt›. Onun kendisini edebiyata adamas› günlük haya-
t›m›za yans›mad›. Zaman› iyi kulland›¤› için her fleye za-
man ay›rabiliyordu. 

Baban›z size, kendi uydurdu¤u masallar anlat›yormufl.
Bu masallar›n gerçek olmad›¤›n› ö¤rendi¤iniz anda na-
s›l tepki verdiniz?
Annem ifliyle ilgili olarak birkaç ayl›¤›na Almanya’ya git-
mifl. O dönem babam ablama Sarman isimli bir kedinin
hikayelerini anlatmaya bafllam›fl. Ben do¤duktan sonra
da Cimbil Fare isimli bir kahraman üretti. Her gün ak-
flam yemeklerinde Cimbil Fare’nin de¤iflik hikayelerini
anlat›yordu. O kadar gerçek anlat›yordu ki, ben gerçek
san›yordum. Bir do¤um günümde bana postac›n›n he-
diye getirdi¤ini söylediler. Asl›nda gerçek de¤ildi, ama
ben inand›m. Hediyenin üzerinde “gönderen Cimbil”
yaz›yordu ve ben art›k Cimbil’in gerçek oldu¤una ta-
mamen inanm›flt›m. Büyüdükten sonra gerçek olmad›-
¤›n› anlad›m. Bir gün babam seyahate giderken çanta-
s›na oyuncak fare koydum. O da bana, “Seni gidi seni,
korkuttun beni. ‹flte farenin resmi” diye bir mektup yaz-
m›fl, alt›na da bir fare resmi çizmiflti.  

Baban›z›n fliirlerini nas›l bir gözle okuyorsunuz? Bizim
okumam›zla sizinki farkl› olsa gerek.
Elimde olmadan fliirlerinin ard›ndaki yaflanm›fll›¤› kesti-
rerek okuyorum. Belki böyle okumak do¤ru de¤il ama,
ister istemez öyle oluyor. Örne¤in, yafll›l›kla ilgili bir fli-
irini okudu¤umda ister istemez anneannemi hat›rl›yo-
rum. Çünkü biz uzun y›llar anneannemle birlikte yafla-
d›k. Anneannem felçliydi ve yürüyemiyordu. Bu neden-
le de, babam›n fliirini o yaflanm›fll›¤›n ard›ndan yazd›¤›-
n› düflünüyorum. 

Siz de edebiyatla ilgilisiniz. Öykü kitaplar›n›z var. Yaz›
yazmaya ne zaman bafllad›n›z?
Yaz› yazmaya 2000 y›l›ndan sonra, çok geç bafllad›m.
Asl›nda hiç düflünmüyordum, yaln›zca an›lar› yazmak

için yola ç›kt›m. Ama bütün geri dönüfller, an›msamalar
ve geçmiflten kalan resimler bende bir sürü fleyi ça¤r›fl-
t›rd›. O dönem çok bilinçli olmadan an›lar› öykü olarak
yazmaya bafllad›m. Çünkü an›lar tek bafl›na bir fley ifa-
de etmiyor. “Babamla ilgili an›lar›m› yazaca¤›m” dedi-
¤im zaman, geçmiflim ve yaflad›klar›m gözümde can-
land›. Onlar da bende yazma dürtüsü oluflturdu. 

Çocuklu¤unuzda baban›zla yaflad›¤›n›z ve unutamad›-
¤›n›z bir an›n›z› bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Babamla akflamlar› yazl›k sinemaya ya da Befliktafl’a
çay bahçesine giderdik. Benim uykum gelirdi ve dö-
nüflte babam beni s›rt›na al›rd›. O duyguyu hiç unutmu-
yorum. Onun s›rt›ndayken müthifl bir güven duyard›m.
Bir taraftan “Acaba düfler miyim” diye boynuna s›ms›k›
sar›l›rken, bir taraftan da “Yok düflmem” diye düflünür-
düm. Bu benim hat›rlad›¤›mda çok mutlu oldu¤um bir
an›md›r.

Ö¤renciyken baban›z›n fliirlerini kitaplarda gördü¤ünüz-
de ne hissederdiniz?
Babam›n Atatürk ve K›r fiark›s› fliirleri okul kitaplar›nda
vard›. ‹lkokuldayken babam›n flair olmas›ndan utan›r-
d›m. “Senin baban flairmifl” derlerdi. “Hay›r benim ba-
bam ö¤retmen. Ayn› zamanda fliir de yaz›yor” derdim.
Herhalde flairli¤in bir meslek olamayaca¤›n› düflünü-
yordum. Daha sonra kitapta onun fliirlerini görmek be-
ni rahats›z etmedi, aksine mutlu etti.

Ayfle Sar›say›n: “‹lkokuldayken babam›n flair olmas›ndan utan›rd›m. ‘Senin baban flairmifl’ derlerdi.
‘Hay›r benim babam ö¤retmen. Ayn› zamanda fliir de yaz›yor’ derdim. Herhalde flairli¤in bir meslek 
olamayaca¤›n› düflünüyordum.”



Hakan K›rko¤lu yaklafl›k 7 y›ld›r profesyonel ola-
rak astrolojiyle ilgileniyor. Ancak onun bu ilgisi
20 y›l önce, henüz lise ö¤rencisiyken baflla-

m›fl. ‹flletme Mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan bankac›-
l›k sektöründe yer alan K›rko¤lu, 2000’de bankac›l›ktan
ayr›larak tamamen astrolojiye yönelmifl. Bireylere ve
kurumlara dan›flmanl›k hizmeti veren K›rko¤lu’nun ran-
devu defteri 2006 Ocak ay›n›n sonuna kadar dolu.

Astroloji Birli¤i Derne¤i’nin de kurucusu olan K›rko¤-
lu’nun 1991’de yay›nlad›¤› ilk kitab› “Astroloji Zamanla-
r›”n›n ard›ndan geçti¤imiz günlerde Do¤an Kitap’tan ç›-
kan “Göklerin Bilgeli¤i” de merakl›lar› için baflucu kitap-
lar›ndan. Astroloji ve insan kaynaklar› iliflkisini, burçla-
r›n ve elementlerin etkileflimini anlatan K›rko¤lu’nun
Türkiye ve AB haritalar›n›n genel hatlar›na bakarak söy-
ledikleri de bir hayli ilginizi çekecek.

Hayat›n›zda 2000’deki k›r›lmay› görebildiniz mi?
Tabii ki. 2000’e do¤ru aileme ve çevremdekilere sürek-
li olarak “2000’de hayat›mda büyük de¤ifliklik olacak”
diyordum. Bankac›l›ktan bu kadar radikal flekilde ko-
pabilece¤imi hayal etmiyordum. 1999’da bana gelip
sorsayd›n›z bu karar› alabilece¤imi söyleyemezdim.
Her fley h›zla geliflti. 2000 Temmuzu’nda bankac›l›¤›
b›rakt›m ve yerime birinin bulunabilmesi için Ekim’e ka-
dar kald›m. Ayr›lmam›n ard›ndan Kas›m ay›nda faizler
ve dolar yükseldi. fiubat’ta anayasa krizi patlak verdi
ve bankac›l›k sektörü inifle geçti. Sektörden pek çok
insan iflsiz kald›. Beni iflten ç›karmazlard›, ama her za-
man “Ç›kmasayd›m, o süreç içerisinde ç›kar›lmam ihti-
mal dahilindeydi” diye düflünürüm. Demek ki hayat bel-
li bir tarafa do¤ru ak›yor. Her ne kadar “fiuraya girdim,
bunu yap›yorum” diye düflünseniz de büyük bir siste-
min parças›s›n›z. Astroloji bu anlamda “Kader hakim-
dir” demiyor. Ama bunun orta noktas›nda, kesiflimin-

de, nerede durdu¤unuzu görmeniz aç›s›ndan astroloji
önemli. Yaln›zca kiflisel geliflim ve yetenekleri gelifltir-
mek aç›s›ndan de¤il; bir baflkas›n› anlamak, iliflkileri
anlayabilmek aç›s›ndan önemli. Daha üst seviyedeyse
bazen bir flirketin ya da ana sermayedar›n›n dinamikle-
rini anlayabilmek aç›s›ndan önemli. Esas›nda ben ça-
balar›m› bu noktaya getirmek
istiyorum. Astrolojiyi yaln›zca
bireysel de¤il daha genifl ve
daha kolektif boyutlarda ele
ald›¤›n›zda ülkeleri ve organi-
zasyonlar› da inceleyebiliyor-
sunuz.

Ülkelerin ya da AB gibi olu-
flumlar›n haritas›na bakarken
neleri belirleyici olarak seçi-
yorsunuz?
Sonuç itibariyle ülkelerin de
do¤um tarihi var. Türkiye’nin
do¤um tarihi 29 Ekim 1923.
Cumhuriyet’in ilan› Ankara’da 20.30’da gerçekleflmifl.
Bazen yaln›zca bu de¤il, önemli bir olay da etkilidir.
ABD’de Bush’un ilk dönemdeki yemin töreninde Mars
haritada yedinci evdeydi. Astrolojide Mars savafl, mü-
cadele, y›k›c›l›k ve terörle iliflkilendirilir. Yükselen burç-
lar da etkilidir. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç.
Yengeç daha muhafazakar, aileye düflkün, geçmifline

merakl›, daha duyarl›d›r. ABD’nin yükselen burcu ise
Yay. Yay burcu s›n›rlar› zorlayan, yeni alanlar arayan bir
burç.

Türkiye’nin haritas›n› anlatabilir misiniz? AB ile iliflkiler-
de neler yaflanacak?
Yaklafl›k bir buçuk y›l sonra O¤lak’tan Kova burcuna
geçifl yaflanacak. O¤lak toprak elementinden bir burç.
K›s›tlamalar›, örgütlenmeyi, flekil vermeyi ifade ediyor.
Bu önemli bir geçifl. Bu geçifl 28 y›l önce yafland›¤›nda
1980’le birlikte darbe oldu ve ekonomimiz aç›lmaya
bafllad›, tüm sistemimiz de¤iflti. Türkiye flimdi enflasyo-
nu düflürmek için çabal›yor. Çünkü O¤lak, toprak ele-
mentinden bir burç ve ekonomik k›s›tlamalarla geçen
y›llar› ifade ediyor. Kova ise hava elementinden bir
burç. Kova özgürleflmeyi, insan haklar›n›, toplu örgüt-
lenmeyi, e¤itimi anlatan bir burç. fiu anda o yöne do¤-
ru gidiyoruz. AB’yle iliflkilerde 2015 civar› çok kritik.
Ancak bizim kat›laca¤›m›z AB’nin flu anki AB olmaya-
ca¤› çok aç›k. Çünkü AB’nin haritas›nda sert de¤iflim-
ler var. Özellikle 2009 Aral›k’› içinde AB, flu an yaflanan
anayasa krizi sürecinin tamamlanmas›n›n ard›ndan ye-
niden flekillenmesini yaflayacak. Türkiye en erken
2014’te birli¤e girmeye haz›r olacak. Türkiye’nin Kova
burcuna geçifliyle hayat›n bir anda güllük gülistanl›k
olaca¤›n› sanm›yorum. 1923 y›l›nda Türkiye Cumhuri-
yet’i kuruldu¤u zaman Uranüs, Bal›k burcunda yer al›-
yormufl. Uranüs devrimleri, reformlar› anlat›r ve Türkiye
de Atatürk devrimiyle kuruldu. fiimdi 84 y›l sonra Ura-
nüs tekrar ayn› yerden geçmeye haz›rlan›yor. 2007 y›l›-
na do¤ru Uranüs tepeye ç›kmaya bafllayacak. Yani
Türkiye için büyük bir yenilenme, kendini yeniden ta-
n›mlama dönemi geliyor. Eski Türkiye’yi yavafl yavafl
b›rakmaya bafll›yoruz. Bir k›r›lma döneminden geçiyo-
ruz. Bunun tam olarak olgunlaflmas› 2007’den sonra
olacak. 

Bilim için flart olan ölçüm ve deneyler astrolojide müm-
kün mü?
Astrolojinin farkl› bir konumu var. Öncelikle “Astroloji
bilimsel mi ya da bilimsel olmak zorunda m›?” ay›r›m›n›
yapmak gerekiyor. Çünkü astrolojiyi günümüzdeki po-
zitivist yaklafl›mla ele ald›¤›n›zda astrolojiyi laboratuva-

ra sokam›yorsunuz. Çünkü bir
teori üretebilmeniz için belli bir
tekrar elde etmeniz gerekir. ‹ki
hidrojen bir oksijen her zaman
suyu oluflturur. Ama hayat bu
de¤il. Hayat›n içinde sizden bir
tane daha yok. O yüzden ast-
rolojiyi laboratuvar ortam›na
sokman›z mümkün de¤il. Ör-
nek olarak sizin haritan›zda
Satürn’ün konumunun belli bir
noktay› iflaret etti¤ini gördük-
ten sonra, sizden bir tane da-
ha olamayaca¤› için bir ölçüm
yapmak mümkün de¤il. Bu

aç›dan bakt›¤›n›zda astroloji bir bilim de¤il. Bilim olmak
zorunda da de¤il. Ayr›ca bir fleyin do¤ru olmas› için bi-
lim olmas› gerekmiyor. Bilim yaln›zca bizim onu belli bir
ölçüde formüle edebildi¤imiz noktaya kadar götürebilir.
Ekonomide bir enflasyon tahmini yap›yorsan›z, bütün
faktörleri koyduktan sonra, en sonunda hata belirtirsi-
niz. Oluflturdu¤unuz modelde muhakkak bir hata pay›
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“‹fl dünyas› bana geri dönüyor”
Hakan K›rko¤lu iflletme mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan 7 y›l bankac›l›k sektöründe yer alm›fl bir isim.
Bugünse dünyan›n dört bir yan›nda konferanslara kat›lan, seminerlere davet edilen, akademik çal›flmala-
r› yay›nlanan, üniversitede e¤itim veren ünlü bir astrolog.



Dört element: Atefl, toprak, hava ve su.
Atefl burçlar›: Koç, Aslan ve Yay
Toprak burçlar›: Bo¤a, O¤lak ve Baflak
Hava burçlar›: ‹kizler, Terazi ve Kova 
Su burçlar›: Yengeç, Akrep ve Bal›k. 

Atefl: S›cak ve kuru birleflimden olufluyor. S›cakl›k, enerjik, kendine odakl› olma,
çabuk öfkelenme, aktif olma özelliklerine sahiptir. Çok atefl a¤›rl›kl› olursa kifli
daha enerjik oluyor fakat, çok fazla oldu¤u zaman da karfl›daki kifliyi yak›yor.
Ateflin kontrolsüzlü¤ü yang›na neden olabilir. 

Toprak: Bankac›l›k için ana element olarak gözükebilir. Çünkü toprakta madde bilinci var. Ekonomik kaynaklar›
daha verimli kullan›r. Toprak yap›s› itibariyle kuru ve so¤uk mizaçl›d›r. Atefl gibi de¤ildir. Oldu¤u yerde kal›r, han-
tal ve can s›k›c› olabilir. Ama toprak yapt›¤›n›z ifli oturtmak için gerekli bir element. Güvene sahip olma özelli¤i
aç›s›ndan, topra¤›n fazlal›¤›nda ve eksikli¤inde kifli için önemli bir psikolojik faktör olabilir. Genel olarak topra¤›n
daha a¤›r kanl›, somut, pratik bir yap›s› var. 

Hava: K›st›r›lmaya gelemiyor. Havay› bir salona kapatabiliyorsunuz. Ama kap›y› açt›¤›n›zda hemen yer de¤ifltiriyor.
Mutlaka bir iletiflim içindedir. O yüzden ‹kizler, Terazi ve Kova hava elementiyle ba¤lant›l› oldu¤u için daha
hareketli, nefleli, s›cak ve nemli karakterlerdir. Her fleyi akl›yla teorik hale getirebilir. Havan›n da topra¤a ihtiyac›
var. ‹letiflim, pazarlama alan›nda çal›flan kifliler için hava temel bir element. Hava olmazsa iletiflim problemleri
olacakt›r. 

Su: Derinli¤i olan, daha pasif bir elementtir. Bulundu¤u kab›n fleklini al›yor ya da d›fl etkilere daha aç›k bir yap›s›
var. Hassasiyeti ve sezgileri var. Duygusal ya da içsel temalarla hareket ederler. fiefkatli ve koruyucudur. Su in-
san iliflkileri aç›s›ndan da önemli. Çünkü her fleyi sözlerle anlatam›yoruz. Araya mutlaka güven duygusu giriyor.
Psikologlar ve insan kaynaklar›nda çal›flan kifliler gibi insanlarla birlikte olma duygusu sa¤layacak kiflilerde su ol-
mal›. Su sevimlidir. Fakat di¤er yandan bo¤ucu da olabilir.

koymak zorundas›n›z. Ekonomi de, psiko-
loji de bu anlamda bak›ld›¤›nda fizik ya
da kimya gibi bir bilim de¤il. ‹çinde
insan var. Astrolojiyi, “bilgisayara
verileri girdim, senin sonucun
bu!” fleklinde formüle edemeyiz.
Çünkü hayat›n kendisi say›lar-
dan daha genifl ve karmafl›k.

‹kiz do¤an kiflilerin haritalar› ayn›
m›d›r? 
‹ki kiflinin haritas›n›n ayn› olmas›
imkans›z. Ama gene de haritay› nas›l
kulland›¤›m›z çok önemli. Semboller de-
¤iflik kiflilerde farkl› aflamalarda da ifade edile-
bilir. Örne¤in anneniz hayat›n›zda güçlü bir kifli olarak
gözükebilir. Ama bu varyasyon, belki annenizin olmad›-
¤› bir ortamda, anne gibi koruyucu ö¤e taraf›ndan ko-
runaca¤›n›z› gösterebilir. Haritan›n yorumu mutlaka o
kifliyle konuflarak yap›lmal›d›r. Astrolog, konuflurken o
sembollerin kiflinin hayat›nda hangi seviyelerde oldu-
¤unu görmek zorunda. ‹kizler için de ayn› fley geçerli.
‹kizler ayn› DNA’ya sahipler ama ayr› kiflilerdir.

Türkiye’de ve yurtd›fl›nda astrolojiye bak›fl aç›s›ndan
nas›l bir fark gözlüyorsunuz?
Türkiye’de astroloji bilinci yavafl yavafl gelifliyor. Ancak
flu an yeteri kadar örgütlenmesi ve düzeni yok. Medya-
da uzun t›rnakl›, uzun saçl› tipler görüyoruz. Ticari
amac› ön plana ç›karak yap›yorlar. ‹stismar ediliyor.
“Fan fin fon astrolojisi” ad›n› verdi¤im bu kötü astroloji
Türkiye’ye özgü de¤il. Dünyan›n her yan›nda var. Ama
Bat› ülkelerinde daha fazla dayan›flma ve örgütlenme
var. Bana gelen birinin bilgilerini izinsiz, örnek olarak
bile kullanamam. Türkiye’de ise paparazzi tarz› kulla-
n›m var.

‹fl yerindeki insanlar›n burç uyumlar› ne ka-
dar önemli? Baflar›ya ne kadar etki

eder?
Çok önemli, ancak tam bir mü-

kemmellik yaratmak imkans›z ve
gereksiz. Belli bir projenin ta-
mamlanmas› ve somut bir fle-
yin ortaya ç›kmas› için sürtüfl-
meler de gerekli. ‹ki kifli aras›n-

da mükemmel bir uyum olursa
san›r›m onlar Hawai’de tatil yapar

ve bir fley üretmezlerdi. Bir organi-
zasyonun içinde uyum yarat›lmas› ge-

rekir. ‹liflkiler, potansiyel baflar›y› baflar›-
s›zl›¤a götürebilir.

‹nsan kaynaklar› politikas›n› astrolojiye dayand›ran fir-
malar var m›? 
Dünyada yararlananlar var ama, Türkiye’de yok. Bunun
ilerisi için önemli verimler getirece¤ini görebiliriz. Astro-
lojiyi yaln›zca statik bazda ele almamak gerekiyor. Kifli-
nin mikro düzeyde etkinli¤iyle zaman içindeki etkinli¤i-
ni de görmek gerekiyor. Yetkinlikleri astroloji biliminde
kan›tlamak gerekiyor.

Yaln›zca burca bakarak ifle almak ne derece do¤ru?
Bir kiflinin kapasitesini yaln›z burcuna bakarak belirleye-
mezsiniz. Baflka faktörler de vard›r. Bunlar› yukar›dan
bakarak ele alman›z gerekir. Astrolojiyi sezgilerinizin
matemati¤i olarak kullanman›z gerekir. Son karar al›c›-
n›z hiçbir zaman astroloji olmamal›. Karar› siz al›rs›n›z,
fakat astroloji size ›fl›k tutan ekstra bir boyut olabilir.

Kad›nlar sanki biraz daha fazla ilgi gösteriyor. Böyle bir
ayr›m var m›? 
Evet, kad›nlar daha fazla ilgi gösteriyor. Yafl ayr›m› yok,

ama cinsiyet ayr›m› var. Çünkü erkekler daha kontrollü
ve güç merkezli olmaya çal›fl›yor. Erkek beyni daha
analitik. Astrolojide yorum faktörü var. ‹nsan psikoloji-
sine bakmay› ve korumay› gerektiriyor. Kad›nlar etraf-
taki ba¤lant›lar› görmeye daha yatk›n. Erkek daha sa-
b›rs›z, an›nda karar vermeye yöneliyor. Tabii bu top-
lumdan topluma de¤ifliyor. Türkiye’de astrolojiye ilgi
gösterenlerin yüzde 90’› kad›n denilebilir. Bat› toplum-
lar›nda ise bu oran yüzde 60 gibi yar›ya yak›n bir oran.

Hayat böyle daha m› kolay?
Daha kolay diyemeyece¤im. Bankac›l›¤› b›rakt›ktan
sonra daha fazla çal›flmaya bafllad›m. ‹flimin ne zaman
bafllad›¤› ne zaman bitti¤i belli de¤il. Ayr›ca bankac›l›k-
taki disiplinimi kaybetmedim. Hala erkenden kalkar ve
iflimin bafl›na geçerim. fiu ana kadar yaklafl›k 1000 ki-
flinin haritas›na bakt›m.

En erken ne zaman randevu veriyorsunuz? Sabit bir üc-
ret bulunuyor mu?
Ocak ay›n›n sonuna randevu verebiliyorum. Görüflme
bafl›na 500 YTL al›yorum, daha önce gelenlerden ise
400 YTL al›yorum. Görüflmeler yaklafl›k bir buçuk saat
sürüyor. Ama öncesinde de bir saat çal›fl›yorum. Haf-
tada üç kifliden fazla randevu vermiyorum. 

‹fl dünyas›na geri dönmeyi hiç düflündünüz mü?
‹fl dünyas› bana geri dönüyor.
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“Türkiye ve AB iliflkilerinde 2015 civar› çok kritik. Ancak bizim kat›laca¤›m›z AB’nin flu anki AB 
olmayaca¤› çok aç›k. Özellikle 2009 Aral›k› içinde AB, flu an yaflanan anayasa krizi sürecinin 
tamamlanmas›yla yeniden flekillenecek. Türkiye, en erken 2014’te birli¤e girmeye haz›r olacak.”  

ABD Baflkanl›k seçimlerinin y›ld›z haritas› (2004)
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fiarap denince ilk akla gelen flatolar›yla ünlü Fran-
sa. Ancak bugün flarapç›l›k Türkiye’de de gelifli-
yor. fiarap popüler bir ilgi alan›. Pek çok ünlü

kendi ba¤›nda flarap yetifltiriyor. Müzayedelerde y›llan-
m›fl flaraplar yüksek fiyatlardan sat›l›yor. fiarap severler
için flarap yaln›zca k›rm›z› ve beyazdan ibaret de¤il.
fiarab›n yap›ld›¤› üzümler, yap›m tarihi hatta flifleler bi-
le flarab›n tad›n› etkiliyor. fiarab›n iyisinden anlayan de-
gustatörler flarap tad›mlar›nda koku, görünüm ve tad›
de¤erlendirip flaraplar› puanl›yor. Gusto Dergisi Genel
Yay›n Yönetmeni Mehmet Yalç›n Türkiye’nin say›l› de-
gustatörlerinden. fiarap tad›m›na hobi olarak bafllayan
Yalç›n, bugün dünyan›n flarap merkezlerindeki tad›mla-
ra davet edilip, kurslarda flarap tad›m› dersleri veriyor.

Nas›l degustatör olunur?
Herkes degustatör olabilir. Ancak hassas bir burun ve
damak flart. Endüstriyel g›dalar nedeniyle Türkler zen-
gin kokulu g›dalardan uzaklaflt›r›ld›. Bugün hiçbir ca-
fe’de past›rmal› yumurta yap›lm›yor, tulum peynirinin
yerini hiçbir tad› olmayan taze kaflar ald›. ‹nsanlar ya¤-
s›z dana etiyle köfte yap›yor. Oysa köfteye lezzet veren
ya¤l› koyun etidir. ‹nsanlar zengin kokulu ve lezzetli g›-
dalardan uzaklaflt›r›l›nca duyular› köreliyor ve flarab›n
tat ve kokusunu alg›layam›yor.  

fiarap tad›m›nda nelere dikkat edilmeli?
Öncelikle flarab› tadaca¤›n›z ortam önemlidir. Yemek
ve sigara kokular›n›n oldu¤u restoranlar flarap tad›m›
için uygun de¤ildir. fiarap tad›m› flarab›n rengini belir-
ginlefltirecek beyaz masa örtülerinin üstünde, her türlü
kokudan ar›nd›r›lm›fl ayd›nl›k ortamlarda gerçeklefltiril-
melidir. Kadeh seçimi ve flarab›n servis ›s›s› da önem-
lidir. Kadeh mümkün oldu¤u kadar düz ve fleffaf olma-
l›d›r. Yukar›ya do¤ru darlaflan kadeh flarab›n kokular›-
n›n hissedilmesini kolaylaflt›r›r. K›rm›z›lar 18 dereceden

s›cak olmamal›d›r, beyazlar da so¤uk servis edilmelidir.
‹nsanlar tad›ma konsantre olmal›d›r, tad›m için en uy-
gun zaman sabah 10.30-11.00 aras›d›r. Tad›m öncesi
a¤›r yemekler yenmemeli, sigara içilmemelidir. 

Her pahal› flarap iyi flarap m›d›r?
Hay›r, flarap dünyas›nda da tüketici ilgisini istismar
eden pek çok firma var. Bugün flarap severlerin en bü-
yük hobisi ucuz ve kaliteli flaraplar› keflfetmek. fiarap-
ta kalite ve fiyat dengesi önemlidir. fiarab›n fiyat› yük-
seldikçe flaraptan beklenenler artar.

fiarap tad›m›nda görünüm, koku ve tada önem verili-
yor. K›staslar neler?
fiarab›n kokusu flarab›n tad›ndan fazlas›n› ifade eder.
Koku alma duyular› tat alma duyusuna göre daha ge-
liflmifltir. Dilimiz ac›, tatl›, ekfli gibi temel tatlara duyarl›-
d›r. Burnumuzun gerisindeki koku alma hücreleri ise
tatlar›n nüanslar›n› bize hissettirir. Bu nedenle nezle ol-
du¤umuzda yediklerimizden tat alamay›z. 

‹yi bir flarap nas›l olmal›?
Her flarap kal›b›n› yans›tmal›. K›rm›z› flarap gençse ren-
gi koyu ve parlak olur, yaflland›kça matlafl›r. Beyaz fla-
rapta gençler parlak aç›k renkli, y›llanm›fllar koyu olur.
Baz› flaraplar taze içilir, baz›lar›n›n y›llanmas› gerekir.
Her ba¤›n flarab› farkl› olur. Ayr›ca o y›l›n iklimine göre
de flarap rekolteleri farkl›lafl›r.

Hangi flaraplar bekletilmeli?
Gövdeli, konsantre ve yo¤un flaraplar bekletilir. Alkol
ve asit oran› fazla flaraplar da bekletilebilir. Zaten bu tip
flaraplar gençken içilirse rahats›z edici olurlar. Örne¤in
Bo¤azkereler gövdeli oldu¤u için bekletilmeye uygun
flaraplard›r.

Hangi flarap hangi yemekle uyumludur? K›rm›z› etle k›r-
m›z›, beyaz etle beyaz flarap m› içilmelidir?
Bir kural yok. Ton bal›¤› hafif bir k›rm›z›yla, kuzu ve süt
danas› eti de roze flaraplarla uyumlu olabilir. Frans›z
mutfa¤›nda da beyaz et olan horoz eti k›rm›z› flarapla
piflirilir ve yine k›rm›z› flarapla servis edilir.

Hangi ülkelerin flaraplar› tercih edilmeli?
fiarapç›l›kta Fransa’n›n üstüne yoktur. Frans›zlar 2 bin
y›ld›r flarap üretiyor. Vasat flaraplar›n bile en iyisini on-
lar yap›yor. fiaraba sanatsal aç›dan de¤er veriyorlar.
fiatolarda nesillerdir flarap yap›yorlar. ‹talya’da da yüz-
y›llard›r flarap yap›l›yor ama hep vasat flaraplar yap›l-
m›fl. ‹talyanlar için flarap sudan farkl› de¤ildir, hatta ka-
deh yerine su barda¤› kullan›rlar. ‹spanya’da flarapç›l›k

yükseliyor. ‹spanyol flaraplar› önümüzdeki yirmi y›la
damgas›n› vuracak gibi gözüküyor. Türkiye’nin ifli zor,
talep her geçen gün art›yor, üreticiler sürekli kapasite
büyütmek zorunda kal›yor. Bu nedenle kalite düflüyor.

Türkler nas›l flaraplardan hofllan›yor?
Türk halk›n›n flarap zevki oturmad›. Henüz belli tercih-
lerimiz yok. Avrupa’da flarap severler kasayla flarap
al›p, evlerinde bekletirler. Biz gündelik flarap al›flverifli
yap›yoruz ve flarab› dinlendirmeden tüketiyoruz. Bu
nedenle flarap koku ve tatlar›n› yeteri kadar aç›¤a ç›ka-
ram›yor. fiarap toplumda yeni yeni sevilmeye baflland›.
Dama¤›m›z sert tatlara al›fl›k oldu¤u için sert flaraplar›
seviyoruz. fiaraptaki nüanslar›n henüz fark›na varama-
d›k. Yemeklerde bol baharat kullan›yoruz, o nedenle
keskin flaraplar hoflumuza gidiyor. Pinot noir gibi son
derece zarif, ipeksi dokulu flaraplar bilinmiyor. 

Be¤endi¤iniz flaraplar neler?
Bo¤azkere öküzgözü kupaj›n›n muhteflem oldu¤unu
düflünüyorum. Öküzgözü üzerinde ayr›ca çal›fl›lmas›
gerekiyor. Bo¤azkere öküzgözü flarab› Türkiye’nin
dünyada sükse yapacak en özel flarab›. Beyazlardan
Narince güzel. Misket üzümünün anavatan› buras› ama
ne yaz›k ki misket üzümünden vasat flaraplar yap›yo-
ruz. Üreticiler popülist davran›yor. Cabernet Sauvignon
çok ilgi gördü diye herkes bu ikilinin üzerine düfltü. Oy-
sa yerli üzümler gelifltirilmeli. 

fiarab›n iyisinden anlamakfiarab›n iyisinden anlamak
“Eskiden rak› ve viski gibi alkol oran› yüksek içkiler tercih edilirdi.
Bu nedenle sivri ve ham flaraplar tüketiliyor. Bunlar Fransa’da
hiçbir flarap severin içmeyece¤i flaraplard›r. Oysa flarab›n yumuflak
ve dengeli olmas› arzu edilir.”

fiarap ne kadar eskitilebilir?

fiarap hemen bozulmayan, uzun süre saklanabilen
bir içecektir. 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik kurallar flarap için de ge-
çerlidir. Yap›ld›ktan sonra olgunlaflmaya bafllayan ve
belli bir süre sonra en iyi içim durumuna ulaflan flarap,
daha sonra yavafl yavafl kalitesini kaybetmeye bafllar
ve sonunda da bozulur. Bu aflamalar, flarab›na göre
farkl› sürelerde gerçekleflir. Bu farkl› zaman dilimlerini,
de¤iflik flaraplarda gözleyebilmek, her flarap severe
büyük keyif verir. Örne¤in Almanlar›n ünlü Riesling
üzümlerinden yap›lan beyaz flaraplar, yüksek asitlik
seviyesi sayesinde oldukça uzun bir yaflam sürer.

Kaliteli flaraplar›n az asitli olanlar› 1-3 y›l aras›nda, ye-
terli ya da fazla asitli olanlar› iki ya da daha uzun sü-
reler saklanabilir. 

Aç›lm›fl bir flarap ne kadar süre
saklanabilir?

Bir kere kapa¤› aç›lan ve daha sonra içmek için sak-
lanmak istenen flarab›n a¤z› kesinlikle iyi kapat›lmal›
ve serin yerde tutulmal›d›r. Havadaki oksijenle temas
eden flaraptaki karbondioksit, birçok de¤erli aroma
maddesiyle beraber havaya kar›fl›r. Böylece flarap
kokusunu ve tazeli¤ini kaybetmifl olur. 

Havadaki oksijen, flarab›n oksitlenmesine ve yafllan-
mas›na sebep olur. Oksitlenen flarap, yüksek alkollü
‹spanyol flarab› Sherry’yi ça¤r›flt›r›r ve bu olumsuz bir

özellik olarak kabul edilir. Oksitlenmenin h›z›, flifledeki
hava miktar›na ba¤l›d›r. 

Uygun içme zaman› geçen flaraplar her dakika
kalitelerinden kaybettikleri için bu flaraplar› bir an ön-
ce içmek en do¤ru seçenektir.

Kimi zaman özel bir an› kutlamak kimi zaman ac›lar› sarmak için baflvurulan flarap bir
bak›ma binlerce y›ld›r insan›n en iyi dostu. Sabahattin Eyübo¤lu’nun flu dizeleri ne de
güzel anlat›r insano¤lunun flarapla iliflkisini; 

Ben flarap içiyorum, do¤rudur; 
Akl› olan da beni hakl› bulur. 
‹çece¤imi biliyordu Tanr›, 
‹çmezsem Tanr› yan›lm›fl olur.



3332 koleksiyon

Fark yaratan tasar›mlar
Perde, vazo, masa örtüsü... Dünyan›n farkl› ülkelerinden ünlü tasar›mc›lar›n imzas›n› tafl›yan çeflitli
tasar›mlar, Koleksiyon Ev’de sergileniyor. 

Evlerimiz, yaflayan birer mekan... Farkl› renk, ta-
sar›m ve yap›daki aksesuarlarla onlar› daha da
canland›rmak mümkün. Evde yaflamak istedi¤i-

miz ortam› haz›rlamak tamam›yla bizim elimizde. Seh-
pan›n üzerine koydu¤umuz küçük bir vazo salonun gö-
rünümünü de¤ifltirirken, yemek masas›na serdi¤imiz
çiçek motifli bir örtü yemek keyfimizi art›r›r. 

Geçti¤imiz aylarda “evde yeni bir yaflam” temas›yla
aç›lan Koleksiyon Ev, bin 200 metrekarelik üst kat›n›
aksesuarlar›n renkli dünyas›na ay›rd›. Dünyan›n önde
gelen modern sanat müzelerinin koleksiyonlar›nda yer
alan ve ünlü tasar›mc›lar›n imzas›n› tafl›yan birçok tasa-
r›m bir arada. Bunun yan› s›ra ev hayat›n›n günlük ihti-
yaçlar›n› karfl›layan objelere de yer veriliyor. Modern
sanat müzelerinde yer alan vazolardan önde gelen ta-
sar›mc›lar›n sofra aksesuarlar›na, ipek ve keten bor-
nozlardan yatak flilte ve örtülerine kadar birçok seçkin
tasar›m sergileniyor. 



3534 koleksiyon

Evlere ruh katan objeler
Çömlekler ve cam objeler farkl› zevklere hitap eden aksesuarlar.
Otantik ve fl›k... Kolombiya’n›n geleneksel çömlekleri “La Chambia”
ve Sottsass Association, Peter Raacke, Enzo Mari imzal› paslanmaz
çelik mutfak gereçleriyle, Borek Sipek’›n 80’lerin Barok ikonu “Si-
mon” flamdan› ve zarif formlara sahip rengarenk cam vazolar› evlere
ruh katan objeler olarak öne ç›kan tasar›mlar aras›nda bulunuyor. 

Ev tekstilinde ithal ürünler 
Perde ve nevresim tak›mlar›, salon ve yatak odalar›m›z› renklendiren
ev tekstil ürünleri. Piero Fornasetti bask›l› perdeler, nevresim tak›mlar› ve yast›klar, ke-
tenin yüzy›ll›k geçmiflini günümüze tafl›yan Society Today Serisi, farkl› ihtiyaç ve zevk-
lere hitap eden ev tekstili tasar›mlar› aras›nda yer al›yor. Koleksiyon’da sunulan ev teks-
til tasar›mlar›, ithal ürünlerle s›n›rl› de¤il. Koleksiyon Tasar›m Ekibi taraf›ndan rengi ve
dokusu yaklafl›k alt› ayda haz›rlanan özel bir kumafl serisi, fark yaratan mekanlar olufl-
turmak için özellikle perde projelerinde tercih ediliyor. 

‹pek ve yüzde 100 keten bornozlar, pvc ve ka¤›t ipli¤inden yap›lm›fl çantalar da ça¤-
dafl evi renklendirebilecek detaylar aras›nda yer al›yor.

Widor: Borek Sipek’in el yap›m› Bohem cam 
tasar›mlar›ndan “Widor”  vazo (sa¤da)

Sofralarda farkl› tasar›mlar

Sofrada kullan›lan aksesuarlar, sofra düzenine önemli
katk›da bulunur. Renkleri ve desenleriyle hem göze hi-
tap ederler hem de mideye. Koleksiyon Ev’de sofra
kültürüne yönelik çok say›da tasar›m yer al›yor. William
Bertocco ve Vittorio Locatelli’nin 12 farkl› çiçek moti-
fiyle süslü Antonia Astori tasar›m› “White Snow” Kolek-
siyonu, Philippe Starck’›n zen kaligrafisi kadar soyut
imgeler tafl›yan ve 12’si bir araya geldi¤inde Frans›z-
ca’da “ben” anlam›na gelen “MOI” yaz›l› tabaklar›, Os-
car Tusquets imzal› “Victoria” Serisi, Ross Lovegrove,
Philippe Starck, Ettore Sottsas, Antonio Citterio’nun
çatal-b›çak tak›mlar› sofralar› renklendirecek tasar›m-
lardan baz›lar›. 

Rem Lino: SocietyToday Serisi’nden yatak tekstili tasar›mlar› (sa¤da) Astori & Sozzi: Ünlü tasar›mc›lar›n özel sofra tasar›mlar›ndan oluflan sofra düzenlemeleri 



Gurmeyi lezzete düflkün kifli olarak tan›mlayan
Ahmet Örs, Gusto Dergisi ve Sabah Gazete-
sinde yeme içme yazar›. Örs’e göre yeme iç-

me yazar› olmak için sürekli damak tad›n› gelifltirmek,
yeni lezzetlerle tan›flmak flart. Gurme olmak beraberin-
de lezzet merkezli bir hayat getiriyor. En lezizi bulma
aray›fl› kilometreler aflt›rabiliyor. fiiflmanlamak ise da-
mak tad›n›n götürdü¤ü yere giden gurmeler için göze
al›nabilecek bir deformasyon. 

Örs, en büyük keyif kayna¤›yla ilgili bir alanda çal›flabi-
len ender kiflilerden. Lezzetin peflinden giden Örs, se-
yahat öncesi o bölgenin en iyi lokantalar›n› ve özgün
tatlar›n› araflt›r›yor. Unutulmufl tatlar, gizli kalm›fl lezzet
adresleri, gastronomi dünyas›ndaki yenilikler üzerine
yazd›¤› yaz›lar›yla yemek tutkunlar›na rehber oluyor.
Örs’e göre klasik Türk mutfa¤›n› araflt›r›p koruyanlar ve
yemeklerimizi modernize eden genç aflç›lar sayesinde
mutfa¤›m›z emin ellerde. Yeni yemekleri ona tatt›r›p fik-
rini alan restoran ve aflç›lar ise mutfa¤›m›za kazand›r›l-
m›fl yeni lezzetlerde ve yükselen kalitede gurmelerin
katk›s›n›n büyük oldu¤u görüflünde. 

Gurme nedir? Gurme do¤ulur mu ya da sonradan
olunabilir mi? 
A¤z›n›n tad›n› bilen herkese gurme denir. Bir gurmenin
mutlaka yaz› yazmas› gerekmez. Yurtd›fl›na iyi yemek
yemeye giden, çeflitli kurslara kat›lan pek çok gurme
çift tan›yorum. Yeme içmeyle ilgili yaz› yazan baz› kifli-
lere de gurme s›fat› veriliyor. Yeme içme konusunda
yaz› yazmak için deneyime ihtiyaç var, elbette yaz› ye-
tene¤iniz de olmal›. Gurme do¤ulur mu? Do¤ulur, f›r-
satlar ele geçerse sonradan da olunur. Yaln›zca karn›-
n› doyurmak için yemez, yedi¤in lezzetleri analiz etme-
ye bafllarsan, aflç›lar›n ya da ekollerin yemeklerini bi-
linçli olarak tadar ve bu konuda bir fleyler söyler hale

gelirsin. Gurme a¤z›n›n tad›n› bilen kiflidir ve herkes
gurme olabilir. 

Yiyecek içecek yazar› olmak bir anlamda tehlikeli de-
¤il mi? Gitti¤iniz yerlerde tan›n›yorsunuz, ona göre
servis yapm›yorlar m›?
Genellikle yeni aç›lan yerlere gitmiyorum. Bir yerin ken-
di kiflili¤ini bulmas›n› ve bana da “Buras› fena olmam›fl”
denmesini bekliyorum. Beni davet eden, “Yeni restoran
açt›k, bir akflam sizi a¤›rlamak istiyoruz” diyen yerlere
gitmekten kaç›n›yorum. Ancak tan›d›¤›m bir flef bir yer-
de yeni bir lokanta açm›flsa; beni reklam amaçl› kullan-
mayaca¤›na inand›ysam davetlere gidiyorum. Bunun
tersi davrananlar da var. Yeme¤e davet edip senin kar-
n›n› doyurur; sanki paran yoktur, sonra da senden o
restoran› övmeni bekler. Bu beklentilerle karfl›lafl›p kar-
fl›laflmayaca¤›m› bilmedi¤im yerlere gitmek istemem.

Yeme içme yazarl›¤›n›n maddi getirisi nas›l?
Bir gazeteciysen ve hayat›nda baflka fleyler de varsa
para kazan›rs›n. Para kazanmaktan kas›t çok paraysa,
onu kazanamazs›n. Gazeteci normal koflullarda çok
para kazanmaz. Çok para kazan›yorsa, iflyerine çok
para kazand›r›yor demektir. Bir yemek yazar› gazetesi-
ne çok para kazand›rmaz. Ama yazd›¤› yaz›lar okunu-
yorsa, o sayfalara ilan gelir. O zaman da gazete sahibi
bu kiflinin yaz›lar›na yer verir. 

Yemek yemekten zevk alanlar, daha kilolu oluyor. Bu
bir kural m›?
Lezzete önem veriyorsan, diyete önem vermiyorsun
demektir. Çok yiyip kilo almayan flansl› kifliler de var
asl›nda. Gençli¤imde flimdikinin yar›s› kadard›m. Bu bir
mesleki deformasyon ve göze almak gerek. Zay›f in-
sanlar aras›nda yeme¤e düflkün görünenlere kuflkuyla
bakar›m. Yediklerine dikkat eden bir insan bo¤az›na

37 36 gurme: Ahmet Örs
röportaj: damla tomru

“A¤z›n›n tad›n› bilen gurmedir”
Kimileri hayatta kalmak, kimileri hayattan zevk almak için yer. Lezzetleri ka¤›da döküp ölümsüz k›lan

Ahmet Örs için yemek hayat›n vazgeçilmez bir parças›.



düflkün insan say›lmaz. 

Yemek yapar m›s›n›z?
Baz› yemekleri yapar›m. Çok iyi yemek yapan bir adam
de¤ilim. Eskiden daha iyi yapard›m. Eflim çok iyi yemek
yapar. Evde böyle biri varken yemek yapmaya kalkmak
do¤ru olmaz. Ayr›ca eflim mutfak düzeninin bozulma-
s›ndan hofllanmaz. Yapt›¤›m belli yemekler vard›r ve
onlar hep benden beklenir. 

Hangi yemekleri yap›yorsunuz?
Mayonez ve Rus Salatas› yapmak benim görevimdir.
Pazar kahvalt›lar›n› ben haz›rlar›m ve herkesin arzusu-
na göre yumurta piflirmek de bana düfler. 

Yeme¤e düflkün insanlar için evlenirken efllerinin çok
iyi yemek yapmas› bir kriter midir?
Genç insanlar›n evlilik kriterleri aras›nda iyi yemek yap-
man›n yer ald›¤›n› sanm›yorum. ‹yi yemek yapan birisi
karfl›na ç›karsa, o zaman ikramiyeli olur. Yaln›z, sofra
düzenini tan›mayan bir kad›nla sofra düzenine önem
veren bir erkek ya da tam tersi bir araya gelirse sorun-
lar ç›kabilir. Sofran›n aileyi bir arada tutan önemli fak-
törlerden biri oldu¤una inan›r›m.Yeme¤in çok iyi ya da
daha az iyi olmas›, tek çeflit yemek olmas›, yirmi çeflit
yemek olmas› fark etmez. Önemli olan aile bireylerinin
bir sofra etraf›nda toplan›p yemek yemesidir. 

Çok sevdi¤iniz yemekler var m›?
Pek çok fleyi severim. Zaman zaman favorilerim de¤i-
flebilir. Ama çok severim dedi¤im bir fley yok. S›cak ye-
mekleri severim. Yaln›zca salatalarla sofradan kalk-
maktan hofllanmam. Salata yiyeceksem, önden mutla-
ka s›cak bir çorban›n mideme gitmifl olmas›n› isterim.

Al›flverifl yaparken nelere dikkat edersiniz?

Köy ve semt pazarlar›n› çok severim. Ucuz bir fley al-
mak amac›yla de¤il taze ve üreticisinden bir fleyler ala-
bilmek için giderim. Çeflme’ye çok s›k giderim. Cumar-
tesileri Çeflme’de olmaya çal›fl›r›m; Alaçat› pazar› vard›r.
Orada hiçbir fley almadan dolaflmay› dahi çok severim.
Dayan›kl›lar› ‹stanbul’a kadar tafl›r›m. Yiyecek malzeme-
si al›rken ucuzunu de¤il iyisini almaya çal›fl›r›m, çünkü
ucuzun daha pahal›ya geldi¤ini bilirim. ‹yi manavlardan
iyi malzeme almaya çal›fl›r›m.  

Bazen yemek yazarlar› ayn› restoran için farkl› eleflti-
riler yaz›yor...
Bu nereye bakt›¤›na ba¤l›. Yaln›zca dekorasyona bak›-
yorsa, hostesin fl›kl›¤›na bak›yorsa ki öyleleri de var bu
yemek bilgilerinin az olmas›ndan kaynaklan›yor. fi›k gö-
rünümlü bir yemekle etkilenebilirler, ama lezzet ön
planda olmal›. Bazen yaln›zca mekan› öven, yemeklere
hiç de¤inmeyen yaz›lar da ç›k›yor. Ben öyle de¤ilim.
Tabii ki temiz olmas›, flarap mönüsünün zengin olmas›,
fiyatlar›n›n yemek ve içkinin kalitesiyle orant›l› olmas›
dikkat edilecek fleyler, ama yeme¤in lezzeti öncelikli. 

Neyle neyin uyumlu olaca¤›na dair kurallar var m›?
Belli kurallar var. Türk yemeklerinde belli bir kal›p var-
d›r. Bunu yaparsan hepsini piflirirsin ve üç afla¤› befl
yukar› hepsi lezzetli olur. Ama uluslararas› düzeyde bir
aflç›n›n çok iyi olmas› için farkl› olmayan fleylerden bir
sentez yarat›p ortaya farkl› lezzetler ç›karmas› gerekir.

fief yeni eserler yaratmak zorundad›r. Bu eserler hem
lezzetli hem farkl› olmal› hem de göze hitap etmelidir. 

Yeme içme yazarl›¤›nda her fley önyarg›s›z yenmeli
midir?
‹deali bu, ama hepimizin ete¤inden çeken tabular, ge-
lenekler var. Dünyada öyle ülkeler var ki köpek eti yi-
yor. Böyle bir fley karfl›ma ç›kmad› ama önyarg›s›z ola-
rak köpek eti yiyebilece¤imi sanm›yorum. Önyarg›s›z
yiyebildi¤im fleyler olmad› de¤il, kurba¤a baca¤›n› ra-
hat rahat yedim, salyangoz, k›rlang›ç yuvas›, ay› eti ye-
dim. Ama yiyemeyece¤im fleylerin de oldu¤unu hisse-
diyorum.

Türk yemek kültürünün hakk›n› veren yerler var m›? 
Var, ama gönül daha çok olmas›n› ister. Araflt›rma ya-

panlar da var. Onlar sayesinde hem eski Türk mutfa¤›-
m›z olmas› gerekti¤i gibi korunuyor hem de baflkalar›
daha ileriye götürüp farkl› boyutlara tafl›yor. Bir Türk
aflç›s› farkl› Türk malzemeleriyle, farkl› bir boyutta ken-
dini gelifltirmek istiyorsa önce Türk mutfa¤›n›n tüm in-
celiklerini ö¤renmek zorundad›r. T›pk› Picasso’nun in-
sanlar› çarp›k çurpuk çizmeye bafllamadan önce
Rembrand gibi klasik ressamlar kadar iyi resim yapma-
y› ö¤renmifl olmas› gibi. Ancak aflç› o mesle¤in gerek-
tirdi¤i tüm bilgileri edinirse onunla oynamak, de¤ifltir-
mek hakk›na sahip olabilir. O zaman yapt›¤› de¤ifliklik-
ler toplumda da kabul görür. Aflç› temel kurallar›, temel
malzemeleri, temel iflçili¤i iyi bilmiyorsa yapaca¤› fley
bir çocu¤un oturup usta ifli resim yapt›¤›n› iddia etme-
sine benzer. 

Yemeklerin oldu¤u gibi kalmas› gerekti¤ine mi yoksa
modernize edilmesi gerekti¤ine mi inan›yorsunuz?
Yemek modernize edildi¤inde ad› ayn› kalmad›¤› süre-
ce sorun yok. Çünkü klasik bir yeme¤in ad› söylendi-
¤inde hepimizin kafas›nda bir görüntü olufluyor. Bu do-
kunulmazd›r. Bir flef ustaysa klasik bir yeme¤in malze-
mesini al›p bambaflka yerlere götürebilir. Örne¤in Mila-
no Four Seasons’›n dünyaca ünlü aflç›s› Sergio Mei 15
gün burada çal›flm›fl. Diyor ki “Bizim mutfa¤›m›zda pat-
l›can salatas› ve be¤endide kulland›¤›n›z biçimde patl›-
can yoktur, biz patl›can› farkl› kullan›r›z. Ben Türkiye’de
be¤endi ve patl›can salatas›n›n yap›l›fl tekni¤ini ald›m
flimdi kendi yemeklerimde o teknikten yararlan›yorum”.
Gerçekten de ne patl›can salatas›na ne de be¤endiye
benzeyen ama ayn› teknikle yap›lm›fl yemeklerinden
yedim. 

Fast food kültürü gençlerin damak tad›n› geriye gö-
türüyor mu?
Hamburger kültürünün yan› s›ra aflç› dükkan› kültürü

de ilgi görmeye bafllad›. Belki an›nda haz›rlanm›yor
ama önceden haz›rlanm›fl bir fley hemen servis edilip
hamburger yeme h›z›nda yenebiliyor. Genlerimizde ba-
z› fleyler var, bu tatlara al›fl›¤›z. Bunlar› daha kolay se-
viyoruz. Bir anda bunlar› b›rak›p sufli merakl›s› haline
gelece¤imizi düflünmüyorum. Sufli yiyenler her zaman
olabilir, ama yemeklerimiz yerine sufliyle karn›n› doyu-
racak insanlar›n say›s›n›n birkaç kiflinin üstüne ç›kaca-
¤›n› sanm›yorum. 

Türkiye’de yemekten keyif alan biri olarak yeterince
tatmin oluyor musunuz? 
Türkiye’de evlerde piflirilen yemekler çok lezzetli. Çün-
kü insanlar evlerinde misafir a¤›rl›yor, lezzetli yemek ya-
parak karfl› taraf› etkilemeye çal›fl›yorlar. Bizim yemek-
lerimiz basit malzemelerle piflirilir, havyarla falan pifliril-
mez. Önemli olan el eme¤idir. Ayr›ca toplumumuz lez-
zetli yemek yapanlar› takdir eder. Bu sayede evimizde
piflen yemek lezzetli olur. Belki pek çok ülkede evlerde
piflen yemeklerden daha zengin bir mutfa¤›m›z var. Ev
yemeklerinden son derece memnun ve umutluyum.
Bunlar yok olmayacak. Restoranlara gelince yavafl ya-
vafl istedi¤im düzeye geliniyor. On restorandan sekizi
standard› tutturam›yor, ama onda iki bile beni mutlu et-
meye yetiyor. Art›k aflç›l›k, burjuva ailelerin e¤itimli ço-
cuklar›n›n da yapabilece¤i meslek olarak kabul görü-
yor, önümüzdeki kuflaklar bize çok daha iyi restoranlar
sunacak ve daha yarat›c› yemekler yiyece¤iz.

38 gurme: Ahmet Örs

Yaln›zca karn›n› doyurmak için yemez, yedi¤in lezzetleri analiz etmeye bafllarsan, aflç›lar›n ya da ekolle-
rin yemeklerini bilinçli olarak tadar ve bu konuda bir fleyler söyler hale gelirsin. Gurme a¤z›n›n tad›n›
bilen kiflidir ve herkes gurme olabilir.



Gençlerin uzun süre ayn› flirkette çal›flmakta
zorland›klar› ve buna karfl›l›k flirketlerin baflar›-
s›nda önemli unsurlardan birinin sad›k çal›flan-

lar oldu¤unun fark edildi¤i günümüzde, y›llarca ayn› flir-
kette ayn› heyecanla çal›flabilmenin püf noktalar›n› Can
K›raç’a sorduk. K›raç gerek yönetici kimli¤i gerekse ki-
flili¤iyle renkli bir isim. Bilgisayar›nda yapt›¤› kolajlarla
güncel olaylara, kiflilere göndermelerde bulunuyor. Ha-
yata mizah penceresinden bak›yor. Son zamanlarda
keyif alacak olaylar yaflanmad›¤› için önceleri günde
birkaç tane kolaj yaparken art›k haftada birkaç taneye
geriledi¤ini üzüntüyle söylüyor.

K›raç, Koç Toplulu¤u’nda geçirdi¤i 41 y›l› hala coflkuy-
la anlat›yor. Ancak ne 41 y›ll›k ifl hayat›n›n ne de “haya-
t›n yeni sahili” ad›n› verdi¤i 14 y›ll›k emeklilik hayat›n›n
tek bir an›ndan mutsuz ya da piflman de¤il. Tabii ki
onun da içinde ukdeler var. Gerçeklefltirmeyi düflünüp
“Sonra yapar›m” dedi¤i, ancak art›k zaman bulamad›¤›
istekler. K›raç, “En önemlisi zaman. Zaman› iyi yönete-
bilmek gerekiyor” diyor. K›raç, kendisiyle söylefli yap-
mak için arayanlara ilginç bir uyar›da bulunuyor. “Ben
Can K›raç’›m, ‹nan K›raç de¤il. Müzesi olan kifli karde-
flim, benim müzem yok, haberiniz olsun. Sonra boflu-
na zaman kaybetmeyin!” Can K›raç’la ilk olarak bu
uyar›n›n nedenini konufltuk. Sonras›nda sohbetimiz Av-
rupa Birli¤i’nden Koç Toplulu¤u’na, Vehbi Koç’a, siya-
sete, kolaj çal›flmalar›na, gençlere, günümüzün
CEO’lar›na kadar farkl› alanlarda devam etti.

Telefonda “Ben Can K›raç’›m” diye uyar›yorsunuz. Kar-
defliniz ‹nan K›raç’la çok mu kar›flt›r›yorlar?
Evet çok kar›flt›r›l›yor. Geçen gün önemli bir bas›n
mensubu e-posta att›. “Sizi çok takdir ediyoruz ve izli-
yoruz. Pera Müzesi’yle ilgili sizinle bir röportaj istiyoruz”
diyor. Pera Müzesi için her yerde Suna-‹nan K›raç diye

yazd›¤› halde böyle bir fley olabiliyor. Bu yaz Il›ca’day-
d›m. Alaçat›’da arkadafllarla beraber yemek yedikten
sonra kalkt›k, gazeteciler tan›m›fl beni, foto¤raf çekti-
ler. Foto¤raf›m› koyup ‹zmir gazetesinde Suna ve Can
K›raç Alaçat›’da felekten bir gece çal›yor yazd›lar. Efli-
min ad› ‹nci, Suna ise Vehbi Koç’un k›z› ve hasta yat›-
yor. O resmi çeken insan bunu bilmiyorsa diyebilecek
söz yok. Hatta Milliyet gazetesinde hala Can ve ‹nan
K›raç aras›nda kar›fl›kl›k olur. Bundan yaklafl›k iki y›l ön-
ce Ayd›n Do¤an bir yer aç›yordu. ‹nan’›n resminin alt›n-
da “Can K›raç toplant›ya kat›ld›” yaz›yordu. Milliyet’te
böyle bir hata yap›l›yorsa ne denebilir ki! Bunun redak-
siyonunu yapan kimse yok mu? Ben bundan gocun-
muyorum. Hofluma da gidiyor. ‹nan daha popüler. So-

nuç itibariyle kar›flt›r›l›yor ve bu yüzden hep uyar›yo-
rum. “Do¤ru mu, hata yaparsan vaktini bofla ç›karma”
diyorum.

fiimdi dönüp bakt›¤›n›zda zaman› iyi yönetemedi¤inizi
ve istedi¤iniz kadar kitap okumaya vaktinizin kalmad›-
¤›n› söylüyorsunuz. Dönüp bakt›¤›n›zda gördü¤ünüz di-
¤er hatalar neler?
‹fl hayat›mla ilgili düflündü¤ümde bir ayr›nt› bulam›yo-
rum. Bunun nedeni çok aç›k. Benim çal›flt›¤›m dönem-
de Türkiye’de rekabet azl›¤›, ifllerin günlük alanlara ya-
y›lma kabiliyeti ve enflasyon yap›lan hatalar› örtmüfltür.
‹dare Komitesi Baflkan› oldu¤um 1987-1991 aras›nda
toplulukta uygulanacak ücret ve prim politikalar›nda s›-
k›flt›¤›m zamanlar olmufltur. Önemli hatalar yapt›¤›m›z›
görmeye bafllam›flt›m. Vehbi Koç patron olarak ücret
ve prim zamlar›yla ilgili genifl davrand›¤›m›z› söylüyordu
ve hakl›yd›. Ama o yüksek enflasyon hatalar› bir y›l son-
ra hep telafi etti. Baflar›l› sonuçlar için ücretlere yüzde
50 zam yapm›flsan›z, bu inan›lmaz bir art›flt›r. Bir y›l
sonra yüksek enflasyon nedeniyle bu hata kapan›yor-
du. Benim bu anlamda ders ç›kartt›¤›m olaylar yok.
Kendimi suçlu gördü¤üm ya da “Ah flunu yapsayd›m”
dedi¤im, piflmanl›k duydu¤um bir olay hat›rlam›yorum. 

Yönetici, yazar ya da kolaj resimler... Hangisi sizi daha
çok ifade ediyor? En bafltan bafllasan›z hangisini ya-
pard›n›z?
Bilgisayar beni çok etkiliyor, geliflmelere çok aç›¤›m.
Benim yafl›mdakiler bilgisayarla hafl›r neflir olmuyor. Bir
bilgisayarkolik de¤ilim. Ama bilgisayar› hem bir arfliv gi-
bi kullan›yorum hem de bir sitem var ve sitemde görüfl-
lerimi zaman zaman dile getiriyorum. Kim okuyor, kim
okumuyor ona önem vermiyorum. Bunun yan ürünü
olan kolaj iflini yaparken de büyük zevk al›yorum. Bunu
kan›tlamak için de bir kitap yay›nlad›m. Eskiden her

gün birkaç tane yapard›m. fiimdi olaylar öyle keyifsiz
hale geldi ki yapam›yorum. Çünkü kolaj› esas›nda keyif
için yap›yorum. Olaylara mizahi gözle bak›yorum. Baz›
geliflmelere mizahi gözle bakmak mümkün de¤il. Derin
bir üzüntü duyuyorum. O yüzden tempom azald›. Haf-
tada bir iki tane yap›yor ya da hiç yapm›yorum. Daha
genç olsayd›m muhakkak politikaya at›l›rd›m.

Bu ukde mi içinizde?
Politikaya at›lmay› içimde hep tafl›m›fl›md›r. Eflim de
hep “Sen hala adam olmam›fls›n. Bugünkü politik or-
tamdan flikayet ediyor hem de politikaya at›lmay› bu
yafl›na karfl›n düflünüyorsun. Sen garip bir adams›n”
der. O garipli¤im devam ediyor. Fakat fluras› bir gerçek

41 40 röportaj: Can K›raç
röportaj: umut bavl› 

“Oh be özgürüm”
Can K›raç, 1950’de Yüksek Ziraat Mühendisi olarak girdi¤i Koç Toplulu¤u’ndan 1991’de toplulu¤un
CEO’su olarak ayr›ld›. 41 y›ll›k ifl yaflam›n› Koç’ta geçiren K›raç, “Bir daha dünyaya gelsem yine Koç’ta
çal›fl›rd›m” diyecek kadar ifl yaflam›ndan keyif alm›fl ve heyecan›n› kaybetmemifl.



ki insanlar yeteneklerini zaman›nda kullanmal›lar. Za-
man çok önemli.

Belli ki sizi en çok kolaj heyecanland›r›yor...
Ama bugün için böyle. Çal›flt›¤›m dönemde disiplinli bir
yap› içindeydim. ‹zmir’de 12 y›l kald›m. ‹stanbul’a gelir-
ken, ‹zmir’de rotaryen ve masondum. ‹stanbul’a gelin-
ce hem rotaryenli¤i hem de masonlu¤u b›rakt›m. Ama-
c›m ‹stanbul gibi bir ifl dünyas› içinde zaman›m›n tama-
m›n› iflime ay›rmakt›. Öyle baflar›l› olunabilece¤ini kabul
etmifltim. Nitekim öyle bir çal›flma temposuna girdim ki
ailemle ilgili sorunlar› kar›mla beraber bir ifl toplant›s›na,
akflam yeme¤ine filan giderken asansörde ya da oto-
mobilde konuflacak vaktimiz vard›. O kadar fedakarl›k-
la çal›flt›m. O zamanki hobim ve her fleyim iflti. Ancak
son y›llarda çal›fl›rken bir yandan da boncuk merak›m
bafllad›. Tasar›m filan yap›yordum. Vehbi Koç bunu
duymufl. Kalkt›, eve geldi. “Sen bunlar› ne zaman yap›-
yorsun?” dedi. “Merak etmeyin sizin zaman›n›zdan çal-
m›yorum. Bunlar› hafta sonlar› tatilde yap›yorum” de-
dim. Vehbi Koç bana gözlerini dikti, “Sen ne diyorsun,
senin hafta sonlar›n da bana ait” dedi. Patron ac›ma-
s›zd›. “Siz beni hafta sonunda ne kadar meflgul ediyor-
san›z, yine o kadar çal›fl›yorum. Bunlar› da aradan ç›-
kar›yorum” dedim.

Vehbi Bey’in eve gelip bakmas› ilginç.
Vehbi Bey’in baflar›s› biraz da yan›nda çal›flanlar›n ne
yapt›¤›n›, hangi imkanlarda yaflad›¤›n› takip etmekte
sakl›.

41 y›l›n›z› Koç Grubu’nda geçirdiniz. fiimdiki gençlerin
ayn› flirkette 41 y›l çal›flmay› hayal bile edememelerini
nas›l yorumluyorsunuz?
Gençlerin hayattan beklentileri h›zl› iletiflim dünyas›nda
her fleye sahip olmak gibi özetleniyor. O yüzden daldan

dala atlamay›, bu yolda gerekli görüyorlar. Bunu Koç
Toplulu¤u’nda çal›fl›rken genç elemanlar›n ifle al›m›nda
çok yaflad›m. Genç elemanlar henüz baflta, baflka bir
yere haz›rlanmak için Koç’a girdiklerini itiraf ediyorlard›.
Böyle bir anlay›fl son dönemdeki e¤itim sistemimizin bir
sonucu mu, dünyadaki trendlerden mi kaynaklan›yor
bilemiyorum. Koç Toplulu¤u’nda çal›fl›rken belirli bir
süre sonra tabii ki aranan kifli oluyorsunuz. Aranan kifli
olunca “Benimle çal›fl!” teklifleri gelmeye bafll›yor. Tam
burada insan karakteri ortaya ç›k›yor. O karakteri aile
görgüsü, e¤itim ve bilgiye ba¤l›yorum. fiimdiki gençleri
de bu tutumlar› nedeniyle elefltirmiyorum. Demek ki flu
an dünya görüflü böyle. Tabii bizde ifle ba¤l›l›k, ifle sa-
dakatle yönelmek sektörlerdeki inifl ç›k›fllar nedeniyle
de zor oluyor. Her ekonomik krizin sonunda e¤itimini
tamamlam›fl elemanlar iflsiz kalabiliyor. Bu riski aflmak
için gençler 3-4 de¤iflik alanda kendilerini garanti alt›na
almak istiyorlar, san›yorum.

Gençlerin yerinde olsan›z bugün 41 y›l›n›z› bir gruba
adar m›yd›n›z?
Yapt›¤›n›z iflten zevk al›yorsan›z, kazanc›n›z sizi mutlu
ediyorsa neden olmas›n? fiimdi Türkiye’deki gençlerin
hayattaki esas dramlar› e¤itim branfllar›n› seçerken
bafll›yor. ‹stedi¤i branflta kendisini yetifltirecek alana
yönelemiyor. Testler, s›navlarla düflündü¤ü alandan
bambaflka bir yerde buluyor kendini. ‹fl hayat›nda bafl-
lang›çta sab›rl› ve özverili olmak laz›m. ‹fl hayat›na bir
kadro içinde at›ld›¤›n›z zaman, sizi daima frenleyecek,
hatta küçümseyecek kifliler olacakt›r. Bunlar› aflmak
için özveriyle çal›flmak laz›m. Aziz Nesin’in kat›ld›¤›m
bir görüflü var. ‹nsanlar “Hayata bir daha gelsem yine
gazeteci olurdum” derler. “Hayattan deneyimler kazan-
m›flsam, o deneyimleri dikkate alarak yeniden hayata
geliflimde o mesle¤i yapar›m ya da yapmam.” Kendi
kazand›¤›m deneyimler beni mutlu etti. Bafllang›çta az-

la kanaat ettim, ama sorumluluk ald›kça yükseldim.
Kendi iflimi idare ediyormuflum gibi bir duyguyla çal›fl-
t›m. Bana “Neden kendi iflini kurmad›n?” diye sorarlar.
Bunlar güzel fikirler, ama onun oluflmas› için sizi toplu-
lu¤un d›fl›na itecek olaylar yaflaman›z laz›m. Öyle bir
olay yaflamad›m. Sürekli teflvik gördüm. O teflvi¤in
maddi menfaatlerini elde ettim. Ziraat mühendisi olarak
girdi¤im topluluktan ayr›l›rken, yeni tabirle toplulu¤un
CEO’suydum. Bütün kademeleri zaman içinde aflarak
belli bir mertebeye geldim. Dolay›s›yla bir daha gelsem
Koç Grubu devam ediyorsa yine oraya girerim.

Bugünkü CEO’lar› nas›l buluyorsunuz, neler tavsiye
ediyorsunuz?
‹yi bir yönetici olman›n, yönetim politikalar›nda baflar›l›
sonuçlara ulaflman›n bulundu¤unuz ortamdaki flartlar›
de¤iflik oluyor. Üst düzey yöneticilik yapt›¤›m 1975-
1991 y›llar› aras›nda Türk ifl dünyas›n›n içinde bulundu-
¤u flartlar bugünkü gibi de¤ildi. Hatta bugünkü yöneti-
cilerin daha zor koflullarda çal›flt›klar›n› görüyorum. Re-
kabet daha geliflmifl durumda. Yaln›zca iç piyasada
de¤il d›fl dünyayla da rekabet etmek gerekiyor. Bugün-
kü ortam›n istedi¤i yönetici tipiyle bundan 30-40 y›l ön-
ceki yöneticilerin tipi farkl›. Vehbi Koç’un bir çeflit slo-
gan›yd›; “Çok çal›flmak laz›m” derdi. Tamam, çok çal›fl-
mak laz›m, ama gecesini gündüzünü yaln›zca çal›flma-
ya ay›ran insanlar tan›d›m; baflar›lar› limitli kalm›flt›r. Ba-
flar›y› iyi tarif etmek gerekir. ‹fl dünyas›nda baflar›n›n ya-
n› s›ra kiflisel baflar› da olursa mutlu sonuç ortaya ç›k›-
yor. Yaln›zca çal›flarak ifli baflar›ya götürüyorsan›z,
mutlu olman›z mümkün de¤il. Türkiye’de özel sektörün
önemli hamleler yapt›¤›n› gördü¤ümüze göre o alanda-
ki yöneticilerin baflar›l› oldu¤unu kabul etmeliyiz. Belirli
bir hedefe ulaflm›fl durumdalar ve sonuçlar›n› al›yorlar.
O yüzden “fiöyle ya da böyle yapmak laz›m” gibi bir
fetva vermek istemiyorum.

4342 röportaj: Can K›raç

Koç’ta flu an yönetimde olan üçüncü kuflakla iliflkileri-
niz sürüyor mu?
‹fl anlam›nda bir iliflkim yok. 1991’de ayr›l›rken kendi-
me, toplulukla herhangi bir ifl iliflkisi devam ettirmeme
flart›n› koydum. Çünkü Koç Toplulu¤u’nda çal›flt›¤›m
y›llarda, topluluktan daha önce ayr›lm›fl ya da emekli
olmufl kiflilerin toplant›lara gelmelerini yad›rg›yordum. ‹fl
dünyas›nda etkili görüfl verebilmek için günlük olaylar›
yaflaman›z gerekir. D›flar›da kal›p, karar› etkileyecek
görüfller belirtmenin yanl›fl oldu¤u kan›s›nday›m. Pat-
ron fiili olaylar› izlemiyorsa, onun için de geçerli. Vehbi
Koç’un baflar›l› olmas›n›n önemli nedenlerinden biri
ölünceye kadar iflleri ayr›nt›s›na kadar takip etmesiydi.
Emeklili¤imin ard›ndan Koç Ailesi, Koç Holding Yöne-
tim Kurulu’nda baflkan vekilli¤i görevimi devam ettirdi.
‹dare meclisi toplant›lar›na girdi¤imde ayr›nt›lar› takip
etmedi¤im için herhangi bir katk›da bulunamad›¤›m›
gördüm. “Eskiden biz böyle yapard›k” demek, fiilen iflin
içinde olanlar› rahats›z eden bir fley. 10 y›l önceki de-
neyimin sonucunu söylemek katk› sa¤lamaz. Bu anla-
y›fl sonucunda toplulukla ilgimi kestim. Bu nedenle bir
yerde karfl›lafl›rsak merhabalaflmaktan baflka üçüncü
kuflakla hiçbir temas›m yok. Rahmi Bey’le de yine bir
yerde karfl›lafl›rsak merhabalafl›r›z o kadar. Bu benim
tercihim.

‹fl hayat›nda baflar›n›n formülü nedir? Yüzde olarak ye-
tenek, flans, çal›flma, azim, bilgi oran› nedir?
fiansa kesinlikle inan›yorum. Ama flans tek bafl›na bir
fley ifade etmiyor. ‹nsan›n kendini iyi donatmas› laz›m.
Bu sonucu kendimden ç›kar›yorum. Koç Toplulu¤u’na
Ziraat Yüksek Mühendisi olarak girdim. O tarihte
ABD’den Marshall plan›yla tar›m traktörleri getiriliyordu.
Görevim onlar›n çiftçiye tan›t›lmas›yd›. 41 y›ll›k çal›flma
sürecinde o noktadan flirket yöneticili¤ine geldim. Zira-
at e¤itimiyle flirket yöneticili¤i aras›nda bir iliflki yok. Fa-

kat kendinizi donatabiliyorsan›z. Okuyarak, baflkalar›-
n›n tecrübelerinden yararlanarak ve kendi özel davra-
n›fllar›n›z› o iflin gereklerine göre flekillendirerek baflar›-
ya ulafl›yorsunuz. Baflar› için birinci flart› insan›n kendi-
ni donatmas› olarak görüyorum. Yöneticilik bir meslek
midir tart›fl›labilir. Ancak her yöneticinin bir mesle¤i ol-
mas› laz›m. Ayr›ca ifle karfl› dürüst olacaks›n›z. ‹fle kar-
fl› dürüst olmak, hem insan›n kendine karfl› hem de ifli-
ne karfl› dürüst olmas›d›r. O iflten flahsi menfaat elde
edecek gizli politikalar üretmemeli. Tabii bu arada flans
da önemli. Ben o flans› yaflam›fl biriyim. Koç Toplulu-
¤u’nda ilk at›l›m›m bir sabah Bernar Nahum’un Vehbi
Koç’la yapt›klar› bir toplant›n›n ard›ndan bana “‹zmir’e
gider misin?” diye sormas›yla gerçekleflti. O s›rada An-
kara’da çal›fl›yordum. “Giderim” dedim. “Seyahat öner-
miyorum, orada yaflacaks›n. Eflinle konuflmayacak m›-
s›n?” dedi. “Hay›r, bu benim için önemli bir f›rsat, de-
¤erlendirmeliyim” dedim. Kariyerimi ‹zmir’deki flirketin
müdürü olarak gelifltirdim. Ondan sonra Koç ve Na-
hum 1968’de “Art›k ‹stanbul’a gelip burada çal›flmal›-
s›n” dediler. Bu görevi daha önce Vehbi Bey’in asista-
n› Faruk Bey’e önermifller. Faruk Bey çocuklar›n›n e¤i-
tim sorunlar› nedeniyle “Ankara’dan ayr›lamam” demifl.
Bunu bana teklif etmeleri bir flans. Bu anlamda flansa
inan›yorum.

Profesyonel çal›flma yaflam›n›z ve bu yeni hayat›n›z› k›-
yaslad›¤›n›zda hangisini tercih ediyorsunuz?
‹kisi de gözümde eflde¤er. Çünkü 41 y›l› büyük bir he-
yecan duyarak yaflad›m. Çal›flma hayat›mda her kade-
mede heyecan duydum. Her sabah uyand›¤›mda iflime
o heyecanla gittim. 41 y›l›n ard›ndan uyand›¤›m ilk gün,
“Oh be özgürüm” dedim. Nedir o özgürlük? O günün
program›n› kendim yapaca¤›m, patron yapmayacak. O
özgürlü¤ü de bugüne kadar yafl›yorum. Tabii mutlak
özgürlük diye bir fley yok.

Profesyonel hayat› özledi¤iniz anlar oldu mu?
Hay›r, hiçbir zaman. Çünkü gemileri yakt›m. Ayr›l›rken
bu flartla ayr›ld›¤›m için hiç arkama dönüp bakmad›m.
Baz› arkadafllar›m ve baflta Vehbi Koç olmak üzere
Koç Ailesi inanmad›lar. “Sen nas›l olsa bizim oca¤›m›za
düfleceksin” dediler. Ancak Koç hissedar› oldu¤um
halde ayr›ld›ktan sonra hiçbir flekilde Koç Genel Kurulu
Raporu’nu okumad›m. Beni ilgilendirmiyor art›k.

Türkiye ve AB iliflkileri hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?
AB’nin bugünkü noktaya gelmesinden büyük üzüntü
duyuyorum. Tabii ki Türkiye AB’ye üye olmal›d›r. Ama
böyle rezillikle olmamal›. Bugünkü durumu rezillik ola-
rak görüyorum.

Ne aç›dan?
Her iki taraf aç›s›ndan. AB’nin davran›fllar›n› da öyle
görüyorum. 3 Ekim’de müzakere bafllayacakt›r. Çünkü
bu müzakere süreci Avrupa Toplulu¤u’nun Türkiye’yi
k›skaca ald›¤› bir dönemin yeni bafllang›c› olacak. O
dönemde bizi eze eze kenara b›rakacak ve aralar›na al-
mayacaklar. AB hedefindeki beklentim, “Biz gerekeni
yapaca¤›z, ondan sonra bizi al›rs›n›z almazs›n›z” fleklin-
deydi. Öyle ikide bir kap›y› “Alacaks›n›z” diye çalmay›
son derece yanl›fl buldum. E¤itimini tamamlamam›fl bir
ülkenin AB’ye ne katk›s› olabilir ki! Ben hiçbir fley gör-
müyorum. Diyorlar ki “Türk toplumu çok genç, büyük
bir dinamizm”. Genç ama toplumun mesle¤i, ifli yok.
Mesle¤i olmayan bir toplum nas›l yararl› olabilir? Bize
AB ülkelerinde sokak m› süpürtecekler? Bafltan sona
karamsar›m. Bizi almayacaklar›na kendim kadar inan›-
yorum. Adam ne diyor; “Demir atm›fl olarak Türkiye’yle
beraberli¤imizi sürdürmeliyiz”. Ne demek bu? Adam
beni sömürge gibi görüyor. Beni sömürecek, benim
pazar›mdan yararlanacak. Kopmam› istemiyor, ama
beni ezmeye devam edecek. Benim görüflüm bu.

“Eskiden her gün birkaç tane yapard›m. fiimdi olaylar öyle keyifsiz hale geldi ki yapam›-

yorum. Çünkü kolaj› esas›nda keyif için yap›yorum. Olaylara mizahi gözle bak›yorum.

Baz› geliflmelere mizahi gözle bakmak mümkün de¤il. Derin bir üzüntü duyuyorum. O

yüzden tempom azald›. Haftada bir iki tane yap›yor ya da hiç yapm›yorum.”

“AB hedefinde öyle ikide bir kap›y› ‘Alacaks›n›z’ diye çalmay› son derece yanl›fl buldum. 
E¤itimini tamamlamam›fl bir ülkenin AB’ye ne katk›s› olabilir ki!”



45 44 turizm: Yasemin Pirinçcio¤lu
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Türkiye’de, son y›llarda turizmde yakalanan istik-
rar herkesin yüzünü güldürüyor. Geçti¤imiz dört
y›l içinde Türkiye; ‹spanya, Yunanistan ve M›-

s›r’la karfl›laflt›r›ld›¤›nda turist say›s›nda yüzde 68 ora-
n›nda art›fl kaydetti. Dünya Turizm Örgütü’nün raporu-
na göre 2004’te 575 milyar dolarl›k dünya turizm pas-
tas›ndan yaklafl›k 15.9 milyar dolar alarak turizmden en
çok gelir elde eden sekizinci ülke oldu. Görüldü¤ü gibi
rakamlar umut vaat ediyor. Ancak ülkemiz aç›s›ndan
önemli olan rakamlara sevinmek yerine sürdürülebilir
bir turizm politikas› belirlemek; buna paralel olarak da
sürdürülebilir tan›t›m faaliyetlerine h›z vermek. 

Bugün global bir terör olgusuyla karfl› karfl›ya oldu¤u-
muz için turizmde kan kaybetmek an meselesi. Bu
olaylardan etkilenmemek için ülkede refah› sa¤lay›p
halk› bilinçlendirmek gerekti¤ini dile getiren VIP Turizm
genel müdürü Yasemin Pirinçcio¤lu, sektörün ölçülebi-
lir bir kalite sürecinden geçmeye ve istikrarl› bir turizm
politikas›na ihtiyac› oldu¤unu vurguluyor.  

Turizm gönüllüsü bir aileden gelen Pirinçcio¤lu, VIP Tu-
rizm’i kurduklar› 1968 y›l›ndan bu yana Türkiye’yi dünya-
ya tan›tmak için çal›fl›yor. Türkiye’ye ve kültürümüze afl›k
oldu¤unu ifade eden Pirinçcio¤lu, “Türkiye her yeri ve
özellikleriyle bir aç›khava müzesi konumunda. Tarihi, do-
¤as›, denizi, kültürüyle bir harikalar diyar›nda yafl›yoruz”
diyor. 

Türkiye’nin imaj›nda turizmin rolü nedir?
Türkiye’nin imaj›nda turizmin rolü birinci s›rada yer al›-
yor. Turizm hem ülkemizi hem de felsefemizi etkiliyor,
çünkü insanlar turizmimizle ülkemizin de¤erlerini bir tu-
tuyor. Türkiye’nin turizm kalitesi ne kadar artarsa imaj›
da o kadar iyi olur. Bu nedenle turizm ancak kaliteli ve
do¤ru pozisyonlarda yerini al›rsa faydas›n› görürüz.

Son dört y›lda Akdeniz çana¤›nda turist say›s› en h›zl›
artan ülke Türkiye oldu. ‹spanya, Yunanistan ve M›s›r’la
karfl›laflt›r›ld›¤›nda yüzde 68 oran›nda art›fl kaydetti. 

Türkiye’nin Akdeniz Çana¤›’ndaki yerini nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
Art›fllar çok sevindirici, ama gelen turistlerin yeterince
gelir getirip getirmedi¤i tart›flma konusu. Akdeniz ça-
na¤›nda bulunan Portekiz, ‹spanya, ‹talya, Yunanistan,
Lübnan, M›s›r, Tunus, Fas, Cezayir ve Malta’ya bakt›-
¤›m›zda oturmufl tan›t›m ve halkla iliflkiler aktivitelerinin
oldu¤unu görüyoruz. Sürdürülebilir bir tan›t›m yapt›kla-
r› için istikrarl› turizm çal›flmalar› var. Türkiye’yi bu ko-
nuda bir s›ralamaya koyarsak Akdeniz ülkelerinden
sonra geliyor. Çünkü insanlar bir destinasyon seçerken
ülkeleri birbiriyle k›yaslay›p istikrar ve sukunet olan ül-
keleri tercih ediyor. Son y›llarda Türkiye’de yakalanan
istikrar nedeniyle iyi geliflmeler oldu. Ancak hala en kü-
çük bir olayda bile turizmimiz yo¤un olarak etkileniyor.
Dolay›s›yla her fleyin iyiye gitti¤ini söylemek mümkün
de¤il. Türkiye, Akdeniz çana¤›nda istikrar›n en az oldu-
¤u ülke olarak tan›n›yor. Turist say›s›n›n yükselmesine
sevinmek yerine kal›c› ve sürekli bir turizmi nas›l yaka-
layaca¤›m›z› düflünmemiz ve en önemlisi planlama-
mam›z gerekiyor. Bunun için ilk önce rakip ülkelerin ça-
l›flmalar›n› yak›ndan takip etmeliyiz. Çünkü rakipler de
benzer yollardan geçti ya da geçiyor. Onlar›n deneyim-
lerinden ders almak çok önemli. 

Turizmdeki dalgalanmalardan ülkeyi korumak için
neye ihtiyaç var? 
Bugün global terörizm yap›l›yor. Bu olaylardan etkilen-
memek için ülkemizde refah› sa¤lamam›z, halk› bu ko-
nuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bence yerel yöne-
timlere daha çok inisiyatif vererek bölgesel kalk›nma
modelleri yap›lmal›. Ekonomik kalk›nma için de lokan-
tac›l›k, pansiyonculuk, ürünlerimizi markalaflt›rmak gibi
aktiviteler desteklenmeli. Bunlar› baflarabilirsek sürdü-
rülebilir bir kalk›nmayla bar›fl ülkesi olarak tan›nabiliriz.
Bu da güven verece¤i için insanlar tereddüt etmeden
ülkemize gelmeye bafllar. 

Türkiye’nin turizm politikas›n› markalaflmak için ye-
terli buluyor musunuz? Markalaflmak bir devlet poli-
tikas› m› olmal›, bunu kim yapmal›?
Devletin turizm politikas›n› yeterli bulmuyorum. Baflta
markan›n logosunu be¤enmiyorum. Kufla benzeyen bir
lale logosu bizim kültürümüzü nas›l yans›tabilir ki? Tu-
rizm Bakanl›¤›’nda çok kifli çal›fl›yor, ama gerçek bir ta-
n›t›m projesi önlerine geldi¤inde durakl›yorlar. Bence
Turizm Bakanl›¤› yaln›zca strateji ve master plan› yap-
mal›. Geri kalan›n› sektöre hakim, sektörden gelen kifli-
lerin oluflturdu¤u bir birlik yapmal›.  

Gelen her Bakan’›n turizm politikas›nda de¤ifliklik
yapmas› sektöre nas›l yans›yor?
Bu da zarar verici bir durum. Sürdürülebilir bir turizm
olmas› için, sürdürülebilir bir turizm politikas› oluflturul-
mal›. Sözünü etti¤im politika öyle her istenildi¤inde
üzerinde de¤ifliklik yap›labilecek bir politika de¤il.
Çünkü bizim öyle bir lüksümüz yok. Bu durum marka-
laflmam›z› engelliyor. Bakanl›k özel sektörle bir araya
gelmeli ve turizm politikas›n› birlikte belirlemeli. Bugün
otelcili¤in kanununun olmamas› Türkiye için büyük bir
eksiklik. 

Türkiye’nin nas›l tan›t›lmas› gerekiyor?
‹çinde her sektörden temsilcilerin oldu¤u bir tan›tma
komitesinin olmas› gerekiyor. Ben y›llard›r bunu savu-
nuyorum. Turizmi gerçekten bizim gibi bu ifli imaj ve ta-
n›t›m için yapan kiflilerin tan›t›mda etkin rol almas› ge-
rekiyor. Çünkü ölçülebilir bir kalite sürecinden geçme-
ye ihtiyac›m›z var. Tan›t›m yapmak için do¤ru iletiflim
kurmal›, yurtd›fl› bas›n›n›n kap›s›n› afl›nd›rmal›y›z. Utan-
gaçl›¤›m›z› yenmek zorunday›z. 

Markalaflman›n ilk ad›m›nda neler yap›lmal›?
Türkiye özellikleri ve her yeriyle bir aç›khava müzesi
konumunda. Tarihi, do¤as›, denizi, kültürüyle bir hari-
kalar diyar›nda yafl›yoruz. Bu bizim en büyük özvarl›¤›-
m›z. Bilançolara bakt›¤›m›zda en büyük özvarl›¤›m›z›n
sahip oldu¤umuz tüm kültür çeflitlili¤iyle vatan›n ken-
disi oldu¤unu görüyoruz. Ancak bunu kullanam›yoruz.
Düflünsenize, bu özvarl›¤›n üzerine infla edilen 10 kat-
l›, 20 katl› binalar› görmeye turist neden gelsin. Önem-
li olan özvarl›¤›m›zla bir turizm markas› olabilmek.
Çünkü insanlar bunu ister. Kendimizi, özvarl›¤›m›z› ve
kültürümüzü düflünerek bunu koruyup turizmde kul-
lanmal›y›z. Ben ‹stanbul’daki gecekondular›n antik fle-
hir ilan edilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Muhteflem
gecekondular›m›z› sit alan› ilan ederek turizmde kulla-
nabiliriz. Otellerimizin kalitesiyle övünülüyor, ama otel-
lerin etraf›nda güzel mekanlar yeterince olmad›¤› için
ülkemizi tan›tam›yoruz. Turist otele geliyor, ülkeyi tan›-

“Tek ürünlük Türkiye olmaz”
“En büyük özvarl›¤›m›z vatan›m›z›n kendisi. Turizm beldeleri, yemekleri, do¤as› ve kültürel çeflitlili¤iyle
turizmde bir marka olmay› hak eden Türkiye, istikrarl› ve sürdürülebilir bir turizm politikas› izleyemedi¤i
için markalaflam›yor.” 



madan hatta otelden do¤ru düzgün ç›kmadan ülke-
sine dönüyor. 

Türkiye yurtd›fl›nda ne kadar tan›n›yor?
Bu sorunun kesin bir cevab› yok. Bölgelere, flehirlere
ve insanlar›n e¤itim düzeylerine göre de¤iflken bir ko-
nu. ‹stanbul, Antalya ve Kapadokya bilinirli¤i olan des-
tinasyonlar. Ülke olarak da tan›nmaya bafllad›k, ama
nas›l bilindi¤imiz tart›flma konusu. Önemli olan do¤ru
tan›nmak. fiu an ucuz bir ülke olarak biliniyoruz. 

Ucuz ülke etiketini neden kazand›k, nas›l kurtulabiliriz?
Sahip olduklar›m›z›n fark›nda olmad›¤›m›z için iyi bir fi-
yat politikas› izleyemiyoruz. Her fley dahil sistemini uy-
gulayarak para kazanmaya çal›fl›yoruz. Bu kötü bir sis-

tem de¤il, ama yaln›zca bunu uygulamak do¤ru de¤il.
Birçok fiyat alternatifi olan fiyat politikam›z olmal› ki da-
ha fazla gelir elde edelim. Her fley dahil sistemi genel-
de orta gelir düzeyine sahip turistler taraf›ndan tercih
edildi¤i için ülkemiz yeterince para kazanam›yor. A¤›r-
l›kl› olarak bu sistemi uygulamaktan vazgeçmeliyiz. Bu-
nu yaparken de turizm ürünlerimizi ço¤altmal›y›z. Ana-
dolu yemekleri yapan lokantalar açmal›, Anadolu’ya
özgü ürünleri satmal› ve ülkemizi daha cazip hale getir-
meliyiz. Ayr›ca alternatif turizm dallar›m›z› da gelifltirme-
li, bunun tan›t›m›n› do¤ru flekilde yapmal›y›z. Bugün
Türkiye’de deniz, günefl, kumdan k›fl turizmine, kültür
turizminden termal turizme kadar pek çok çeflitlili¤e
sahibiz. Yeter ki bunlar› gelifltirebilelim. Turistler ülkenin
kalitesine inan›rsa zaten lüksün bedelini öder. 

Bu kadar çok turizm ürününe sahip Türkiye’nin han-
gi özellikleriyle markalaflmas› gerekiyor, sizce neler
ön plana ç›kmal›?
Bu çeflitlili¤i bir potada harmanlay›p ona göre bir stra-
teji gelifltirmeliyiz. Bölgesel tan›t›mlarla, her bölgenin
kendi özelliklerini yans›tmal›y›z. Çünkü Türkiye tek bir
ürünle ya da özellikle markalaflt›r›lacak bir ülke de¤il.
Geleneklerimizi, adetlerimizi, yemeklerimizi ve kültürü-
müzü ça¤dafl bir hale getirip onlar› devam ettirmeliyiz.
‹stanbul tek bafl›na bir destinasyon. Kapadokya, Ha-
sankeyf, Do¤u Beyaz›t, Efes ve daha pek çok yer. Bu
kadar çeflitlili¤i tek bir ürünle markalaflt›rma fikrini do¤-

ru bulmuyorum. Bugüne kadar zaten ülkemizi do¤ru
tan›tamad›k ki turizmde istedi¤imiz noktaya gelebilelim. 

‹spanya, Yunanistan, ‹talya gibi ülkelerde nas›l bir
markalaflma süreci yaflan›yor? Bu ülkelerin deneyim-
lerinden ders ç›kartamaz m›y›z? 
Tabii ki örnek almal›y›z. Çünkü o ülkelerde markalaflma
süreci çok iyi iflliyor. Onlar bu ifli yapmaya bizden çok
daha önce bafllad›klar› için bizden daha iyiler. Bilinç ve
tecrübeleri oldukça fazla. Sürdürülebilir turizm politika-
lar› sayesinde markalaflmay› baflarabiliyorlar. Biz hala
keflfetmeye çal›fl›yoruz. Amerikay› yeniden keflfetmeye
hiç gerek yok. Bu ülkelerde yap›lanlar› inceleyip kendi-
mize uyarlamaya çal›flsak eminim ki onlardan daha ba-
flar›l› oluruz. 

Dünya Turizm Örgütü’nün raporuna göre Türkiye
2004’te 575 milyar dolarl›k dünya turizm pastas›ndan
yaklafl›k 15.9 milyar alarak turizmden en çok gelir el-
de eden sekizinci ülke oldu. ‹lk üçe girebilmemiz
mümkün mü? 
Rakamlar yüzümüzü güldürüyor. Ancak bu ülke çok
daha fazlas›n› hak ediyor. Birinci olamamam›z için hiç-
bir neden yok. ‹spanya’n›n bu y›lki turizm geliri 56 mil-
yar dolar. Gelen turist say›s›na ve onun dünyadaki ora-
n›na bakmak gerekiyor. As›l gösterge turist bafl›na ne
kadar para kazand›¤›m›z. Benim en büyük hayalim Tür-
kiye’yi birinci s›rada görmek.  

‹ç turizmde ne durumday›z? 
‹ç turizm en az d›fl turizm kadar önemli. Uluslararas› tu-
rizm olabilmesi için iç turizme ihtiyac›m›z var. Bugün
d›fl turizm hareketi 15 milyar dolarsa, iç turizm hareke-
ti de 5 milyar dolar olmal›. ‹ç turizm önemsenmedi¤i
için bugün Rus turiste 30 euro’ya, Türk turiste 60 eu-
ro’ya tatil sunuluyor. Bu nedenle iç turizm olgusu Tür-
kiye’de daha oluflmad›. Türkler genelde yaz›n tatil yap-
may› ve sahilleri tercih ediyor. Ne yaz›k ki di¤er güzel-
liklerimizin fark›nda de¤iliz. 

Yurtd›fl›na ilgimiz nas›l?
Yurtd›fl›na gitme al›flkanl›¤›m›z y›llar içinde de¤iflti.
Ucuz uçufllar ve tatil imkanlar› artt›kça yurtd›fl›na gitme
e¤ilimimiz artt›. Türkler art›k her yere gidiyor. Çok az bir

kesim ö¤renmek için gidiyor. Daha çok al›flverifl yap-
may› tercih ediyoruz. Bu da güzel, ama amaç bu olma-
mal›. Gidilen yerlerin tarihi, kültürü de incelenmeli.

Turizm ve e¤itim aras›nda nas›l bir ba¤lant› var?
Okuyan insan tatile gidece¤i yerin tarihçesini, felsefesi-
ni, geliflimini, gelece¤ini, ekonomisini okuyup bilgi edi-
nir. E¤itimli biri e¤er geziyorsa turizm konusunda bi-
linçli oluyor. Zaten turizm bilinçli yap›lmas› gereken bir
aktivite. Yaln›zca gezip görmek insana bir fley katmaz.
Önemli olan gidilen yerlerin tarihini ve kültürünü de ö¤-
renebilmek. Bu bilince ulaflmak için potansiyel gelirinin
üçte biri turizmden gelen ülkemizde ilkokuldan itibaren
turizm olgusunu ve özvarl›¤›m›za sahip ç›kma bilincini
ö¤retmek gerekiyor. Bu bir sosyal sorumluluktur.  

Türkiye’nin tan›t›m›n› yapmaya 18 yafl›nda dünyay› do-
laflarak bafllam›fls›n›z. Nereden geliyor bu turizm aflk›?
Annem ve babam tam bir turizm afl›¤› ve gönüllüsüydü.
Oldukça idealist olan ailem burs bularak ABD’ye git-
mifl. Orada Türkiye’yi temsil edip, ülkemizin tan›t›m›n›
yapm›fl. Ben ve kardeflim ABD’de do¤up büyüdük. An-
cak ailem Türk kültürünü almam›z için ben 12 yafl›n-
dayken Türkiye’ye dönme karar› ald›. Bize hep vatan›-
m›za hizmet etmemiz gerekti¤ini ö¤rettiler. Böyle bir ai-
lede büyüdü¤üm için turizm bilincini çocukken kazan-
d›m. 18 yafl›ndayken annem elime 30 kiloluk bir bavul
vererek beni Meksika’daki bir konferansa Türkiye’yi ta-
n›tmam için gönderdi. Elimde broflürlerle gitti¤im Mek-
sika maceras›ndan sonra turizmci oldum. 

‹fl hayat›nda bir kad›n olarak giriflimcili¤inizi neye
borçlusunuz?
Özgüvenime ve kendi kültürümü tan›mama borçluyum.
Yurtd›fl›ndaki insanlar›n bizi nas›l düflündü¤ünü göz
önünde bulundurarak hareket ediyorum. Hedef kitlemi
do¤ru belirleyip insanlarla iyi diyalog kuruyorum. Bafla-
r›m›n baflka önemli nedenleri yok. Ülkemi sevmek ve
ülkem için çal›flmak sayesinde baflar›l› oldum. 

Yaflad›¤›n›z ilginç bir an›n›z var m›?
Her zaman Türkiye’yi ve güzelliklerimizi tan›tmay› ilke
edindi¤im için bu konuda yaflad›¤›m bir olay› anlatay›m.
Bir tan›t›m arac› olarak kulland›¤›m› evimde de, dekor-
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dan piflirdi¤im yemeklere kadar ülkemi temsil etmeye
çal›fl›yorum. Misafirlerimden çok güzel tepkiler al›yorum.
Yak›n bir zamanda bir ‹ngiliz Lordu’nu ailesiyle birlikte
evimde a¤›rlad›m. Öyle flafl›rd›lar, öyle hayran kald›lar ki
Türkleri yanl›fl tan›d›klar›n› ve ülkemize hayran kald›klar›-
n› söylediler. Utand›klar› için benden ve Türk halk›ndan
özür dilediler. Böyle olaylar beni çok mutlu ediyor. 

Son dönemde düzenledi¤iniz organizasyonlardan si-
zi en çok heyecanland›ran hangisiydi?
Dört y›l önce çok sevdi¤im bir aileye Tophane-i Ami-
re’de tamamen bir Türk dü¤ünü yapt›m. Organizasyo-
nun her fleyiyle ben ilgilendim. Diyarbak›r’›n yer sofra-
s›ndan esinlenerek dünyan›n en güzel bak›rlar›n› kulla-
n›p masaüstü yer sofras› yapt›m. Tabaklar› sofraya yer-
lefltirirken duydu¤um heyecan› unutamam.  

Ne s›kl›kta seyahat ediyorsunuz?
Haftada bir kere ‹zmir’e ya da Ankara’ya gidiyorum.
‹talya ve ‹ngiltere’deki müflterilerimizi y›lda birkaç kez
ziyaret ediyorum. ABD’ye s›k s›k gidiyordum, ama son
y›llarda Amerikal› turist ülkemize pek gelmedi¤i için da-
ha az gidiyorum. Türkiye’deki müflterilerimizi iflleri için
de seyahat etti¤im oluyor. 

Tatil yapma f›rsat›n›z oluyor mu? 
Hafta sonlar› sevdi¤im arkadafllar›ma, Güney’e gidiyo-
rum. ‹fl için yurtd›fl›na gidip mecburen bir iki hafta kal-

d›¤›mda tatil de yap›yorum. Ancak ço¤unlukla ifl için
seyahat ediyorum.

Çocuklar›n›zla zaman geçirebiliyor musunuz?
K›z›m ve o¤lumla uygun oldu¤umuzda kaliteli zaman
geçiriyoruz. Çünkü çok s›k bir yerlere gitme flans›m›z
olmuyor. 

Dünyada en çok nereyi seviyorsunuz, neden?
En çok Hindistan ve Nepal’i seviyorum. Çünkü orada
felsefe var. ‹nsanlar› o kadar güzel ki defalarca gitme-
me karfl›n doyamad›m oralara. Fakirlik olmas›na karfl›n
tevekkül var, zarafet var, yumuflakl›k var.

Türkiye’de en çok nereleri seviyorsunuz?
Güneydo¤u Anadolu, Kapadokya ve Karadeniz’i seve-
rim. Genelde küçük ve de¤iflik konseptli otelleri tercih
ediyorum. Zaman›m olsa Urfa, Ad›yaman, Gaziantep
ve Antakya’da hafta sonlar› olmak kofluluyla ikifler gün
kalmak isterim. Ayr›ca Mardin’i de çok sevdi¤im için
Hasankeyf’te çad›r kurmak pahas›na da olsa gitmek is-
terim. 

Hayalleriniz var m›?
10 odal›, düflünen insanlara aç›k bir felsefe okulu kur-
mak istiyorum. Her konuda felsefe konuflulup, tart›fl›la-
cak bir yer. ‹nflallah bu projemi de emekliye ayr›l›nca
hayata geçirece¤im. 

“Kendimizi, özvarl›¤›m›z› ve kültürümüzü düflünerek bunu koruyup turizmde kullanmal›y›z. 
Ben ‹stanbul’daki gecekondular›n antik flehir ilan edilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Muhteflem 
gecekondular›m›z› sit alan› ilan ederek turizmde kullanabiliriz.”



Yafl›n ilerlemesine paralel olarak vücut fonksiyonla-
r›nda bir zay›flama oldu¤u herkes taraf›ndan bilinen

bir gerçek. Bütün canl›larda tespit edilen bu de¤iflim
do¤al ve fizyolojik bir olayd›r. Fakat ço¤unlukla takvim
yafl›yla paralel de¤ildir. Bunu en güzel ayn› yafllardaki
bireyler aras›nda gözlenen fiziksel kapasite farkl›l›klar›
vurgular. Bu da yafl›n ilerlemesiyle oluflan fonksiyonel
de¤iflikliklerin h›z›n›n kontrol edilebilir oldu¤unu gösteri-
yor. Yani biyolojik yafl›n›z›n art›k 60’› devirmifl olmas› ya
da vücudunuzun zay›f düflmesi koltu¤a yap›fl›p kalma-
n›z için geçerli bir mazeret de¤il. Üstelik yafl›n›z 65’i
geçtiyse çal›flmaya bafllamak için daha uygun bir za-
man olamaz. Hadi ne bekliyorsunuz? ‹flte önerilerimiz…

‹lle de sa¤l›k kontrolü
Yüksek kan bas›nc› ve kolesterol sorununuz varsa,
sabit bir kan flekeri seviyesiniz yoksa, merdiven ç›kar-
ken gö¤üs a¤r›s› hissediyorsan›z spora bafllamadan
önce doktor kontrolünden geçmelisiniz. Reçetenizi
güncellefltirin, yaln›zca ihtiyac›n›z olan ilaçlar› al›n.

En önemlisi güvenli egzersiz ortam›
Evde çal›flmay› tercih ediyorsan›z, güvenli bir çal›flma
ortam› yarat›n. Aya¤›n›za tak›labilecek hal› ve kilimleri
kald›r›n. Hol ve di¤er alanlar›n ayd›nl›k oldu¤undan
emin olun. Yerler ›slaksa kurulay›n. Terlik yerine spor
ayakkab›s›yla egzersiz yap›n. 

Dengenizi gelifltirin 
Ne kadar dengeli olursan›z düflme olas›l›¤›n›z da o ka-
dar az olur. Bafllang›çta size göz kulak olmas› için bir
e¤itmen ya da aile yak›nlar›n›zdan birinin gözetiminde
olman›z daha iyi. Egzersizler tek ayak üstünde dur-
mak kadar kolay hareketleri içerebilir. 

Güç kazan›n
K›r›lgan bir vücut yap›n›z varsa vücudunuzu güçlendi-
recek egzersizler yapman›z gerekir. Vücudunuzdaki
tüm ana kaslar› hedef al›n. Bacaklar›n›z› ve vücudunu-
zun üst k›sm›n› çal›flt›rabilmek için yeterli a¤›rl›k kulla-
n›n. Kendinizi afl›r› yormaya kalk›flmay›n. 

Jimnastik iyi fikir
Denge ve güç kazand›ktan sonra s›ra kalp damarlar›n›
açmaya yönelik egzersizlere geldi. Yürüyüfl yap›n, bi-
siklete binin, yüzün. Hangisini yapmak daha keyifliyse,
onu yap›n. Kayma riskine karfl›n ya¤murlu havalar› pek
tercih etmeyin. Kayak gibi riskli sporlardan kaç›n›n. 

Yafll›lara özel...

Zay›fl›¤›n öneminin sürekli vurguland›¤› bir kültürde
“fliflman›m ama mutluyum” gibi bir yaklafl›m pek

ra¤bet görmüyor. Yap›lan araflt›rmalar istedi¤ini yiyen
ve düzenli egzersiz yapan insanlar›n sa¤l›kl› bir kiloda
kald›¤›n› gösteriyor. Asl›nda insan› beden geniflli¤i de-
¤il, yüksek kolesterol ya da kan bas›nc› gibi problem-
ler öldürüyor. Fazla kilo s›k dile getirilen fleker hastal›-
¤›, kalp krizi gibi problemlerin yan›nda kanser riskini de
tafl›yor. Fiziksel aktivite obezitenin etkilerini yok etme-
se de azalt›yor. 

S›k ve k›sa aral›klarla hareket edin
Günde iki ya da üç kez egzersiz yapmak ideal. Her-
hangi bir yeriniz a¤r›rsa ya da program gözünüzü kor-
kutursa, devam etmeyin. Spor yapmay› eziyet haline
getirmeyin. 

Cildinize dikkat edin
Fazla egzersiz yapman›n yaratt›¤› en büyük problem-
lerden biri cildin y›pranmas›. Bu yüzden terlemeyi en-

gelleyen kumafllar tercih edin. Banyo s›ras›nda da bak-
terilere karfl› etkili sabunlar kullan›n ve sonras›nda vü-
cudunuzun her yerini kurulay›n.

Eklemlerinize iyi davran›n
S›rt›n›z› yaslayaca¤›n›z bir bisikletle çal›fl›n, su jimnasti-
¤i yap›n. Üst bacak kaslar›n›z› güçlendirmeye özen
gösterin. Böylece dizinizin üzerindeki kas›lmay› da
azaltabilirsiniz. 

Vücudunuzu dikkatli esnetin
Esneme hareketleri önemli; fazla kilolu insanlar›n özel-
likle s›rtlar›n› incitecek hareketlerden kaç›nmalar› gere-
kiyor. Spor salonlar›nda parmak uçlar›na de¤mek üze-
re yap›lan esneme hareketine özel dikkat.  

Spor ayakkab›s› çok önemli
Koflmasan›z da en iyi deste¤i koflu ayakkab›lar› sa¤lar.
Ayaklar›n›z›n rahat etti¤inden emin olun. S›kan ayak-
kab›lar ayak ve t›rnaklar›n zarar görmesine sebep olur.  

Televizyonun karfl›s›na geçip, uzaktan kumandan›n
tek hakimi olarak bir de koca bir pizza siparifli ver-

menin keyfi bambaflka. Ama bunu bir al›flkanl›k haline
getirmemek çok önemli. Kanepede bir patates haline
gelmeden bu düzeni y›kmak gerekiyor. Bu noktada
çok dikkatli davranmal›. Uzun süre hareketsiz kald›ktan
sonra birdenbire al›fl›k olmad›¤›n›z bir spor program›na
geçmeniz sak›ncal›. Uzmanlar bu kiflilerin daha çok
kalp krizi riski tafl›d›¤›na dikkat çekiyor. Bu gibi durum-
larda önce bir doktora dan›flmak gerek.

Art›k hareket zaman› geldi dedi¤inizde yapman›z gere-
ken ilk fley; hafif bir yürüyüfl program› oluflturmak.
Bafllang›çta haftan›n birkaç günü yürüyüfl gibi orta yo-
¤unluktaki aktiviteleri 30 dakika kadar yapmak tavsiye
ediliyor. Almanya’da sa¤l›k bakanl›¤› “günde ekstra
3000 ad›m” adl› bir kampanya bafllatt› ve insanlara be-
dava ad›m sayarlar da¤›tt›. Anlamam›z gereken egzer-
sizin günlük hayata yay›labilecek e¤lenceli bir faaliyet
oldu¤u. 25 yafl›ndan sonra her y›l insan vücudu yüzde
1 oran›nda kondisyon kaybediyor. ‹yi bir yürüyüfl prog-
ram› da üç ay içinde bedensel sa¤l›¤› yüzde 15 oran›n-
da gelifltiriyor. Kilo vermeyi, esnek olmay› ve dayan›kl›-
l›¤›n›z› art›rmay› hedefliyorsan›z tekrar aktif olmak için
farkl› yollar var. Kanepede kaç y›l geçirdi¤inize ba¤l›
olarak h›zl› yürüyüfl ya da koflu size göre olmayabilir.
Eski formunuza kavuflman›z›n en iyi yolu; çok a¤›r ol-
mayan yüzme, kürek çekme ve bisiklete binme gibi ak-

tivitelere yönelmek. Neyi seçerseniz seçin k›sa bir eg-
zersiz program›yla bafllamak önemli. 

Üniversitedeyken aral›ks›z 16 kilometre kofluyor olma-
n›z flu anda ayn› performans› gösterece¤iniz anlam›na
gelmez. Bir kere ortalama bir programla bafllay›n, za-
manla haftada yüzde 10 oran›nda bir art›fl kaydedebi-
lirsiniz. Uzmanlar da günde yar›m bir saat aras›nda de-
¤iflen egzersizinizi 10-15 dakikal›k parçalara bölmenin
faydal› oldu¤unu vurguluyor. 

Beceri gerektiren aktivitelere ilgi duydu¤unuz takdirde
kurallarda hafif de¤ifliklikler yapman›z mümkün; tenis
topunu fazladan birkaç kez f›rlatmak gibi. Sezonluk,
çok pahal› ya da hep yaln›z yap›lan bir spor dal›n› seç-
meyin; ileride program›n›za devam etmemek için baha-
ne olabilirler. Mümkünse baz› zamanlar bir e¤itmenle
çal›fl›n. Böylelikle yanl›fl  yapt›¤›n›zda sizi uyarabilir, iyi
yapt›¤›n›zda motive edebilir; kaytarmaya çal›flt›¤›n›zda
size engel olabilir. Daha da önemlisi hangi kas grubu-
nuzu güçlendirmeniz gerekti¤i konusunda yard›mc›
olur. Uzun zaman sonra kanepedeki yerlerinden kal-
kanlar, doktorlar› onaylasa dahi dikkatli olmal›lar. Bafl
dönmelerine ve gö¤üs a¤r›lar›na karfl› tetikte olun. Eg-
zersiz s›ras›nda konuflamayacak hale gelirseniz yapa-
bilece¤inizden fazlas›n› yüklenmiflsiniz demektir. Do¤-
ru yapman›n faydas›n›n büyük, yanl›fl yapman›n sonuç-
lar›n›n da tehlikeli oldu¤unu unutmay›n.

Toplumdaki genel e¤ilim yafl›n› bafl›n› al›nca spor-
dan elini ete¤ini çekmek. Art›k bu anlay›fl› çöpe at-

man›n zaman› geldi. Her yaflta sa¤l›kl› spor yapabiliriz,
çünkü her yafla uygun egzersiz programlar› var. Yafl›-
n›z kaç olursa olsun, sa¤l›k aç›s›ndan ciddi bir sorun
yaflam›yorsan›z, haftada en az iki kez nab›z art›racak
bir egzersiz yapmak çok önemli. Spor dayan›kl›l›¤› da
art›r›r. Hasta olma ve sakatlanma olas›l›¤›n›z› sporla en
aza indirmeniz mümkün. 

20’li yafllar
Bu yafllarda hem afl›r›ya kaçmayan hem de etkin bir
egzersiz program› gerekli. En az›ndan haftada üç ke-
re 20-30 dakika süreyle egzersiz yapmal›. Egzersiz
program›n› hayata yaymak mümkün. Yak›n bir yere
yürüyerek gidin, merdiven ç›k›n. ‹flin özü nab›z art›ra-
cak flekilde hareket etmek. Haftada iki kere kas geli-
flimine yönelik egzersiz yap›n. Bu yafllarda vücut kas-
lar›n›z›, tendon ve ba¤lar›n›z› esnetmek için az egzer-
sizle ifli kurtarabilirsiniz fakat önemsemezlik etmeyin.

Çünkü do¤al denge duygunuz sinirlerinize oldu¤u ka-
dar kaslar›n›za da ba¤l›d›r.

30 ve 40’l› yafllar
Bu yafllarda fiziksel al›flkanl›klar›n›z› sistemli bir hale
sokman›z gerekiyor. Kad›nlar›n bu yafllarda haftan›n
iki ya da üç günü dayan›kl›l›klar›n› art›rmak için çal›fl-
malar› gerekiyor. Böylece kas yapabilir, kemiklerini in-
celmekten koruyabilirler. Jimnastik günlük bir al›flkan-
l›k olmal›, egzersiz program›na esneme ve denge eg-
zersizlerini de eklemeli. Bu yafllarda genelde birçok
koflucu, futbolcu ve tenisçi daha çok bisiklet ve kürek
sporlar›na yönelmeye bafll›yor. 

50 ve 60’l› yafllar
Bu yafllarda yap›lan sporlar daha çok sa¤l›k risklerine
göre flekilleniyor. Kalple ilgili hastal›klar yine en büyük
tehdit olmaya devam ediyor. Kilonuzu korumak için
art›k daha çok u¤raflman›z gerekiyor. Dayan›kl›l›k ve
esnekli¤i gelifltirecek egzersizlere yönelmek gerekiyor.

70’li yafllar ve sonralar›
Art›k bu yafl grubuna girenler eskisinden daha farkl›.
Jimnastik yapmamalar› için hiçbir neden yok. Bu yafl-
larda esneklik ve denge çok daha önemli. ABD’de son
15 y›lda 70 yafl ve üstü hareketsiz kalan erkeklerin
oran› yüzde 40’dan yüzde 30’a, kad›nlar›n oran› yüz-
de 50’den yüzde 40’a düfltü. 

Her yafla göre egzersiz

fiiflmanlara egzersiz önerileri
“fiiflman›m ama mutluyum” diyorsan›z hatal›s›n›z. fiiflmanl›k pek

çok hastal›¤›n nedenlerinden biri.

48 yaflam rehberi
haz›rlayan: hande özkürkçü
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Lütfen, kalk›n art›k o kanepeden
Her fleyin bafl› sa¤l›k. Ama o da kendili¤inden gelmiyor. 

Bedensel ve ruhsal sa¤l›k için egzersiz flart.
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Ç iya zincirinin ilk halkas› 1987 y›l›nda lahmacun
ve pide çeflitlerinden oluflan mönüsüyle Çiya
Kebap olarak Kad›köy’de Bal›kç›lar Çarfl›s›’nda

hizmet vermeye bafllad›. Bu arada mekan›n sahibi Mu-
sa Da¤deviren yapt›¤› araflt›rma ve denemeler sonu-
cunda Çiya’n›n mönüsünü geniflletip kebap say›s›n›
100’e ç›kard›. 1998 y›l›nda ayn› sokakta Çiya Sofras›
aç›ld› ve Türkiye topraklar›nda yaflam›fl tüm medeniyet-
lerden izler tafl›yan lezzetler insanlarla bulufltu. 2001 y›-
l›nda da müflterilere daha rahat ve zevkli bir ortam ya-
ratmak amac›yla Çiya Kebap II yine ayn› sokakta hiz-
mete girdi. 

Befl yafl›nda day›lar›n›n f›r›n›nda ç›rakl›¤a bafllayarak
ekmek, pide, lahmacun ve tepsi yemeklerini yapmay›
ö¤renen Da¤deviren, Çiya’n›n kurulufl amac›n› unutu-
lan yemekleri hat›rlatmak ve yemek kültürümüzü ayak-
ta tutmak olarak tan›ml›yor. 

Da¤deviren’in yemek kültürümüz üzerine yapt›¤› arafl-
t›rmalar ve tekrar hayat verdi¤i yemeklerimiz sayesinde
Çiya k›sa sürede pek çok ünlü ismin de aralar›nda bu-
lundu¤u genifl bir müflteri kitlesine sahip oldu. Dahas›
Çiya sadece yurtiçinde de¤il, yurtd›fl›nda da tan›nmaya
bafllad›. Da¤deviren, ald›¤› davet üzerine 2003 y›l›nda
Culinary Institute of America’n›n düzenledi¤i VI. Ulus-
lararas› Dünya Lezzetleri Konferans› ve Festivali’ne ka-
t›l›p yemeklerimizi gastronomi dünyas›n›n otoritelerine
tan›tt›. Da¤deviren’le Çiya ve Türk yemek kültürü üze-
rine keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik.

Çiya ne demek?
Çiya, Lazca atefl k›v›lc›m›, Gürcüce horon teperken
ayak yere vurunca ç›kan ses, Kürtçe da¤, diyar, Rum-
ca ocak anlam›na geliyor. Ayr›ca 40’l› y›llarda Hamiyet
Yüceses ve Müzeyyen Senar’›n seslendirdi¤i, bestesini

Saadettin Kaynak’›n yapt›¤› bir flark›n›n nakarat›nda çi-
ya kelimesi geçiyor. Çiya Türkiye co¤rafyas›na ait bir
kelime ve bizim ruhumuzu yans›t›yor.

Çiya’n›n mönüsü neden sadece yöresel yemeklerden
olufluyor?
Biz kendi kültürümüzü ö¤renmeden baflkalar›n›n kültürü-
nü ö¤reniyoruz. Binbir gece masallar›n› okumadan Robin
Hood’u okuyoruz; fieyh Bedrettin’i tan›madan Marx’› ö¤-
reniyoruz. Ayn›s› yemeklerimiz için de geçerli. Kendi ye-
meklerimizden önce hamburger, spagetti, pizza yiyoruz.
Bu beni çok rahats›z ediyor. Tüm yemeklerde ketçap,
mayonez, beflamel sos kullan›l›r hale geldi. Ben bize öz-
gü yemek kültürünü paylaflmak istedim. fiu an tüm lo-
kantalarda modernizm ad› alt›nda bir baflkalafl›m öz ko-
nusu. Rak› jöleli k›s›r, kremal› papaz yahnisi, soyal› imam
bay›ld›… Bu Türk mutfa¤›n› gelifltirmek de¤il.

Sizce Türk mutfa¤› nas›l modernlefltirilmeli?
Öncelikle bu mutfa¤›n ›rki bir mutfak olmad›¤›n› düflü-
nüyorum. Mutfa¤›m›z Hitit, Asur, Babil gibi medeniyet-
ler de dahil olmak üzere pek çok medeniyetin yemek
kültüründen izler tafl›yor. Bu nedenle Türkiye mutfa¤›
kavram› daha yerinde olur. Mutfa¤›m›z› modernlefltirir-
ken kimli¤ini korumal›y›z. Tüm dünyan›n kulland›¤› me-
tot ve araçlar› kullanmak modernizm demek de¤ildir.
Modernizmde görselli¤e önem veriliyor, ama flu an
kimse kompostoyu Osmanl› döneminde oldu¤u gibi

buzdan kaselerde sunmuyor. Avrupa’n›n kulland›¤›
ekipmanlar, soslar, piflirme teknikleri kullan›l›yor.

Mönü ço¤unlukla unutulmaya yüz tutmufl tatlardan
olufluyor, bu tariflere nas›l ulaflt›n›z?
Müflterilerimiz bazen kendi büyüklerinin yapt›¤› yemek-
leri anlat›p onlarla tan›flmam› istiyor. Ben de gidip tan›-
fl›yorum, beraber o yemekleri yap›yoruz. Sonra ben
kendi bafl›ma o yeme¤i tekrar yap›p kontrol ettiriyo-
rum. Yeme¤e flu baharat› eklersem nas›l olur gibi soru-
lar soruyorum. Kesin bir tarife ulaflmak için de yörede-
ki pek çok kifliden tarif al›p, kendi yapt›¤›m yeme¤i tat-
t›r›yorum.

Mönüde yöresel ve geleneksel yemeklerin d›fl›nda
kendi yaratt›¤›n›z tatlar da var…
Baz› yemekleri kültürümüze ba¤l› kalarak hafiflefltirmek
gerekebiliyor. Bazen de bir bitkiden, bulundu¤u yörede
bir çeflit yemek yap›l›rken ben ayn› bitkiden 6-7 çeflit
yemek yapabiliyorum. Ancak yine de yeme¤i o yörenin
yeme¤i olarak mönümüze ekliyorum. 

Bir aflç› yarat›c› olmal› m›?
Elbette, ayn› zamanda matematik, fizik ve felsefeden
de anlamal›. Kitaptaki tariflerle aflç› olunmaz. Ayr›ca
aflç›l›k ahilik gelene¤indeki gibi usta ç›rak iliflkisine da-
yanmal›.

Bir yeme¤in lezzetli olmas›ndaki etkenler neler?
Malzemeler mevsiminde kullan›lmal›, hilesiz olmal›. Ba-
l›k k›zart›lan ya¤ pek çok kez kullan›ld›¤›nda bal›¤›n ta-
d› bozuluyor.

Tar›m sektöründe de çal›flm›fls›n›z, bu deneyim size
neler kazand›rd›?
Ürünleri tan›yorum, hileli olup olmad›klar›n› anlayabili-

yorum. Sözgelimi flalgam suyu, flalgam turpu, bulgur
unu ve havuçtan yap›l›r. Ama g›da boyas› ve mayayla
yapanlar var. Tar›m sektöründe çal›flm›fl oldu¤um için
bunlar› kolayca ay›rt edebiliyorum.

Mönünüz kebap a¤›rl›kl›, ama siz 100’e ulaflan çefli-
dinizle al›fl›lagelmifl kebapç›lardan ayr›l›yorsunuz. Çi-
ya’y› nereye oturtuyorsunuz?
Çiya restoran de¤il, lokanta sözü halk aras›nda daha
çok orta ve alt kesime hitap etti¤i için lokanta kelime-
sini tercih ediyoruz. Ama Çiya sofras› bizim bak›fl aç›-
m›zla daha çok örtüflüyor.
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Türk de¤il Türkiye mutfa¤›
Kad›köy’de mütevaz› dükkanlardan oluflan Çiya üçlüsü, 100’ün üzerindeki kebap çeflitleri, bu
topraklarda yaflam›fl medeniyetlerden izler tafl›yan yemekleri ve unutulmaya yüz tutmufl yöresel
lezzetleri ile yemek kültürümüzün bir kalesi durumunda...

Türk de¤il Türkiye mutfa¤›
Kad›köy’de mütevaz› dükkanlardan oluflan Çiya üçlüsü, 100’ün üzerindeki kebap çeflitleri, bu
topraklarda yaflam›fl medeniyetlerden izler tafl›yan yemekleri ve unutulmaya yüz tutmufl yöresel
lezzetleri ile yemek kültürümüzün bir kalesi durumunda...



Bir yeme¤i neye göre mönünüze dahil ediyorsunuz?
Baz› yemeklerin kimyas› benmari yöntemiyle ›s›t›l›nca
bozuluyor. Baz› börekleri de mekan›m›z›n konum ve
koflullar› nedeniyle yapam›yoruz. Hafl›l gibi yemekler
tek bafl›na oldukça doyurucu oluyor, bu tür yemekleri
de bu nedenle mönümüze alm›yoruz. Benim damak
zevkime uygun lezzetleri mönüye ekliyoruz. Al›fl›lagel-
miflin d›fl›nda tatlar›m›z da var. Sözgelimi sarmalarda
›hlamur, ayva, sarmafl›k, kiraz, dut, fasulye yapra¤› kul-
lan›yoruz. Çorbalar›m›z sürekli de¤ifliyor, hepsinin fark-
l› piflirme teknikleri var. Türkiye’nin her yöresinden, Gü-
neydo¤u ve Do¤u Akdeniz gözüyle yemek yap›yoruz.

Dünyan›n en sayg›n aflç›l›k okullar›ndan biri olan Cu-
linary Institute of America’n›n düzenledi¤i VI. Ulusla-
raras› Dünya Lezzetleri Konferans› ve Festivali’nde
Türk mutfa¤›n› temsil ettiniz. Gözlemleriniz…
Yurtd›fl›na giden aflç›lar›m›z genelde bizim yemekleri-
mizi de¤il de oralar›n yemeklerini yap›p onlar›n teknik-
lerini uyguluyor. Ben halk mutfa¤›m›z› yapt›m. Çok et-
kilendiler, hatta “siz sihir yap›yorsunuz” dediler. Bizim
mutfa¤›m›z dünyada çok iyi bir noktada. Ancak biz
iflbirli¤i yapmay› bilmiyoruz. Onlar yapt›¤›n›z ifle flapka
ç›kar›rken, tak›m arkadafl›n›z bunu içine sindiremiyor.
Yemek kültürümüze kimlik kazand›rmam›z gerekiyor.
D›flar›da bizi temsil eden iflletmeciler Türk yeme¤inin
hakk›n› verirse mutfa¤›m›z dünyada büyük ses getirir.
2006’da Amerika’ya tekrar gidece¤im. Onlar mutfa¤›-
m›za önem veriyor, bize sayg› duyuyorlar. Türk mutfa-
¤› do¤al, sade, kar›fl›ms›z, mütevaz› bir mutfak. Ama
biz yemek kültürümüzü unutuyoruz, mutfa¤›m›z› kimlik-
sizlefltiriyoruz. Fas’ta kuskus elle yeniliyor ve oraya gi-
den herkes de kuskusu eliyle yiyor. Çin’de çubuklar
kullan›yor. Biz hangi yeme¤imizi nas›l yiyece¤imizi bil-
miyoruz. Yeme¤i nas›l yiyece¤inizi bilmezseniz, yeme-
¤in gerçek tad›n› asla alamazs›n›z.

Yemek kültürü kavram› sizin için ne ifade ediyor?
Yemek kültürü neyi, neyle, nas›l yemeyi; hangi yeme¤in
ne zaman, ne için yap›ld›¤›n› anlatan bir ifade. Sözgeli-
mi et hafllamas› ya¤mur duas› için yap›l›rm›fl. Yörenin
çocuklar› on bin tafl toplar, bu tafllar okunduktan son-
ra at iskeletinin içine konup göle at›l›rm›fl. Hafl›l Cuma
günleri piflirilirmifl. Sebebi cumalar› o evde ölen kiflile-
rin eve geldiklerine inan›lmas›ym›fl. Hafl›l m›s›r unu, süt
ve tereya¤›ndan yap›l›yor. Ölülerin tereya¤› kokusunu
sevdi¤i düflünülürmüfl. 

Fast food ile ö¤ün geçifltirme konusunda ne düflünü-
yorsunuz?
Ayaküstü yemek yeme bizde önceden de vard›. Fast
food sa¤l›ks›z bir beslenme flekli. Gündelik yaflamda
zaman kazanmak için aç›lan simit salonlar› da sa¤l›kl›
de¤il. Ancak salatalar iyi birer alternatif. Salatalarda
kullan›lan malzemelerin temiz ve hormonsuz olmas›na
dikkat etmek gerekiyor. 

Sa¤l›kl› yaflam bir moda haline geldi, bu konuda ne
düflünüyorsunuz?
Sa¤l›kl› yaflam ticari amaçlar için kullan›l›yor. Tabela-
s›nda “yemeklerimiz organik ürünlerle yap›l›r” yazan
dükkanlar›n ço¤u sertifikas›z. Eskiden konservecilik ya-
pan, dondurulmufl g›da üreten markalar flimdi organik
ürünlerden yanalar. Do¤ru beslenme bilinçle olur. Biz-
de herkes lahmacunun üstüne sumak döküyor, ama

suma¤›n tad›n› kokusunu bilmiyor ve ço¤u sumak diye
lahmacunun üstüne çöp döküyor. Gidece¤iniz sinema-
y› seçerken araflt›r›yorsunuz, filmi izledikten sonra da
yorum yap›yorsunuz ama ne yedi¤inizi bilmiyorsunuz.
Sa¤l›kl› beslenme yemek kültüründen geçer. 

Çiya pek çok ünlü taraf›ndan bilinen bir yer. Çiya’y›
di¤er lokantalardan ay›ran özellikler neler?
Buras› okul disipliniyle çal›flan bir yer. Yemekler sürek-
li de¤iflir. Etliler de dahil olmak üzere tüm yemeklerimiz
zeytinya¤› ile yap›l›r. Bir de bu kadar çok yöresel yeme-
¤i bir arada bulabilece¤iniz fazla yer yok.

Kad›köy’de üç flubeniz var, baflka yerlerde de flube
açmay› planl›yor musunuz?
fiu an böyle bir düflüncem yok. Ama daha ba¤›ms›z bir
yer açmay› planl›yorum. Açaca¤›m yer merkez gibi ola-
cak, içinde e¤itim verece¤imiz bir bölüm de bulunacak.
Böylece müflterilerimiz yeme¤in nas›l yap›ld›¤›n› izleye-
bilecek, hatta isterse ö¤renecek. Yemek kültürümüz
böylelikle ayakta kalacak.

Yurtd›fl›nda flube açmay› düflünüyor musunuz?
Evet, bunun nedeni de yurtd›fl›nda yemekten anlama-
yan kiflilerin yemeklerimizi yap›yor olmas›. Ayr›ca yurt-

d›fl›nda lezzetlerimizi o ülkenin insanlar›n›n damak tad›-
na uygun olarak baflkalaflt›r›yorlar. Oysa o insanlar bi-
zim yemeklerimizi oldu¤u gibi denemek istiyor. 

Çiya Dergisi, di¤er yemek dergilerinden oldukça
farkl› bir çizgiye sahip. Bu dergiyi ç›karmaya nas›l
karar verdiniz?
Okuyucu gözüyle yemek kültürünü iflleyen, mutfa¤›m›-
z›n sorunlar›n› ele alan bir derginin eksikli¤ini yafl›yor-
dum. Yemeklerin ad›n›n nereden geldi¤ini, ne zaman,
nas›l yendi¤ini, neden yap›ld›¤›n› anlatan bir dergi yok-
tu. Çiya Dergisi’ni bu nedenle ç›karmaya karar verdik.
Musakkan›n Yunan yeme¤i oldu¤unu söyleyenler ya da
buna karfl› ç›k›p Türk yeme¤i oldu¤unu iddia edenler
vard›. Ancak etimolojisine bak›ld›¤›nda kelimenin Arap-
ça oldu¤u anlafl›ld›. Çiya bu tarz bilgiler verip, yemek
kültürümüzü ayakta tutmay› amaçl›yor. Yemek piflirme
teknikleri gibi mesleki bilgilere de yer veriyoruz. Di¤er
ülkelerin yemek kültürleriyle ilgili yaz›lar da yaz›yoruz.
Yak›n zamanda kitap çal›flmalar›na da bafllayaca¤›z.

Yemek yemeyi seven biri olarak en sevdi¤iniz yemek
hangisi?
Mevsiminde olan ve kendine özgü özelliklerine ba¤l›
kal›narak yap›lan her yeme¤i çok seviyorum. Belli bir
yeme¤i seviyorum demek di¤erlerine hakaret etmek gi-
bi geliyor. Türkiye’de her bölge kendince lezzetler ya-
ratm›fl ve bunlardan birini üstün tutmak mümkün de¤il.
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“Biz hangi yeme¤imizi nas›l yiyece¤imizi bilmiyoruz. 
Yeme¤i nas›l yiyece¤inizi bilmezseniz, yeme¤in gerçek tad›n› asla alamazs›n›z.”
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“Tasar›m do¤an›n içinde var”
Can Yalman bir tasar›mc›. Tekne, lavabo, ambalaj, çatal, b›çak... Akl›n›za gelebilecek her türlü
nesneyi tasarlayabilir. Ürün ne olursa olsun, tasar›mlar›nda tek bir hedefi var: Zamans›z olmak!
Yaratt›klar›n›n yüzlerce y›l sonra ayn› de¤eri ifade etmesini isteyecek kadar iddial›.

Baz› kavramlar vard›r, hayat›n her alan›nda karfl›n›za ç›kar. T›pk› “tasar›m” gi-
bi. Alanlar› farkl› olsa da giydi¤imiz k›yafet, oturdu¤umuz koltuk, kulland›¤›m›z
bilgisayar, elimizden b›rakamad›¤›m›z cep telefonu ve hatta restoranda sipa-

rifl etti¤imiz yeme¤in sunuluflu bile bir tasar›m› ifade ediyor. Bir zamanlar modac›la-
ra ait san›lan bu kavram bugün pek çok kifliyi, flirketi, sektörü ilgilendiriyor. ‹flte bu
nedenle flirketler orijinal tasar›mlara ve yetenekli tasar›mc›lara kap›lar›n› daha çok
aç›yor. 2002’den bu yana Can Yalman Design adl› tasar›m ofisinde hizmet veren
Can Yalman çatal b›çak tasar›mlar›ndan teknelere, lavabolardan piknik setlerine ka-
dar pek çok farkl› objenin tasar›m›n› gerçeklefltiriyor. Önemli olan›n objelere yönelik
tasar›m problemlerini görmek ve çözümü gerçeklefltirebilmek oldu¤unu söyleyen
Yalman, obje ne olursa olsun iflin özünün tasar›m› bilmek oldu¤unu belirtiyor. Dün-
ya çap›nda 135’ten fazla kay›tl› endüstriyel tasar›m›n sahibi olan Yalman, Türkiye’de
son y›llarda tasar›ma yönelik oluflan ilginin zaman içerisinde daha da artaca¤›n›, Tür-
kiye’nin güçlü sanayisiyle tasar›ma aç bir ülke oldu¤unu söylüyor; “Türkiye’de sana-
yinin kendi tasar›mc›s›n›n ya da özgün tasar›m›n de¤erini bir flekilde anlay›p onlara
imkan tan›yarak dünya çap›nda, teknolojik, özgün, yeni tasar›mlar ortaya ç›karabil-
mesi gerekiyor. Tasar›m›n gücünü keflfetti¤imiz zaman çok ileri gidece¤iz, ama he-
nüz çok yavafl ilerliyoruz.”

Stil ve tasar›m sözcükleri sizin için ne ifade ediyor?
Stil tasar›mda kullan›lan bir ifade olmaktan çok modada
kullan›lan bir terim gibi geliyor. Tasar›m dedi¤imiz zaman
stilin de bunun içinde olmas› gerekiyor. Ayr›ca ürünün
üretilebilirli¤i, ergonomik olmas›, kullan›labilirli¤i, teknolo-
jisi, esteti¤i bütün bunlar› içinde bar›nd›r›yor. Stil dedi¤i-
miz zaman, daha çok estetik kavram›ndan söz ediliyor.
Tasar›m›, stili içinde bar›nd›ran bir fley olarak düflünme-
miz gerekir. Stil üzerine bir çal›flma yapt›¤›m›z zaman da-

ha basit sorulara cevap veren bir çal›flma oluyor. Gerçek bir profesyonel endüstriyel
tasar›m dedi¤imiz zaman ise bir sürü soruya cevap vermifl bir çal›flma yapm›fl olu-
yorsunuz.

Tasar›mlar›n›zda öncelikli unsur nedir?
Ürüne göre de¤iflebiliyor. Ürün ne gerektiriyorsa oradan yola ç›k›yoruz. Tekne tasa-
r›m› yaparken dikkate alman›z gereken yüzlerce unsur var. Bütün bunlar›n birleflimin-
den sonra nihai tasar›ma ulafl›yorsunuz. Bir çatal b›çak tasar›m› yaparken ifllevselli-
¤i, esteti¤i, di¤er objelerle uyumu, ergonomisi önemli ve tüm bunlardan oluflan bir
cevap bulmak gerekiyor.

Hem çatal hem de tekne tasar›mlar› yapabiliyor olman›z flafl›rt›c› say›labilir mi?
Etraf›n›zda gördü¤ünüz her fley birileri taraf›ndan tasarlan›yor. Bizim yapmak istedi-
¤imiz fley ürünün özelli¤ini, ürünün gerektirdi¤i çözümleri, sorunlar› ortaya ç›kararak
ona göre çözümler üretmek. Sonuçta bir tekne projesi ele ald›¤›m›z zaman teknenin
insan hayat›ndaki anlam›, ifllevselli¤i, ne tür amaçlar için kullan›laca¤›, kaç kiflinin kul-
lanaca¤›, tekneyi alan kiflinin yaflam tarz›na kadar bir sürü de¤iflik unsuru bir arada
düflünmek gerekiyor. Bütün bunlar› ayn› kazan›n içine at›p yo¤urarak bir çözüm or-
taya ç›kar›yorsunuz. Daha basit bir projede farkl› sorunlar ele al›p, farkl› bir bak›fl aç›-

s› ortaya koyup farkl› çözümler buluyorsunuz. Hisar için
yapt›¤›m›z çatal b›çak tasar›mlar›nda Türk kültürüne dö-
nüfl olarak, Selçuklu desenli motifleri ele ald›k. Onlar› ir-
deleyerek kendimize bir yol çizdik. Obje ne olursa olsun
iflin özü tasar›m. Bir lavabo ya da bir çatal için çok farkl›
bir tasar›m sürecinden geçmiyoruz. Sonuçta 30 metrelik
bir teknenin tasar›m süreci tabii ki çok daha uzun, çünkü
çok daha fazla detay var. Ancak hepsini ayn› titizlikle ele
al›yoruz. Bir çatal›n üstündeki k›vr›mlara ne kadar titizlik-



le yaklafl›yorsak, teknenin üstündeki tüm çatal büyüklü¤ündeki detaylara da ayn› ti-
tizlikle yaklafl›yoruz.

Bir yandan müflterinin beklentilerini karfl›layarak di¤er yandan imzan›z› koruma den-
gesini nas›l sa¤l›yorsunuz?
‹yi bir proje ortaya ç›karabilmek için müflteriyle tasar›mc›n›n yak›n iliflki içinde olmas›
gerekir. Projeye “En iyisini bilirim, tarz›m budur” diye yaklafl›rsan›z, baflar›l› bir sonuç
ortaya ç›kmaz. Önce üretici firman›n isteklerini çok iyi anlayabilmeniz laz›m. Türki-
ye’deki sanayi, tasar›mc›y› bilgilendirmek konusunda eksik. Bu konuda e¤itilmemiz
gerekiyor; tabii bu da tasar›mc›n›n görevlerinden biri. fiirketlere bilgilendirme yapma-
y› ö¤retmesi gerekiyor; belki de beraber haz›rlamal›. Pek çok firma tam olarak ne is-
tedi¤ini bilmeden geliyor. Tasar›mc›ya bu kadar genifl bir alan b›rak›rsan›z iflin içinde
kaybolabilir. O yüzden müflteriyi çok iyi anlaman›z ve isteklerini çok iyi belirlemeniz
gerek. Müflteri olarak gelen üreticinin isteklerini karfl›lad›ktan sonra ürünü kullanacak
olan müflterinin isteklerini karfl›lamal›. Hedef kitlenin do¤ru belirlenmesi ve incelen-
mesi, belki bire bir görüflüp ürünün kullan›m›n› gözlemlemek gerekebilir. Kafan›zda
do¤rular yanl›fllar var. Do¤ru yolu bütün bu unsurlar› içine katarak bulman›z gereki-
yor. Bunlar›n hepsinin dengesini iyi kuranlar bence iyi tasar›mc› olabiliyor.

Türkiye’de tasar›mc› olman›n avantajlar› ya da dezavantajlar› nelerdir?
Türkiye tasar›ma aç bir ülke. En büyük avantaj›m›z bu. Türkiye’de inan›lmaz bir sa-
nayi var. Sanayimizin ço¤u, bir flekilde ürün gelifltirip üretiyor. Tasar›mc› kullanma-
dan yap›yor. Türkiye’de  büyük bir tasar›mc› kitlesi var ve bu say› her geçen gün ar-
t›yor. Ne yaz›k ki bu tasar›m gücünü kullanmay› beceremiyoruz ya da tasar›mc› ve
sanayiciyi  birlefltiremiyoruz. Bunu çok iyi becerebilirsek herkes için yararl› olacak.
Türkiye’de bir sürü firma tasar›m›n gücünü fark etmifl de¤il. Bugün etraf›n›za bakt›-
¤›n›z zaman yurtd›fl›nda isim yapm›fl, belirli yerlere gelmifl bir sürü firman›n arkas›n-
da çok önemli bir tasar›m kitlesi ya da imzas› var. Bu tasar›mc›lar› ve tasar›mlar›n›
bünyelerinde bir de¤er olarak saklayabilmifller ve 100 y›l sonra bile ayn› tasar›mlar›
bir flekilde insanlara sunabiliyorlar. Bu sat›n al›namayacak bir de¤er asl›nda. Türki-
ye’de sanayinin bunun fark›na varmas› ve kendi tasar›mc›s›n›n ya da özgün tasar›-
m›n de¤erini bir flekilde anlay›p onlara bu imkan› tan›yarak dünya çap›nda, teknolo-
jik, özgün, yeni tasar›mlar ortaya ç›karabilmesi gerekiyor. 

Son zamanlarda tasar›mc› adlar› daha s›k duyuluyor neden? 
‹nsanlar fark›na varmaya bafllad›lar. Türkiye belirli bir geliflim sürecinden geçiyor.

Taklit ürün yapt›k, ama bu taklit ürünleri yaparak üretimi ö¤rendik. Ondan sonra ka-
liteli yapmay› ö¤rendik ve kaliteyi ön planda tutmaya bafllad›k. fiu an üretimi bece-
rebiliyoruz ve kaliteli ürün yapabiliyoruz. Fark edildi ki yaln›zca Türkiye pazar› yetmi-
yor, yurtd›fl›na da mal satmak gerek. Yurtd›fl›na mal satabilmek için de farkl› bir ürün
ortaya ç›karman›z gerekiyor. Yurtd›fl›ndan kopyalad›¤›m›z ürünleri çok kaliteli biçim-
de üretip tekrar yurtd›fl›na satarak bir yere gelemeyiz. O yüzden tasar›m Türkiye’de
konuflulur hale ve sayg›n bir seviyeye geldi diyebiliriz. ‹leride daha aktif olaca¤›n› dü-
flünüyorum. Hiçbir flekilde gelip geçici bir süreç olarak düflünmüyorum. Bu bir süre-
cin parças› ve daha iyiye gidecek.

Dünya çap›nda çok fazla Türk tasar›mc› olmamas›n›n nedenleri neler?
Defne Koz, ‹nci Mutlu, Ayfle Birsel gibi dünya çap›nda pek çok tasar›mc›m›z var. Yal-
n›zca tasar›mda de¤il her alanda dünya çap›nda baflar›l› çok say›da Türk yok. Ailem
tasar›mc› olmam› çok s›cak karfl›lad›, ama biliriz ki, herkes çocu¤unun doktor ya da
avukat olmas›n› ister. Sanata yöneldi¤iniz zaman aç kalacakm›fls›n›z gibi bir izlenim
oluflur. Toplum olarak tasar›ma, sanat eserine fazla de¤er vermiyoruz. Son zaman-
larda daha iyiye gidiyor. Özellikle modada dünya çap›nda isimlerimiz olufltu. Sektör
hem devlet taraf›ndan hem de özel sektör taraf›ndan desteklendikçe yurtd›fl›nda
isimler oluflacakt›r.

Bir tasar›mda olmazsa olmaz dedi¤iniz unsurlar var m›d›r? Can Yalman imzas› nas›l
fark edilir?
Onu söylemek çok zor. ‹yi tasarlanm›fl bir ürün olmas› bizim için her zaman çok
önemli. Ürünü kulland›¤›n›z zaman sizi mutlu ediyorsa, bir flekilde sizde bir tebessüm
oluflturabiliyorsa, bu ürünü kim tasarlam›fl dedirtebiliyorsa ve orada Can Yalman’›n
ismi bir flekilde telaffuz edilebiliyorsa bu beni mutlu eder. Ama her üründe bu biraz
farkl› olacakt›r. Estetik olmas› benim için çok önemli. Ürünün kriterleri neyse, tasar›-
m›n bu kriterleri yerine getirmesi çok önemli.

Türkiye’de müflteri profili nas›l?
Tasar›m isteyen müflteriler genellikle bilinçli. Tasar›m kavram›n› yeni duymufl müflte-
riler çok ender. ‹smimizi duyan, gelip bizimle çal›flmak istedi¤ini söyleyen flirketler de
var. Onlarla da görüflüyoruz ve tasar›m› anlat›yoruz. Ancak tasar›m basit bir kavram
de¤il. Bizimle çal›flmak isteyen insan gerçekten tasar›ma yat›r›m yapabilmeli. Bu yal-
n›zca parasal anlamda de¤il, kendini gerçekten bu ifle adayabilmeli ve bunun uzun
vadeli bir süreç oldu¤unu anlamal›. Bunun için flirketin özünde, bünyesinde bir de-
¤iflim olmas›n› talep ediyoruz. Yaln›zca tek bir ürün için tasar›m yapt›rmak yeterli de-
¤il. Çal›flt›¤›m›z firmalarla uzun vadeli iliflkilerimiz oluyor. Çal›flmak istedi¤im firmalar,
tasar›m› tek bir üründen çok gerçekten bir kavram olarak kabul edebilen firmalar. Bir
firmayla uzun vadeli çal›flmak hofluma gidiyor. fiirketler tasar›mc›y› serbest b›rak›p
özveriyle yaklafl›rlarsa neler yap›labilece¤i çok aç›k. Dünya çap›nda firmalar ve dün-
ya çap›nda satan ürünler Türkiye’den ç›kabilir. Tasar›m›n ya da tasar›mc›n›n yaklafl›-
m› bir problem çözme olarak görülebilir. Ancak iyi bir tasar›m ya da tasar›mc› yaln›z-
ca ürün baz›nda kalmamal›. fiirketin ürünü, gelece¤i, ufku ve tabii ki nihayi kullan›c›-
y› düflünmeli. Bütün bu unsurlar› bir araya getirip gerçekten çok farkl› ve mükemmel
bir ürün ortaya ç›karabilirsiniz. Firma bu ürünü 200-300 y›l pazarlama flans›na sahip
olabilir. Firma için elinde böyle bir de¤erin olmas› çok güzel bir fley.

Trendler hayal gücünüzü nas›l etkiliyor?
Felsefe ve teknoloji aç›s›ndan takip etti¤imiz farkl› noktalar var. Ancak trend kavram›
bana çok itici geliyor. “Önümüzdeki y›l›n trendleri ne olacak?” diye hep soruluyor.
“Bilmiyorum” diyorum. Trendin üzerinde bir tasar›m ortaya ç›karmak laz›m. Bugün
için tasar›m yapmamak gerekiyor. Bence en do¤rusu zamans›z bir tasar›m ortaya ç›-
karabilmek. As›l marifet 300 y›l satabilecek bir ürün tasarlamak. Biz otomotiv sektö-
rünü takip ediyoruz. Dünyada teknolojik trendler aç›s›ndan önde giden sektörlerden
bir tanesi. Elektronik sektörünü takip ediyoruz. Bilgi ça¤›nda yafl›yoruz ve bilginin
al›flverifli nas›l oluyor diye bak›yoruz. Modada neler olup bitti¤ini izliyoruz. Sanat dün-
yas›n› izliyoruz. Tüm bunlardan kendimize art› de¤erler ç›kar›yoruz. Ayr›ca Uzakdo-
¤u felsefesi çok hofluma gidiyor. De¤iflik kültürlerden ilham kaynaklar› ç›kar›yoruz.
Tek bir yerde k›s›tl› kal›p o tarafa odaklanm›yoruz. En iyi tasar›mc›, en çok görmüfl
geçirmifl, yaflam›fl tasar›mc›d›r.

Tasar›mc› aç›s›ndan Anadolu nas›l bir kaynak?
‹nan›lmaz bir hazine. Do¤adan çok fazla ilham ald›¤›m›z› söyleyebilirim. Onun için ge-
zip görmeye çok önem veriyorum. Yaln›zca Türkiye’yi de¤il, dünyay› gezmek laz›m.

Afrika’y› gezdi¤inizde, hayvanlar›, bitkileri, yaflam tarz›n› gözlemledi¤inizde, Türki-
ye’nin do¤u taraf›n› gezdi¤inizde bambaflka ufuklara gidebiliyorsunuz. Kendi içinize
dönüp oradaki enerjiyi bir flekilde hisseder, depolar ve tasar›mlar›n›za yans›tabilirse-
niz çok ilginç fleyler ortaya ç›kabilir. 

Tasar›mc› do¤ay› ne kadar taklit eder?
Yapt›¤›m›z tasar›mlar›n ço¤u asl›nda do¤ada bir flekilde var. Teknoloji de do¤ay› ta-
kip eder. Do¤ay› takip etti¤iniz zaman çok de¤iflik ürünler ortaya ç›karabilirsiniz. Ta-
sar›mc›y›, do¤adaki tasar›m› bir flekilde insanlara yans›tan bir araç gibi düflünebiliriz.

Tasar›m›n› gerçeklefltirmekten en çok keyif ald›¤›n›z bir obje var m›?
Tekne tasar›m› çok hofluma gidiyor. Çünkü çok kapsaml› bir tasar›m. Birçok sorun
içeriyor. Onlar› çözmek ve birbirleriyle iliflkisini kavray›p bir çözüm üretebilmeyi sevi-
yorum. Ayr›ca büyük bir objenin elinizden ç›km›fl olmas› çok keyif verici. Ayr›ca her-
kesin kullanabilece¤i ve herkesin temin edebilece¤i tasar›mlar yapmaktanda hoflla-
n›yorum.

Kaç kiflilik bir ekibiniz var?
fiu anda üç kifliyiz. Yapt›¤›m›z ifllere bakarsan›z ufak bir ekibiz. Biraz zorlan›yoruz di-
yebilirim. Ama ekibi sa¤lam tutmak benim için çok önemli.

Siz olmasan›z da ifller yürür mü?
O¤lum birkaç ay önce do¤du ve uzun süre onunla ilgilendim. Ama ifller de devam
etti. ‹nsanlar Can Yalman Design’a geldiklerinde tasar›mlar›n Can Yalman’›n elinden
ç›kmas›n› istiyorlar. Yanl›fl bir yaklafl›m. Sonuçta buradaki tasar›mlar ekip çal›flmas›-
n›n ürünleri. Gerekti¤inde d›flar›dan da destek al›yoruz. Buradaki her fleyi muhakkak
benim tasarlamam gerekmiyor. As›l önemli olan buradaki her fleyin bir tasar›m felse-
fesinden ve do¤ru bir tasar›m kavram›ndan ç›kmas›. ‹nsanlara bu servisi sunuyoruz.

5756 tasar›m: Can Yalman

“Yapt›¤›m›z tasar›mlar›n ço¤u asl›nda do¤ada bir flekilde var. Do¤ay› takip etti¤iniz zaman çok de¤iflik
ürünler ortaya ç›karabilirsiniz. Tasar›mc›y›, do¤adaki tasar›m› bir flekilde insanlara yans›tan bir araç

gibi düflünebiliriz.”



59 58 spor: Semih Sayg›ner
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

S
emih Sayg›ner hayallerinin, ideallerinin peflinde

›srarla koflan ve yapt›¤› ifl ne kadar farkl› olursa

olsun azimle ve disiplin içerisinde en iyisini yap-

maya çal›flan bir sporcu. Sayg›ner için “dünya çap›nda

tan›nan bilardocumuz” demek klifle say›labilir. Onun ye-

rine “Türkiye çap›nda tan›nan tek bilardocumuz” da di-

yebiliriz. Sayg›ner’in dünya çap›ndaki baflar›lar›n›n yan›

s›ra Türkiye’deki en büyük baflar›lar›ndan biri de bilar-

dodan spor olarak söz edilmesini sa¤lamas›. 

‹zlerken so¤ukkanl›l›¤›yla, tekni¤iyle yenilmez görünen ve

bilardo literatüründe ad›yla an›lan tam 41 vurufla sahip

Sayg›ner’in elbette yenildi¤i maçlar da var. Ancak bunlar

o kadar az ki flimdiye kadar pek konuflulmad›. Sayg›-

ner’le söyleflimizde yenilgiler, baflar›lar, hayaller, hedef-

ler, azim, disiplin, h›rs ve tabii ki en çok bilardo var.

Bu sporda bu kadar baflar›l› olaca¤›n›z› tahmin edi-

yor muydunuz, hedefiniz bu muydu?

Hep çok iyi olmak istiyordum, ama baflar›l› olaca¤›m› bir

süre sonra anlamaya bafllad›m. Yurtd›fl›na ilk ç›kt›¤›m

dönemlerde yabanc› dilim olmad›¤› için yabanc›l›k çek-

tim. Kat›ld›¤›m ilk turnuvalarda bu konudaki çekingenli-

¤im nedeniyle benden zay›f kiflilere yenildim. Kendi ça-

bamla yedi dil ö¤renerek rakiplerimi tan›maya bafllad›m

ve bu sporda iyi yerlere gelebilece¤imi anlad›m. Çev-

remdekilere k›sa sürede dünya flampiyonu olaca¤›m›

söyledi¤imde herkes güldü, ama bilinçli olarak çal›flma-

lar›m› sürdürdüm. Bir süre sonra herkes söylediklerimi

yapabilece¤imi anlad›. ‹lk yendi¤im oyuncu da 1992’de

o y›l›n flampiyonu Ceulemans’t›. 3-0 yendi¤im maç Al-

manya’da canl› yay›nda, Türkiye’de de Tele On’da veril-

di. O maç hayat›m› de¤ifltirdi. Ertesi gün sokaklarda

herkes beni tan›yordu. O günden sonra Türkiye’de bi-

lardoya bak›fl de¤iflti ve herkes ilgi göstermeye bafllad›.

1993’te de Türkiye Bilardo Federasyonu kuruldu.

Baflar›n›z› neye borçlusunuz?

Ciddi bir özgüvenim var. Nerede oldu¤umu bilerek

kendimi hep elefltirdi¤im gibi baflkalar›n›n elefltirilerine

de aç›k oldum. Kapris ve kibir yapmad›m. Disiplinli ça-

l›fl›p antrenmanlar›m› aksatmad›m. Bu iflte baflar›l› ol-

mak için yetene¤in tek bafl›na yetece¤ini düflünmedi-

¤imden, kendimi gelifltirmek için mücadele ettim. Ya-

banc› diller ö¤rendim. ‹ngilizce, ‹spanyolca, Hollanda-

ca’y› iyi konufluyorum. Japonca, Korece, Almanca ve

Arapça da biliyorum. Yeniliklere ayak uydurdum. Bilar-

doya yenilikler getirdim. 

Maçlar›n›zda oldukça so¤ukkanl› görünüyorsunuz.

Nas›l konsantre oluyorsunuz? 

Konsantrasyon en son gerekli. Öncelikle bilardoda bil-

gi ve birikim sahibi olmak gerekiyor. Oyuna, kendine ve

toplara hakimiyet gerekiyor. Bilardo için zeka sporu

denilir, ama zeka da tek bafl›na yetmez. Bilardoda dü-

flündü¤ünüz fleyleri sporcu kimli¤inizle hayata geçir-

mek için ciddi antrenmanlar yapmak gerekiyor. Ben

bunlar› dikkate alarak konsantre oluyorum. Bu nedenle

maçlarda oldukça so¤ukkanl›y›md›r. 

Maçlar›n›z› nas›l yönetiyorsunuz?

Maç› kazanmaya odaklan›yorum. Maç s›ras›nda yafla-

yaca¤›m zorluklarla mücadele için kendimi güçlendiri-

yorum. Maçlarda yaln›zca kendi oyunuma konsantre

oluyorum. Sonras› kendili¤inden geliyor. 

Maçlara nas›l haz›rlan›yorsunuz?

Ciddi bir haz›rl›k süreci geçiriyorum. ‹ki ay önceden ça-

l›flmalara bafll›yorum. Haftada dört gün spora gidiyo-

rum. Fitness yap›yorum, bisiklete biniyorum, kofluyo-

rum. Kondisyonuma dikkat ediyorum. Kendimi güçlen-

diriyorum. 

Rakiplerinizi maç öncesinde araflt›r›yor musunuz? 

Bütün oyuncular› tan›d›¤›m için herhangi bir araflt›rma

yapm›yorum. Ciddi bir haz›rl›k süreci geçirdi¤im için za-

ten kendimi rakiplerimden önde hissediyorum. Rakiple-

rim bunu hissetti¤i için avantajl› oluyorum. Bu nedenle

onlar›n nas›l haz›rland›¤›n›, maçta neler yapaca¤›n› dü-

flünmem. Aç›l›fl vuruflunun d›fl›nda hiç yorum yapmam.

Çünkü pozisyonlar›n ne olaca¤›n› bilemedi¤imiz için

oyunun nas›l geliflece¤ini tahmin edemeyiz. Bu hem gi-

zemli hem de zor bir durum. Maçlarda pozisyonlara

göre düflünüp hareket ederim. Yaln›zca bir at›fl sonra-

s›n› düflünürüm. 

Bilardoda gösteri amaçl› teknikleriniz insanlar› size

hayran b›rakt›. Bu teknikleri nas›l ürettiniz?

Bizde bilardo kahvehanelerde oynanan bir spor olarak

görülüyordu. Ben de dünya çap›nda bu spora renk ver-

mifl biri olarak iflin sevimli taraflar›n› ön plana ç›karma-

y› ve bilardoyu sevdirmeyi amaçlad›m. Bilardoyu hem

komik hem de flafl›rt›c› hale getirdi¤im için insanlar ilgi

duydu. Hem Türkiye’de hem de dünyada bu spora de-

¤iflik bir bak›fl getirdim. Komik hikayeler anlatarak flov

yapt›m. Amac›m ne kadar iyi oldu¤umu göstermek de-

¤il, insanlar› e¤lendirmekti. Dünyada ilk kez benim ge-

lifltirdi¤im tekniklerle bilardonun popülaritesi artt›. 

Kaç tane ›stakan›z var? Sizin için u¤urlu olan var m›?

Bilardoda baflar›l› olmak için iyi bir ›stakaya sahip ol-

mak gerekiyor. Birkaç tane ›stakam var, ama yaklafl›k

üç y›ld›r kulland›¤›m ›stakam›n u¤urlu oldu¤unu düflü-

nüyorum. Istaka de¤ifltirmeyi sevmiyorum. 

Unutamad›¤›n›z at›fl›n›z ve maç›n›z› hangisiydi?

Las Vegas’ta Torbjorn Blomdahl’la oynuyorduk. Bütün

maç boyunca gerideydim. Maç 2-0 oldu¤unda mola

vermifltik. Molada baflkan yan›ma gelerek onu durdur-

mam gerekti¤ini söyledi. Maç›n geri kalan k›sm›nda y›-

k›lmayan savaflç› edas›yla mücadele verdim. Maç 14-

14 oldu¤unda rakibimin son bir vuruflu kald›. Yapt›¤›

at›fl›n say› olaca¤›n› gördü, ama ikinci vurdu¤u topun

onun önüne vuraca¤›n› ve say›y› alamayaca¤›n› fark et-

ti¤inde ani bir dönüfl yaparak h›zla oturma yerine geldi.

Ben de ayn› anda h›zla masaya kofltu¤um için onunla

gö¤üs gö¤üse çarp›flt›k. Çok heyecanl› geçen maç› ka-

zand›m. Bugüne kadar beni en zorlayan rakip oydu. O

günü unutamam. Ayr›ca bilardo literatürüne geçen 41

at›fl›m var. Onlar›n da benim için yeri farkl›d›r.  

Bundan sonras› için hedefiniz nedir?

Bilardodaki misyonum hala bitmedi. fiampiyonluk al-

mak için mücadele edece¤im. Ben flampiyon olmak

için do¤dum. Bilardoya baflka katk›larda bulunmak için

kendi ad›mla ›staka üretimi yapmak istiyorum. Yak›n

zamanda bir ›staka firmas›yla anlafl›p üretimlere baflla-

yaca¤›z. Türklerin de iyi malzemeler üretti¤ini göster-

mek istiyorum. Istakalar›n alt›na küçük bir Türk bayra¤›

koyaca¤›m. Bilardo masas› üretimiyle ilgili de bir çal›fl-

mam var. Mynet’le internette bilardo oynama program›

yapt›k. Bu da beni çok heyecanland›rd›. Ayr›ca aktif

spor hayat›m bitti¤inde sporcu yetifltirmek istiyorum. 

2005 Dünya Milli Tak›mlar fiampiyonas›’nda baflar›l›

olamaman›z›n nedeni neydi? 

2005 Dünya Milli Tak›mlar fiampiyonas›’na baflka bir

ekiple maça 15 gün kala haz›rlanmam› istediler. Bu

kadar sürede bir maça haz›rlanamayaca¤›m› anlatma-

ya çal›flt›m, ama ülkemde bunu benden istediler. Hat-

ta verdi¤im tepki için bana ceza bile verdiler. Bu hata

nedeniyle Türkiye 2003-2004 y›llar›nda dünya flampi-

yonuyken 2005’te gruptan bile ç›kamad›k. Bu iflte

eme¤i geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir ülkede

böyle bir fley olamaz. Maçlara iki buçuk ay öncesinden

haz›rlan›l›r. Bizim iki y›l üst üste dünya flampiyonu ol-

mam›z ciddi bir çal›flman›n ve eme¤in ürünüdür. Biz

çal›flt›k, karfl›l›¤›nda ceza ald›k. Bu tepkiyi kendi ad›ma

de¤il, ülkem ad›na verdim. Tayfun Tafldemir’le gitsey-

dik dünya flampiyonu olurduk. Neden gönderilmedi¤i-

mizi hala anlam›fl de¤ilim. Bu konuda hakl› oldu¤umu

her platformda anlatmaya haz›r›m. Çok üzgünüm,

unutam›yorum. Bu k›rg›nl›klar›ma karfl›n hala projeler

üretip, Türkiye’de bilardonun geliflmesi için çal›flmalar

yap›yorum. 

Semih Sayg›ner bilardoda dünya çap›nda bir marka

oldu. Türkiye’nin bilardo ile markalaflt›r›lmas› için ne-

ler yap›lmal›?

Dünyada bilardo sporu denilince akla Semih Sayg›ner

ve Türkiye geliyorsa biz bu ifli baflarm›fl›z demektir. An-

cak bugüne kadar asla birey olarak hareket etmedi¤imi

vurgulamak istiyorum. Marka olduysam bu Türkiye’nin

baflar›s›d›r. Baflar›m› sürdürülebilir k›lmak için gençlere

ve bu spora daha fazla destek olunmal›. 

Türkiye’de kaç tane lisansl› bilardocu var? 

Yaklafl›k 10 bin civar›nda lisanl› sporcumuz var. Az›m-

sanacak bir rakam de¤il. Bence dünyan›n en iyi oyun-

cular› Türkiye’de bulunuyor. Zaman içinde çok iyi spor-

cular›n yetiflece¤ine inan›yorum.

“fiampiyon olmak için do¤dum”
“Hem Türkiye’de hem de dünyada bilardo sporuna de¤iflik bir bak›fl getirdim. Komik hikayeler anlatarak
flov yapt›m. Amac›m ne kadar iyi oldu¤umu göstermek de¤il, insanlar› e¤lendirmekti. Dünyada ilk kez be-
nim gelifltirdi¤im tekniklerle bilardonun popülaritesi artt›.” 



61 60 moda: Dice Kayek

Nostaljik ve modern
Dice Kayek ad›n› duymayan yok. Türkiye s›n›rlar›n› aflan ve dünyaca tan›nan markan›n yarat›c›lar›

Ayfle ve Ece Ege kardefller özellikle günümüzün çal›flan kad›nlar› için zarif ve fl›k tasar›mlar›yla dikkat
çekmeye devam ediyorlar. 
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Ege Kardefller, ‹pekyol’un 2005 ‹lkbahar-Yaz ko-
leksiyonuyla moda dünyas›na girifl yapan yep-
yeni markas› M A C H K A’n›n da yarat›c›lar›.

‹pekyol, “Erkekler için hiçbir fley yapmamaya devam”
slogan›yla 2005/6 Sonbahar-K›fl koleksiyonunda
1960’l› y›llar›n kad›n›n› ve onun günümüze yans›yan za-
rafetini çizgilerinde buluflturuyor. Koleksiyonda, 60’la-
r›n dramatik ve canl› flekilleri hafif tüvitler, flal ve çiçek
desen bask›l› flifonlarla modernize edilmifl. Her duru-
ma, her mekana ve günün her saatine uygun fl›k seçe-
neklerle, her kad›na idolümsü bir feminenlik kat›yor.
Aktif ve hayat›n her alan›nda yaflayan günümüz kad›n›
için küçük detaylarla de¤ifltirilebilen pratik bir gardrop
yaratma f›rsat› sunuyor. A¤›rl›kl› kullan›lan siyah, kahve,
camel tonlar›n; yan›k turuncu, mürdüm, ekru, lila, opal
tonlar› ile renklendirildi¤i koleksiyon, kürk, yar› de¤erli
tafllar ve ak›c› silüetlerdeki keskin kontrastlar ile göz
al›c› detaylar› kaps›yor.

2005/6 Sonbahar-K›fl koleksiyonunda duvar ka¤›d› de-
senindeki çiçek ve saray bahçelerini ça¤r›flt›ran desen-
lerle tasarlanm›fl s›cak h›rkalar, balon etekler, kol uçla-
r› ve yakalarda hacimler, kum saati fleklinde vücuda
oturan siluetler, batik kadifeler, tüvitler, doreler ve vin-
tage deriler, pelufl kürklerle romantik, zarif ve ayn› za-
manda güçlü ve enerjik bir kad›n silüeti çiziyor. Modern
romantik tarz bu k›fl koleksiyonunda da devam ediyor.
Her zamanki; hem gece hem gündüz rahat ve fl›k kom-
binasyonlar ön planda. “Yüzy›l›n bütün tarzlar›n› birlefl-
tirip güncellefltirmek” bu sezonu anlatan en iyi cümle.

M A C H K A
M A C H K A, fl›k olmay› isteyen ve kendi tarz›n› bilen
kad›nlar›  hedefliyor. Tasar›m›n› ‹pekyol için Dice Kayek
ve ekibinin üstlendi¤i bu yeni marka, kendine güvenen
ve hissetti¤i yaflta olan kad›na hitap ediyor. Paris’te

yaflayan Ayfle ve Ece Ege kardefller ile M A C H K A
markas›n›n yarat›m sürecini ve tasar›m dünyas›ndaki
trendleri konufltuk.

“M A C H K A” markas›n›n yarat›m sürecinde neler
yafland›? Nelerden ilham ald›n›z?
‹smi asl›nda ‹pekyol’un Yönetim Kurulu Baflkan› Yalç›n
Bey çok önceleri belirlemifl ve hatta tescil ettirmifl.
Kendisiyle çal›flmaya bafllad›¤›m›zda bu isimden söz
edince gerçekten çok be¤endik. Baflka bir alternatif
düflünmedik. Maçka’y›, uluslararas› bir isim olmas›, ha-
t›rlanabilir ve kolay telafuz edilebilen bir sözcük olmas›
nedeniyle benimsedik. Maçka isminden dolay› da ilk
ma¤azam›z› Maçka’da açt›k. M A C H K A gerçekten
ilk günden bu yana inan›lmaz ilgi görüyor. Bunda
Ece’nin dünya trendlerini yakalamas›n›n pay› büyük.
Di¤er neden ise k›yafetlerin tümünün “giyilebilecek” ni-
telikte olmas›. M A C H K A’n›n en önemli amac› kali-
teyi ve tasar›m›, en uygun fiyat politikas› ile sunmak.
2005 yaz bafl›nda ‹stanbul’a gelen birçok yabanc›
medya temsilcileriyle Machka ma¤azas›n› gezdi¤imiz-
de koleksiyonu gerçekten çok be¤endiklerini ifade et-
tiler. Böyle bir markan›n dünya pazar›nda inan›lmaz ilgi
görece¤i yönünde hepsi hemfikir oldular. Üstelik Avru-
pa’da ma¤azas› olmamas›na ra¤men Avrupa bas›n›n-
da yer almaya bafllad›k. Bu büyük bir baflar›d›r. Ayr›ca
M A C H K A koleksiyonlar› Avrupa bas›n›nda da haber
olarak ç›kmaya bafllad›. En son Le Figaro’da yer ald›k.

“Bu y›l her yerde nostalji ve romantizm var. M A C H K A kad›n›n›n her dönem romantik, feminen, biraz
uçar›, biraz zamandan ba¤›ms›z çizgisini sakl› tutaca¤›n› düflünüyoruz.”



Haberde ‹stanbul’da giyim al›flverifli için tek adres 
M A C H K A gösterildi.

“M A C H K A” kad›n›n› tarif etmek gerekirse neler
söylenebilir?
Öncelikle kesinlikle M A C H K A’n›n hitap etti¤i belirgin
bir yafl grubu yok. Özellkle her yafl grubuna hitap eden
bir koleksiyon haz›rl›yoruz. M A C H K A için “ageless”
bir marka diyebiliriz. Hangi tarz kad›n sorusuna gelin-
ce; üreten, romantik ve dinamik bir kad›n.

‹pekyol ve Dice Kayek aras›ndaki iflbirli¤inin s›rr› nedir?
Yalç›n Bey bize ‹pekyol için teklif getirmiflti. ‹pekyol’un
oturmufl bir tarz› oldu¤unu düflünerek ve global bir mar-
ka yaratmak ad›na yepyeni bir olufluma gittik. Ayn› yöne
bak›yoruz. Ayn› vizyona sahibiz. Dünyadaki tasar›mc› -
sanayici iflbirli¤inin Türkiye’de ilk örne¤ini oluflturduk.
Sektöre önemli yans›malar› olaca¤›n› düflünüyoruz.

“M A C H K A” yurtd›fl›na aç›lacak m›?
M A C H K A’n›n orta vade hedefleri belirli. Orta vade-
de hedef Paris, Londra, New York ve Tokyo’da birer
ma¤aza açmak.

Trendler tasar›mlar›n›za ne flekilde etki ediyor?
40’lar ve 50’ler yeniden moda. Oysa Machka bu stili
standart bir tarz olarak benimsiyor. Biz geçen y›l ç›kt›¤›-
m›zda da ayn› çizgiyle ç›kt›k. Bu y›l bak›yoruz ki her yer-

de nostalji ve romantizm var. M A C H K A kad›n›n›n her
dönem romantik, feminen, biraz uçar›, biraz zamandan
ba¤›ms›z çizgisini sakl› tutaca¤›n› düflünüyoruz.

Yurtd›fl›nda Türk tasar›mc› olman›n avantajlar› ve de-
zavantajlar› nelerdir? Yurtd›fl›ndaki baflar›n›z›n s›rlar›
nelerdir?
Paris arenas›n› seçmek cesaret ifli. Biz kariyerimizi Pa-
ris’te sürdürüyoruz. Dice Kayek markas›n› “dünya marka-
s›” yapmak için çabal›yoruz. En büyük hedefimiz kurum-
sallaflmak, bütün stratejilerimizi bunun üzerine kurduk.
Ülkemizi yurtd›fl›nda temsil etmekten çok memnunuz.

‹fl dünyas›nda vazgeçilmez parçalar neler olmal›?
Bu sezon kad›nlar aç›s›ndan minik h›rka, skoçun her
türlü uygulamas› ve aksesuarlarla süslenmifl trikolar.

Renklerin tasar›mlar›n›zdaki önceli¤i nedir?
M A C H K A  koleksiyonunda tercih edilen kumafllar;
yüzde yüz ipek flifon ve ipek satenlerle desteklenen, in-
ce y›kanabilir yünlüler ve koton gabardinler olarak beli-
riyor. Ifl›lt›l› ve fl›k çiçekli jakar kumafllar, yine çiçekli
ipek saten, ipek flifonlarla kombin oluflturuyor. Ekose
ve petit kare, keçe efektli kumafllarla hareket kazan›-
yor. Kontrast renklerin kombinasyonlar› ile haz›rlanan
koleksiyonun a¤›rl›kl› renkleri orman yeflili, bordo ve la-
civert. Bu renklerle kontrast oluflturan sar›, turuncu  gi-
bi s›cak renklerde kullan›ld›.

Yeni projeleriniz neler?
Ekim ay›ndaki Paris moda haftas› için çok büyük bir
süprizimiz var. fiimdiden söylemek istemiyoruz.

Nostalji ve romantizm
2005 Sonbahar›’nda geçmiflin çizgileri ve romantizm
var. M A C H K A ikinci sezonunda 2005/6 sonbahar -
k›fl modas›nda belirleyici çizgiler ortaya koyuyor. 2005
sonbahar›nda hakim olan romantizm ve nostalji, 
M A C H K A kad›n›n› yarat›yor. Tuba Ünsal’›n kat›l›m›
ile katalog çekimleri gerçekleflen yeni M A C H K A  ko-
leksiyonunda tercih edilen kumafllar; yüzde yüz ipek fli-
fon ve ipek satenlerle desteklenen, ince y›kanabilir yün-
lüler ve koton gabardinler olarak beliriyor. Ifl›lt›l› ve fl›k
çiçekli jakar kumafllar, yine çiçekli ipek saten, ipek fli-
fonlarla kombin oluflturuyor. Ekose ve petit kare, keçe
efektli kumafllarla hareket kazan›yor. Kontrast renklerin
kombinasyonlar› ile haz›rlanan koleksiyonun a¤›rl›kl›
renkleri orman yeflili, bordo ve lacivert. Bu renklerle
kontrast oluflturan sar›, turuncu gibi s›cak renkler de
kullan›ld›. Truvakar kollu mini ceketler, boru paça pan-
tolonlar, diz alt›, f›rf›rl› dantelli, pilili etekler, bele oturan
diz alt› veya kruvaze elbiseler, ipek saten - ipek flifon
dantelli bluzlar, fl›k denim gruplar›, düz ve kaftan göm-
lekler M A C H K A’n›n 2005/6 sonbahar - k›fl silüetini
olufltururken, kolleksiyonu, elifli boncuklu danteller, ke-
çe çiçekler, renkli tafll› brofllar, plexi ve demir payet ifl-
lemeler süslüyor.
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“Bu sezon ifl dünyas›nda kad›nlar aç›s›ndan vazgeçilmez parçalar; 
minik h›rka, skoçun her tür uygulamas› ve aksesuarlarla süslenmifl trikolar.”



67 66 sa¤l›kl› yaflam: Murat K›n›ko¤lu
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Türkiye’de her y›l yaklafl›k 2 milyon koroner kalp
hastas›n›n 130 bini hayat›n› kaybediyor. Yaln›z-
ca ‹stanbul’da günde 300 kifli kalp krizi geçiri-

yor. Kalp hastalar›n›n say›s› günden güne  art›yor. Spor
yaparken kalp krizi geçiren sporcular, gençlerde görü-
len kalp hastal›klar› toplum olarak kalbimize iyi bakma-
d›¤›m›z›n göstergesi. Kardiyolog Murat K›n›ko¤lu kalp
hastal›klar›n›n artmas›n›n en büyük nedenini sigara kul-
lan›m›na ba¤l›yor. Ülkemizde her gün 18 yafl›ndan kü-
çük 3 bin çocu¤un sigaraya bafllad›¤›n› söylüyor. Di¤er
önemli nedenin genetik faktörler oldu¤unu ifade eden
K›n›ko¤lu, stresi, kalbin kiral›k katili olarak tan›ml›yor.  

Geliflmifl ülkelerde görülme oran› gittikçe düflen kalp
hastal›klar›n›n ülkemizde artmas›n›n nedenleri neler?
En büyük neden olarak sigara kullan›m›n›n gittikçe art-
mas›n› söyleyebilirim. Sigaraya bafllama yafl› gittikçe
düflüyor. Bat› ülkeleri, sigara karfl›t› kampanyalarla sa-
t›fllar› s›n›rlad›kça üreticiler bizim gibi daha rahat at oy-
natabildikleri, az geliflmifl ülkelerdeki sat›fllar›n› art›rma-
ya çal›fl›yor. Ülkemizde her gün 18 yafl›ndan küçük 3
bin çocuk sigaraya bafll›yor. Önümüzdeki 25 y›l içinde
sigara yüzünden her y›l 250 bin kifliyi kaybedece¤iz. Bu
konuda hepimizin sorumlulu¤u var. Kapal› yerlerde si-
gara içenleri “bana ne” demeden hemen ilgililere flika-
yet etmeli, yetkiliden kanunlar›n iflletilmesini istemeliyiz.
Kurallar Bat› ülkelerinde oldu¤u gibi bizde de uygulan›r-
sa sigara kullan›m›ndaki art›fl›n önüne geçebiliriz.

Ülkemizde kalp hastal›klar› aç›s›ndan kad›n ve er-
keklerin oran› nedir? 
Ülkemizde yaklafl›k 2 milyon koroner kalp hastas› oldu-
¤u kabul ediliyor. Her y›l 130 bini hayat›n› kaybediyor.
Yaln›zca ‹stanbul’da günde 300 kifli kalp krizi geçiriyor.
Kalp krizi 45-50 yafllar›na kadar erkeklerde kad›nlara
oranla daha çok görülüyor. Östrojen hormonu kad›nla-

r› genç yafllarda kalp krizinden koruyor. Ancak meno-
poza girdikten, yani hormonun koruyuculu¤u ortadan
kalkt›ktan sonra bu avantaj kayboluyor. Böylece kad›n-
lar, k›sa zamanda koroner hastal›k ve kalpten ölüm
oran›nda erkeklere yetifliyor ve onlar› geçiyor.

Risk faktörleri nelerdir? 
En baflta gelen risk faktörü sigarad›r. ‹kinci olarak gene-
tik yatk›nl›¤› söyleyebiliriz. 50 yafl›n alt›nda
kalp krizi geçiren birinci dereceden akrabas›
olanlar risk alt›nda kabul edilebilir.  Yüksek
tansiyon bir di¤er önemli risk faktörüdür. To-
tal ya da kötü kolesterolün yüksek olmas› ve-
ya HDL kolesterol dedi¤imiz koruyucu koles-
terolün düflük olmas›n› da risk faktörleri ara-
s›nda saymal›y›z. fieker hastal›¤› da kalp ris-
kini art›rmas› aç›s›ndan önemlidir. Sedanter
yaflam dedi¤imiz spordan uzak stresli yafla-
m› olan kiflileri de riskli insanlar aras›nda saymal›y›z.

Hangi meslek gruplar›nda daha çok görülüyor?
Stres ve kofluflturma hangi meslekte varsa o meslek
risklidir. Milletvekilleri, politikac›lar, gazeteciler, avukat-
lar, ö¤retmenler, bankac›lar yüksek riskli meslekler
aras›nda say›labilir.

Ailesinde kalp rahats›zl›¤› olan bir kifli sa¤l›¤›na dikkat
ederek kalp hastal›klar›ndan ne kadar korunabilir?

Ailesinde erken kalp hastal›¤› olan kifliler, kofluya biraz
geriden bafllayan yar›flç›lar gibidir. Ne yaparlarsa yaps›n-
lar genetik tedaviler, kök hücre ve benzeri yeni olanaklar
sunulmad›¤› takdirde riskleri devam edecektir. Bu ne-
denle di¤er risk faktörleriyle ciddi flekilde mücadele ede-
rek, sa¤l›klar›na di¤er insanlara göre daha çok dikkat
ederek flanslar›n› eflitleyebilirler. Ailede erken kalp hasta-
l›¤› olan kiflilerin ilk f›rsatta doktora müracaat ederek bu
riskli yap›n›n kendilerine geçip geçmedi¤ini ö¤renmeleri
gerek. Bugünkü olanaklarla bunu anlamam›z mümkün.
Riski görmezden gelmek yerine gerçe¤i bilip, risk varsa
hemen sigaray› b›rak›p, kolesterol ya da düflük HDL için
önlem almalar› gerekir. Bu kifliler tansiyon ve flekerlerine
di¤er kiflilere göre daha çok dikkat etmeliler.

Ülkemizde her y›l onlarca kifli tenis ya da hal› saha-
da top oynarken enfarktüs geçiriyor. Ço¤u da haya-
t›n› kaybediyor. Risk faktörleri olan kifliler nas›l spor
yapmal›?
Ülkemizde Bat› ülkelerinde olmayan bir “ac› patl›can”
meselesi vard›r. Sigara içer, ya¤l› yer, spor yapmaz, her
akflam bir büyük rak›y› devirir ve siz sorunca, “Ac› patl›-
can› k›ra¤› çalmaz” der. Bu kifliler, herkes hasta olur

ama kendileri olmaz san›rlar. Bir yandan da
flikayetlerinin olmamas› nedeniyle bu düflün-
cededirler. Küçük ve önemsiz bir böbrek ta-
fl› insan› doktor doktor gezdirir, ama önemli
bir damar hastal›¤›, damar t›kanmad›kça fli-
kayet yaratmaz. ‹nsanlar da yüzde 90 t›kal›
damarla hal› sahada maç yapmaya kalk›fl›r
ve hayat›n› kaybeder. Risk faktörleri tafl›d›¤›-
n› bilen kiflilerin spor yapmadan önce efor
testinden geçmesi gerekir. Kalp, efor testin-

de doktor kontrolü alt›nda yorulur ve t›kan›kl›k varsa tes-
pit edilir. Bu flekilde hal› sahada ya da tenis kortunda
karfl›lafl›labilecek sürprizler önlenmifl olur.

Gençlerde görülen kalp krizlerini neye ba¤l›yorsunuz?
Gençlerde iki temel neden var; ya sigara içiyordur ya
da genetik yap›ya ba¤l› kalp krizi söz konusudur. 

Kalp krizlerinin tedavisinde nas›l bir yol izlenmeli?
Gö¤sünde s›k›flma ve bask› fleklinde a¤r› hissedenler,

Stres, kalbin kiral›k katiliStres, kalbin kiral›k katili Geliflmifl ülkelerde görülme oran› düflen kalp hastal›klar›, ülkemizde gittikçe art›yor. En büyük nedeni-
nin sigara ve stres oldu¤unu söyleyen Kalp ve ‹ç Hastal›klar› Uzman› Murat K›n›ko¤lu, önümüzdeki 25

y›l sigara yüzünden her y›l 250 bin kifliyi kaybedece¤imizi vurguluyor.



yanma ya da gaz fleklinde a¤r›s› olanlar derhal bir be-
be aspirini çi¤neyerek en yak›n hastaneye müracaat
etmelidir. A¤r› boyuna ya da çeneye do¤ru yay›labilir.
Kalp a¤r›s› i¤ne ya da b›çak batmas› fleklinde olmaz.
Yani hastalar genellikle a¤r›yan yeri parmak ucuyla
gösteremez; genifl bir alan oldu¤unu özellikle söylerler.
Derhal acile müracaat çok önemlidir. Nöbetçi doktor
acil müdahalenin ard›ndan gerekirse bir kardiyologla
konsültasyon yapt›ktan sonra tedaviyi yönlendirecektir.  

Kalp hastal›klar›nda gereksiz ameliyatlar yap›ld›¤›
konusunda tart›flmalar var. Ameliyat hangi aflamalar-
da gerekli? 
Bu konuda tüm dünyada devam eden bir tart›flma var.
Müdahalede bazen acele edildi¤i konusunda benim de
endiflelerim var. Bu konuda standart oluflturmak çok
zor. “Kazanma h›rs›” her iki tarafta da standartlar› zor-
luyor. Hastalar›n gittikleri doktorlar›n konuya yaklafl›m›-
n› bilerek ve de¤iflik doktorlar›n görüfllerini alarak ken-
dileri için do¤ruyu bulmalar› gerekiyor. Ben bu aç›dan
muhafazakar bir doktorum. Mümkün oldu¤u kadar
müdahaleden uzak durmaya çal›fl›r›m. Karar verirken
hastan›n stres durumuna ve yaflam flartlar›na dikkat et-
meye çal›fl›r›m. Hastan›n aktif bir yaflam› varsa ve s›k-
ça yüksek seviyede strese maruz kal›yorsa, riskli bir ifl
yap›yorsa müdahale taraftar› olurum. Emekli, yumuflak
karakterli, stresten uzak yaflayan kiflilerde mümkün ol-
du¤unca ameliyattan uzak durmaya çal›fl›r›m. 

Kalp sa¤l›¤› için nas›l bir beslenme ve egzersiz öne-
riniz var?
Ömrü uzatt›¤› ispat edilen tek diyet vard›r; az yemek ve
az kalori almak. Az kalori almak ve az kalori yakmak
gerekiyor. Günde iki saat kofltu¤unu ve kilo yakt›¤›n›
söyleyen kifliler yanl›fl yoldalar. Çok al›p çok yakmak
de¤il, az al›p yeteri kadar yakmak önemli. Hepimizin

art›k ezberledi¤i fleyleri tekrar edelim: Daha çok sebze
meyve yiyece¤iz. Her türlü et tüketimini azaltaca¤›z.
Diyet konusunu abartanlar› da uyarmak isterim. Kalp
sa¤l›¤› için k›rm›z› eti tamamen kesenler yanl›fl yap›yor.
Haftada bir ö¤ün ya¤s›z k›rm›z› eti herkes yiyebilir. Bir
di¤er yanl›fl bilinen konu da yumurta konusudur. Do¤al
ortamda üretilmifl yumurtalardan haftada 4-5 adet ye-
nebilir. Yetiflkinler, korkmadan günde bir bardak süt
tüketebilir. Egzersize gelince, haftan›n alt› günü yar›m
saat sizi terletecek ve yoracak her spor olabilir.

Kalp sa¤l›¤› için f›nd›k, badem, keten tohumu gibi
ürünlerin tüketilmesi öneriliyor. Bu tip formüllerin ve-
rilmesi ne kadar do¤ru?
Bunlar faydal› besinler. Afl›r›ya kaçmamak ve dönem
dönem ara vermek ya da di¤er do¤al ürünlerle de¤ifltir-
mek kofluluyla yararl›d›rlar. Günde 10 tane mi, 20 tane
mi sorusu biraz komik oluyor. Miktar› siz kendiniz ayar-
layacaks›n›z ve ifltah›n›z›n sesini dinleyeceksiniz. Bir gö-
zünüz kilonuzda olacak. Kiloluyken her gün bir avuç f›n-
d›k yerseniz kötü. Bir yiyece¤i düzenli tüketirken, bir ba-
kars›n›z can›n›z onu eskisi kadar istemiyor. O zaman
hemen ara verin. Vücudunuz sizi “Bende bu maddeden
yeteri kadar var, art›k yeme” diye uyar›rken baz› doktor-
lar dedi diye yemeye devam etmeniz yanl›fl olur.

Kalp sa¤l›¤›n› korumak için beslenmede do¤ru bildi-
¤imiz yanl›fllar nelerdir?

Bu yanl›fllar›n bafl›nda alkol geliyor. Üretici birliklerin
reklamlar› sonucu “alkol kalbe iyi gelir” fleklinde bir
yanl›fl düflünce olufltu. fiarapç›lar, rak›c›lar, birac›lar bu
tür reklamlar› destekliyor. Bence alkol kalbe iyi gelmez.
Araflt›rmalar iki bardaktan fazla flarab›n ya da bir dub-
leden fazla rak›n›n sa¤l›¤a zararl› oldu¤unu ortaya koy-
du. ‹flin bir de kalp d›fl› boyutu var. Düzenli alkol alan-
lar›n, az miktarda bile olsa, seksüel fonksiyonlar›n›n da-
ha erken sona erdi¤i bir gerçektir.

Son zamanlarda baz› doktorlar›n düzenli olarak aspi-
rin kullan›m›n› önermesine ne diyorsunuz?
Aspirin bir ilaçt›r. Aspirini her derde deva do¤al bir
madde gibi görmek yanl›fl. Di¤er ilaçlar gibi onun da
yan etkileri var. Bunlar›n bafl›nda mide ve beyin kana-
mas› riski gelir. Doktorlar›n önceli¤i hastaya zarar ver-
memek oldu¤una göre; herkese aspirin önermek de¤il,
ihtiyac› olana aspirin vermek do¤ru olur.

Kilo ve kalp sa¤l›¤› aras›nda nas›l bir ba¤ var? 
Di¤er risk faktörleri yoksa yaln›zca biraz kilolu olmak
kalp için çok kötü de¤il. Ancak kilolu kiflilerin genellikle
biraz yüksek tansiyonu, biraz flekeri, biraz kolesterolü
olabiliyor. Bu kiflilerin normal kilolu olanlara göre daha
az spor yapt›klar›n› da düflünürsek yüksek kilo bir gös-
terge olmas› aç›s›ndan önem kazan›yor. 

Stres kalbi ne yönde etkiliyor, bundan nas›l kurtul-
mal›?
Stres kalbin kiral›k katilidir. Stres son vuruflu yapan,
kurflunu atan, ipi çeken kiral›k katildir. Di¤er risk faktör-
lerinin daraltt›¤› koroner damarlar son bir üzüntü ya da
gerginlikle aniden t›kan›r. Stres etkisini kalp damarla-
r›nda spazm yaparak gösterir. Yüzde 70 oran›nda dar
olan ama hastaya hiçbir rahats›zl›k vermeyen bir da-
mar, stres etkisiyle aniden spazm yap›nca t›kan›kl›k

yüzde 90’a ç›kar. Dolay›s›yla hasta angina dedi¤imiz
gö¤üs a¤r›s› çeker ya da kalp krizi geçirir. 

Siz kalbinize nas›l bak›yorsunuz? Kalp sa¤l›¤›n›z iyi mi?
Ben de genetik yatk›nl›¤› olan biriyim. A¤abeylerimde
ve day›lar›mda kalp hastal›¤› var. Bu nedenle sa¤l›¤›ma
dikkat etmeye çal›fl›r›m. Bugüne kadar hiç sigara içme-
dim. Son 10 y›ld›r kilom hiç de¤iflmez, hatta her y›l ya-
r›m kilo daha hafif olmaya çal›fl›r›m. ‹laç kullanmam.
Haftada bir kereden fazla k›rm›z› et ya da tavuk ye-
mem. Az tuzlu yemeye çal›fl›r›m.

Spor yap›yor musunuz?
Eskinden tenis oynard›m. Bir sakatl›k sonras› tenisi b›-
rakmak zorunda kald›m. fiimdi her gün düzenli olarak 20
dakika kürek çekiyorum. Ülkemizde dizkapa¤› ya da kas
sorunlar› nedeniyle koflamayan veya yürüyemeyen be-
nim gibi pek çok kifli var. Bu sorunlar› bahane ederek
spor yapm›yorlar. Onlara benim gibi kürek çekmelerini
tavsiye ederim. Üç ay düzenli kürek çekerlerse ne kadar
yararl› oldu¤unu anlayacaklard›r, ama spor al›flkanl›klar›
yoksa bofluna almas›nlar. Türkiye’de eve al›nan spor
aletlerinin yüzde 90’› bir y›l sonra depoya kald›r›l›yor.

Stresten korunabiliyor musunuz?
Bilinçli olarak stresten korunmaya, yaln›zca sevdi¤im
fleyleri yapmaya çal›fl›yorum. Bunlardan birisi mesle-
¤im olan doktorluk, di¤eri de yazmak.
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Ailesinde erken kalp hastal›¤› olan kifliler, kofluya biraz geriden bafllayan yar›flç›lar gibidir. 
Ne yaparlarsa yaps›nlar genetik tedaviler, kök hücre ve benzeri yeni olanaklar sunulmad›¤› takdirde 
riskleri devam edecektir.



Dünya sinemas›nda vizyona girdi¤i anda genifl kit-
lelere ulaflarak büyük ses getiren filmler vard›r.
Bu filmler hem seyredildikleri döneme damgala-

r›n› vurur hem de yakalad›klar› has›latlarla adlar›ndan s›k-
ça söz ettirirler. Bu filmlerin baz›lar› vizyon tarihlerinden
20-30 y›l sonra izleyiciyle yeniden buluflturuluyor. Bu kez
farkl› bir yönetmen ve oyuncu kadrosuyla... 

Filmlerin yeni versiyonlar›n›n konusu fazla de¤ifliklik gös-
termiyor. Filmde bire bir al›nan sahnelerin d›fl›nda, yö-
netmen taraf›ndan eklenen ya da ç›kar›lan sahneler olu-
yor. Bu filmlerde, teknolojinin sa¤lad›¤› avantajlardan so-
nuna kadar yararlan›l›yor. Böylece hem teknik hem de
görsel olarak filmler destekleniyor. Teknolojik ve görsel
altyap›yla zenginlefltirilen filmlerin bir bölümü, beklenen
baflar›y› gösteremiyor. Bu filmler üzerine, “Yeni versiyo-

nu eskisi kadar tat vermiyor. Umdu¤umuzu bulamad›k”
fleklinde yorumlar yap›l›yor. Baz›s› da rekor say›labilecek
has›latlara ulafl›yor. 

En baflar›s›z yeniden uyarlamalar

Get Carter (Yüzleflme), geçen y›l sineman›n en baflar›s›z
yeniden uyarlama filmleri listesinde birinci s›rada yer ald›.
‹lki 1971 y›l›nda çekilen filmin 2000 y›l›nda vizyona giren
yeni versiyonunun baflrol oyuncusu Sylvester Stallone.
Filmde kanunsuz ifller yapan Jack Carter’›n öldürülen
kardeflinin öcünü almas› konu al›n›yor. Ayn› listede yer
alan bir di¤er baflar›s›z uyarlama da, Charlie’nin Melekle-
ri. 1970’li y›llar›n ünlü televizyon dizisi Charlie’nin Melek-
leri, 2000 y›l›nda sinemaya uyarland›. Melekleri Cameron
Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu canland›r›yor.

En güncel uyarlamalar

• Charlie’nin Çikolata Fabrikas› 
Charlie’s Chocolate Factory (Charlie’nin Çikolata Fabri-
kas›), geçti¤imiz A¤ustos ay›nda vizyona giren en yeni
uyarlama filmlerden biri. ‹lki 1971 y›l›nda yönetmen Mel
Stuart taraf›ndan çekilen film, Roald Dahl’›n kültleflmifl
çocuk kitab›ndan sinemaya uyarland›. Filmin yeni versi-
yonu, ABD ba¤›ms›z sinemas›n›n en uçuk yönetmenle-
rinden Tim Burton taraf›ndan çekildi. Filmin baflrol oyun-
cusuysa Johnny Depp. Film, çikolatay› çok seven ama

ailesi yoksul oldu¤u için yaln›zca do¤umgünlerinde çiko-
lata yiyebilen Charlie Bucket’in, flans eseri çikolata fab-
rikas›na girmesini konu al›yor. 

• House Of Wax (Mumya Evi) 
En güncel yeniden uyarlama filmlerden bir di¤eri de, Ho-
use Of Wax (Mumya Evi). Geçti¤imiz Temmuz ay›nda
gösterime giren filmin ilki 1953 y›l›nda Andre De Toth ta-
raf›ndan çekilmifl. 30 milyon dolarl›k bir bütçeyle yeniden
çevrilen film, gösterime girdi¤i ilk gün 12 milyon dolar
has›lat yapt›. Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Bri-
an Van Holt ve Paris Hilton’›n oynad›¤› filmin yönetmen-
li¤ini, Jaume Collet Serra üstlendi. Film, hafta sonu tatili
için küçük bir kasabaya giden alt› arkadafl›n ölüm kal›m
savafl›na dönüflen gezilerinin konu al›nd›¤› bir korku-ge-
rilim filmi. 

• Planet Of The Apes (Maymunlar Cehennemi)
Planet Of The Apes (Maymunlar Cehennemi), bilimkurgu
fantezi türünün klasikleri aras›nda yer al›yor. 1968 y›l›nda
ünlü bilimkurgu yazar› Pierre Boulle’un roman›ndan sine-
maya uyarlanan filmin yeni versiyonu 2001 y›l›nda Tim
Burton’›n yönetmenli¤inde çekildi. Film, insanlar›n may-
munlar taraf›ndan avland›¤› garip bir gezegene zorunlu
inifl yapan astronotun kaç›r›lmas› ve insanlarla maymun-
lar aras›ndaki mücadeleyi konu al›yor. Filmin yönetmeni
Burton neden filmi yeniden çekmek istedi¤ini flöyle aç›k-
l›yor: “Bu filmin yeniden yap›lmas›n› ya da bir devam se-
ri filmi çekmeyi istemiyordum. Ama o dünyaya geri dön-
mek benim için heyecan verici bir fikirdi. Çünkü birçok
insan gibi ben de bu filmden çok etkilenmifltim. Hep ak-
l›n›zda kalan bir mitoloji eseri ya da efsaneyi and›r›yor-
du.” ‹lk filmde çekilemeyen zor sahnelerin yeni filmde yer
almas› için genifl bir bütçe ay›r›ld›. Ayr›ca maymunlar›n
makyaj› için bu alanda alt› kez Oscar kazanm›fl Rick Ba-
ker’la çal›fl›ld›. 
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Bewitched
Tatl› Cad›, 1964 y›l›nda

ABD’de dizi olarak yay›n-
lanmaya bafllad›. Elizabeth
Montgomery’nin canland›rd›¤›
“tatl› cad›” Samantha, her fleyi
de¤ifltirecek sihir gücüne sahip
olmas›na karfl›n, kocas›n›n mut-
lulu¤u için ev kad›nl›¤› rolünü
üstleniyordu. Tatl› Cad›’y› 80’le-
rin kült figürü haline getiren
özelli¤iyse, sihir yaparken bur-

nunu iki tarafa oynatmas›yd›. Tatl› Cad›, Nora Eph-
ron’un yönetmenli¤inde sinemaya uyarland› ve geçti¤i-
miz A¤ustos ay›nda vizyona girdi. Filmin baflrolünde,
Nicole Kidman ve Will Ferrell yer al›yor. Filmin yönet-
meni Ephron flunlar› söylüyor: “Bewitched/Tatl› Cad›
dizisinin pek çok bölümünü izledim ve bunu sinemaya
ne flekilde uyarlayaca¤›m› de¤erlendirmeye bafllad›m.
Eski tarz bir TV program› olmas›na karfl›n, diziye ça¤-
dafl bir hava veren fley, bir kad›n ile bir erkek aras›nda-
ki denge ki bu her zaman ifllenmeye de¤er bir tema.
Özünde dizi, güçlü ba¤a sahip bir çiftin genç kad›n›n
çok güçlü bir insan oldu¤u gerçe¤ine dayanarak, bir-
birleriyle bafla ç›kabilme becerilerini ele al›yor” 

War Of The Worlds 
Dünyalar Savafl›, 1800’lü y›llarda H.G. Wells taraf›ndan roman olarak kaleme al›nd›.

Ard›ndan film, çizgi roman, dizi olarak izleyici ve okurlar›yla bulufltu. Ve geçti¤imiz
Haziran ay›nda film, yeni versiyonuyla vizyondaki yerini ald›. Yönetmenli¤ini Steven Spi-
elberg’ün yapt›¤› filmin baflrollerini Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins paylafl›-
yor. 200 milyon dolara yaklaflan bütçesiyle dünyan›n en pahal› yap›m› olan film, dünya
çap›nda da 310.7 milyon dolar kazanarak bir rekora imza att›. Yönetmen Spielberg fil-
mi yeniden uyarlama nedenini flöyle aç›kl›yor: “Uzayl›lar›n dünyam›z› ziyareti konusunu
bir kez daha iflleme zaman› gelmiflti. War of the Worlds’de anlat›lan öykünün geçmiflte
oldu¤u gibi günümüzde de geçerli oldu¤unu düflündü¤üm için bu filmi yapt›m. Ancak
izleyicilerin bu filmde görecekleri Uzayl›lar, benim daha önceki filmlerimde görüp tan›-
d›klar›, tatl›, sevecen ve insan›n sar›las› gelen Uzayl›lardan tamamen farkl›d›r.” 

Ocean’s Eleven 
Ocean’s Eleven’›n ilk versiyonu, 1960 y›l›nda Lewis Milestone’un yönetmenli¤inde

çekildi. Filmin baflrolünde Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis ve Peter Law-
ford gibi ünlü isimler yer al›yordu. Film, ‹kinci Dünya Savafl›’nda yan yana çarp›flm›fl 11
silah arkadafl›n›n befl kumarhaneyi soymas›n› konu al›yor. Film, 2002 y›l›nda Steven So-
derbergh taraf›ndan sinemaya yeniden uyarland›. George Clooney, Julia Roberts, Matt
Damon, Andy Garcia ve Brad Pitt gibi ünlü oyuncular filmde yer ald›. Çekim öncesinde
filmle ilgili yorum yapan Soderbergh, Ocean’s Eleven’›n normalde yapmay› düflünmedi-
¤i bir ifl oldu¤unu, ancak eline geçen senaryonun gerçekten mükemmel oldu¤unu söy-
lüyor. Filmin her fleyiyle orijinalinin ayn›s› bir yeniden yap›m olmayaca¤›n› belirtiyor ve
ekliyor: “Filmi bir kez daha beyazperdeye aktarman›n baz› zorluklar› var. fiu anda ben-
de var oldu¤una inanmad›¤›m baz› beceriler gerektiriyor. Beni korkutan da bu.” 

Eski filmler yeniden beyazperdede    
Y›llar önce izledi¤imiz filmler, farkl› yönetmen ve oyuncu kadrosuyla sinemaya yeniden uyarlan›yor.
Büyük bütçe ve geliflmifl teknolojiyle çekilen bu filmlerden baz›lar› ilgi görüyor, baz›lar›ysa olumsuz
yönde elefltiriliyor. 

Tatl› Cad›, Dünyalar Savafl›, Ocean’s Eleven ve Maymunlar Cehennemi yeniden uyarlanan filmlerden 
baz›lar›... Geçti¤imiz aylarda vizyona giren Dünyalar Savafl›, 310.7 milyon dolarl›k has›latla rekor k›rd›. 
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Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan ‹zmir Valili¤i
ve ‹zmir Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle Çeflme

Alaçat› Beldesi’nde yapt›r›lan 12 derslikli Yaflar E¤itim
ve Kültür Vakf› Çok Programl› Lisesi, ‹çiflleri Bakan› Ab-
dülkadir Aksu taraf›ndan e¤itime aç›ld›. 

Modern bilgisayar ve fen laboratuar›na sahip ve belde-
de tek olma özelli¤ini tafl›yan lisede, 600 ö¤renci e¤itim
görecek. Bu sayede Alaçat›’daki önemli bir e¤itim ek-
sikli¤i giderildi.

Törene Aksu’nun yan› s›ra, ‹zmir Valisi O¤uz Ka¤an
Köksal, ‹l Milli E¤itim Müdürü Kamil Aydo¤an, Yaflar
Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, Yaflar Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Yaflar
Holding ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu, AKP ‹zmir
Milletveki Tevfik Ensari ve çok say›da davetli kat›ld›.

Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar yat›r›ma,
istihdama ve üretmeye her zaman önem verdi¤ini ifade
ederek, “E¤itime, okula, çocuklar›m›z›n yetiflmelerine

büyük önem veriyorum. Bu lisede, yaklafl›k 600 yavru-
muz e¤itim görecek.  E¤itim yat›r›mlar›na devam ede-
ce¤iz” dedi. 

‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu da, bu tür yat›r›mlarla
Türkiye’nin kalk›nmas› için insanlar›n neler üretti¤ini ve
giriflimlerini görmekten gurur duyduklar›n› ifade ederek,
e¤itimin toplumun her kesimine eflit ve kaliteli ulaflt›r›l-
mas› gerekti¤ini vurgulad›.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan Alaçat›’ya yeni lise

Türkiye’nin lider g›da markas› P›nar, 8-18 Eylül 2005
tarihleri aras›nda, bu y›l 74’üncüsü düzenlenen ‹z-

mir Enternasyonal Fuar›’nda, tüketicilerini 600’e yak›n
genifl ürün gam›n›n yan› s›ra son dönemde piyasaya
sundu¤u yeni ürünleriyle de bulufltu. 

Her y›l yapt›¤› yeni yat›r›mlar›yla büyümesini ve gelifl-
mesini sürdüren sektörün öncü markas› P›nar, ‹zmir
Fuar›’nda yeni ürünleri Organik Süt, Kafela, Karamela,
Çikola, Yoplait Light, Sebzeli ve Otlu Peynir çeflitleri,
Dondurulmufl Köfte-Bal›k ürünleri ve Haz›r Piflmifl Hin-
di, Rain Aromal› Sular›n› sergiledi. 

Ülkemizin en büyük aç›k hava kültür merkezi niteli¤in-
deki Kültürpark içinde 31.500 metre kare kapal›,
26.000 metre kare aç›k alanda düzenlenen ‹zmir Fu-
ar›’nda 2 Numaral› Hall’de bulunan P›nar stand›nda zi-
yaretçiler keyifli saatler geçirdi. 

Smyrna Dans Grubu izleyenleri büyüleyen performans-
lar›yla, P›nar stand›nda danslar›yla yer ald›. P›nar Kido
Çocuk Tiyatrosu her akflam çeflitli gösteriler gerçek-
lefltirdi.

Yaflar Toplulu¤u Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, 50
y›l› aflk›n sanayici ve ifladaml›¤› deneyimiyle genç-

leri ayd›nlatmak için “Gençlere Sevgilerimle” isimli
28’inci mesaj kitab›n› yay›nlad›.

Selçuk Yaflar kitab›n›n önsözünde, yönetim kurulu
baflkanl›¤›n› k›z› Feyhan Kalpakl›o¤lu’na, vekilli¤ini ise
‹dil Yi¤itbafl›’na b›rakt›ktan sonra e¤itim, kültür, spor ve
sosyal ifllere daha çok vakit ay›rmaya bafllad›¤›n› dile
getirdi. 

Yaflar istedikten sonra baflar›l› olman›n, baflar›dan ba-
flar›ya koflman›n insan›n kendi elinde oldu¤unu vurgu-
lad›.

Selçuk Yaflar’dan
gençlere mesaj

Sektörde 30 y›l›n› geride b›rakan Çeflme Alt›nyunus
Oteli, kalite ve hizmet anlay›fl›n›n üstünlü¤ünü ISO

9001-2000 Kalite Sistemi belgesiyle kan›tlad›. 

Kuruldu¤u günden bugüne kadar sektöründe öncü ve
standartlar› belirleyen bir anlay›fllaYaflar Holding çal›fl-
ma ve hizmet prensiplerini birlefltirmeyi baflarm›fl olan
Çeflme Alt›n Yunus, bu belgeyle hizmet sektöründe ne
kadar iddial› ve s›n›r tan›maz bir çal›flma anlay›fl› içinde
oldu¤unu göstermifl oldu. Çeflme’de ilk ISO 9001-
2000 belgeli otel olan Alt›n Yunus, bundan sonra da
farkl› uygulama ve yeniliklerin lideri olmaya devam ede-
cek..

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yurt genelinde sürdürdü¤ü
hay›rseverlere okul yapt›rma kampanyas›na Yaflar

E¤itim ve Kültür Vakf›’ndan önemli bir destek daha geldi. 

Diyarbak›r’da 16 derslikli bir okul yapt›rmak üzere Diyar-
bak›r Valisi Efkan Ala ve Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› ‹da-
re Heyeti Baflkan Yard›mc›s› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Diyar-
bak›r milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül ve ‹çiflleri Bakan›
Abdülkadir Aksu’nun huzurlar›nda bir protokol imzalad›.

Bugüne kadar 4 bin dolay›nda ö¤renciye karfl›l›ks›z
burs veren ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla iflbirli¤i içinde
e¤itim yat›r›mlar› yapan Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, en
son e¤itime kazand›rd›¤› Çeflme Alaçat›’daki Yaflar
E¤itim ve Kültür Vakf› Çok Programl› Lisesi’nden sonra
Diyarbak›r’a da e¤itim hizmeti götürecek. E¤itime katk›
amac›na yönelik yat›r›mlara her zaman destek verecek
olan Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› arac›l›¤›yla Diyarbak›r
ilindeki pek çok genç e¤itim alacak.

Alt›n Yunus’un 
kalitesi belgelendi

Yaflar Holding’den Diyarbak›r’a okul

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, toplam 43 ö¤rencisi
bulunan Diyarbak›r Silvan ‹lçesi Üçbasamak Köyü

ilkokuluna giysi, yakacak ve k›rtasiye yard›m› yapt›. 40
haneli 300 nüfusa sahip köyün ilkokuluna giyecek ve
yakacak yard›m› yaparak çocuklar› sevindirdi. 

Diyarbak›r’l› çocuklar
sevindi

P›nar yeni ürünleriyle 74. Enternasyonel ‹zmir
Fuar›’nda

M›s›r Büyükelçisi Omar Metwally ve Karadeniz Eko-
nomik ‹flbirli¤i yay›n› Black Sea Trend Review

dergisi taraf›ndan organize edilen “M›s›r ‹fl ve Yat›r›m
‹mkanlar›” toplant›s› Ankara M›s›r Büyükelçili¤i’nde ger-
çeklefltirildi. 30-40 kadar Türk firman›n da kat›l›m›yla
gerçekleflen toplant›ya Yaflar Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, “M›s›r’da ‹fl ve Yat›r›m
Olanaklar›” konusunda bir konuflma yapt›. Kalpakl›o¤lu
konuflmas›nda M›s›r’›; geliflmifllik derecesi, piyasa bü-

yüklü¤ü, kaliteli iflgücü bulma ve ekonomik reformlar›
nedeniyle ortak yat›r›m için oldukça uygun ortamlar›n
olufltu¤u bir ülke olarak tan›mlad›. 

Bu toplant›n›n Türkiye ve M›s›r aras›ndaki iliflkilerin
güçlenmesi için bir vesile olaca¤›na inand›¤›n› belirten
Kalpakl›o¤lu, Yaflar Holding’in M›s›r’daki JV Proje-
si’nden de söz ederek iki ülkenin iflbirli¤inin gelecekte
de artmas› yönünde temennilerini belirtti.

“M›s›r ‹fl ve Yat›r›m ‹mkanlar›” toplant›s›

DYO’nun ‹zmir Fuar›’ndaki etkinlikleri çercevesinde
DYO stand›nda her akflam “Nano Tan›t›m Filmleri”

oynat›ld›. 

Ziyaretçilere 21. yüzy›la damgas›n› vuran nanoteknoloji-
nin bugünü, yar›n› ve boyada geldi¤i nokta, DYO’nun
nanoteknolojik ürünleri Nanomat, Nanotex, Nanosön ve
Nanolacke hakk›nda  bilgi verildi. 

Halen televizyonlarda yay›nlanan DYO Nano reklamlar›
fuara gelenlerin ilgisini çekti. Ayr›ca belirli aral›klarla
DYO Nano ürünlerinin ›fl›kla kendini temizleme, yanma-
ya dayan›kl›l›k, su direnci vb gibi özellikleri ziyaretçilere
test ettirildi. 

DYO’nun stand›nda inflaat grubu, oto grubu, mobilya,
sanayi ve matbaa mürekkepleri de temsil edildi.

DYO 74. Enternasyonel ‹zmir Fuar›’nda



W
hile we are about to close another traditional
tourism season, I sincerely believe that we
have to consider tourism as a multifunctional

sector besides being an item in the balance of pay-
ments.

Tourism, the sector with the the fastest return rate, is
the best communicator and has an active role in over-
coming our greatest problem; unemployment, since it
is labour intensive. Yaflar Group which owns and runs
Çeflme-Alt›n Yunus, the introducer of first class holiday
concept, is among the ones that first noticed the ver-
satile interaction tourism created.  

The tourism potential of our country is well known. Al-
tough yet alone sea and sun make Turkey a center of
attraction, with its history, gastronomy, folklore, ther-
mal values and flora; our country, especially the Aege-
an Region has other valuable advantages. Nine entiti-
es that are registered in the “World Heritage List” is
just one of the indicators of our tourism potential. 

The reasons that Turkey could not attract foreign capi-
tal as much as it was expected and those lived during
the process, Turkey becoming a candidate for the EU
are clear signs that Turkey has a major image problem.
We have made a great advance in overcoming this
problem, but we shall always remember that this sus-
tainable growth requires the efforts in tourism as well. 

We often hear about the number of tourists visiting

Turkey as an important statistics. A research conduc-
ted between 12 countries showed that Turkey is a co-
untry that raised the number of tourists the most. This
number had reached 14.6 million by now. 

Altough the aim and expectations of tourists are
known, detailed researches are needed to gather pro-
found information. Tourism plays an important role in
our relations with EU since the tourists are mostly from
the member countries of EU. On the other hand Tur-
kish tourism sector is in competition with the EU co-
untries. This makes the reliable analysis of the expec-
tations of tourists and higher participation of the local
administrations and the NGOs (Non-Governmental Or-
ganizations) in tourism sector much more important. 

Tourism must be among national policies with higher
priority, since it is clear that tourism will have an impor-
tant role in overcoming regional development gaps.
Furthermore insurance business, transportation, inf-
rastructure, environment, public security, food safety,
education and cultural issues are bounded together
with the tourism sector. This is why Yaflar Group 
not only serves tourism only with Çeflme-Alt›n Yunus,
but also indirectly with its group companies and exis-
ting foundations. 

May your days be healthy and happy. 

My best regards.
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Selim ‹leri is a master writer who has dedicated 37
years of his life to literature. In his last book “‹stan-

bul, I didn’t Forget You” he starts with asking the qu-
estion: “Can a city have colors?” and tells about all the
colors of ‹stanbul for the past 50 years like an old time
tale. 

Selim ‹leri associates the reason ‹stanbul has lost its
historic structure and gone through fast paced chan-
ges with education and economy. Though hundreds of
years old Samatya has not changed, Levent with its
50-60 years of considerably younger history is chan-
ging rapidly. ‹leri states the primary reason for this fast
change is opportunities in income and adds: “The le-
ast changed places are, as Yahya Kemal would state
‘The Muslim ‹stanbul’”. 

Since 19, the age he authored his first story book “Sa-
turday Lonesome”, ‹leri is one of the few people in Tur-
key who could earn his life by writing; creating novels,
essays, poetry, scenarios, researches, critiques. His
works include cookbooks as “Our House’s Only Lobs-

ter”, “Literary Book of The Voracious” and “Dining
Tables In My Dreams”, but of course calling them only
cookbooks would not be fair, because ‹leri’s cooking
writings also consist of politics. 

Actually, to him, his book “Potato Rissole With Oil” he
authored during the Iraq War is one of his most impor-
tant works. Though his readers are mostly women,
there are also men reading his cookbooks, thus ca-
using them to be placed on a different shelf.

Speaking that he is a lousy newspaper reader and a
TV audience, ‹leri states that after growing old and
getting experienced he has lost his excitement that he
had in his 20s. Now that he is worried, he cannot sett-
le with writing as freely as he would in the past. ‹leri
says: “You cannot enjoy. Your worries are denser. And
you don’t feel free within yourself”. With his last book;
“‹stanbul, I didn’t Forget You” published by Do¤an Ki-
tap, in which he tells the ‹stanbul that has faded away,
he cries out the colors and voices from the ‹stanbul of
his childhood that could not make it to today.

Cansen Baflaran Symes... President of Pricewater-
houseCoopers (PwC) Turkey... She has been

working at PwC since 1981, the day the Turkish office
was established. We had a conversation solely focu-
sing on the business life with Baflaran Symes. But of
course, since the subject is a successful businesswo-
man, we could not take ourselves aback from asking
about samples of her private life, since there are very
few top female managers in the business world. Bafla-
ran Symes travels very frequently for business purpo-
ses, starts the day very early and works late. Still her
private life is very important. She likes spending time
with her son and especially watching cartoons toget-
her. She mentions, she has learned a great deal abo-
ut the kids’ world because of his son and this has int-
roduced her to new horizons. 

With Baflaran Symes we had a chance to focus on va-
rious subjects like the New Commercial Law, the
compliance period to the modified regulations in the
Turkish business world, the toughest issues for com-
panies, the future of the auditing sector, EU members-

hip process and image of Turkey in the international
arena during her intense business hours. Though le-
gislations and regulations have been rapidly changing
in the world, Turkey tried to keep up with the changes
with its rarely changing legislations. Now, we are
struggling to implement all those changes in one ma-
jor step. Accordingly, Turkish Commerce Law that will
change all sorts of commercial, trading acts is very im-
portant. The changes that will be in effect with the new
legislations will integrate Turkey with the world more
closely. 

According to Baflaran Symes, the most important is-
sue is, timewise keeping the adaptation process mini-
mum. The economy looks stable and many other
things have become better, all companies, during this
positive outlook, must revise the way they conduct bu-
siness and their relations with the government and ot-
her organizations. In order for Turkey to reflect a diffe-
rent international perspective, there is requirement for
work power that can easily adapt to the international
standards.

Understanding the importance of tourism “At last I am free”

Young generations are having a hard time staying in
the same company for a long time, but also one of

the most important aspects in the success of compa-
nies is employee loyalty. Therefore we directed our qu-
estion on how to keep the same excitement within the
same company for years, to Can K›raç.

K›raç is a colorful personality with his professional
identity and characteristics. With the collages he cre-
ates on his computer, he refers to actual events and
persons. K›raç says “Computers affect me quite a bit,
I am open to developments. People at my age don’t
use computers at all. I am not a computer addict but I
not only use it as an archive but I also have a web si-
te where I voice my opinions from time to time. I don’t
care who reads and who does not. I also enjoy cre-
ating collages, which is the by product of that habit.
To prove that, I have also published a book. Previously
I would create couple of collages every day. Nowa-
days, I cannot create, due to depressing events. I ac-
tually create collages for enjoyment. I envision happe-
nings in a humorous style. Unfortunately not that some
progresses can be referred to in a humorous concept.
I feel a deep sadness nowadays. Thus my tempo has
decreased. Now I can create one or two collages a
week or none at all. If I were younger I would definitely
jump into politics.” 

K›raç speaks of the 41 years he spent at Koç Group
with excitement. And, he neither is unhappy nor reg-
rets even one moment of his 41 years of professional
life and his 14 years of retirement term that he calls “li-

fe’s new shore”. Of course he has remorses. He has
had desires that he thought of doing but has decided
to “put off” and now does not have the time to go af-
ter. K›raç states, “The most important thing is time.
We must be able to manage time.” 

K›raç warns those who call him to request an intervi-
ew. “I am Can K›raç, not ‹nan K›raç. The one who
owns a museum is my brother, I do not have one. Just
for your information. You shall not waste your time!”
We first talked about the reason of his warning with
Can K›raç. Then our conversation continued in various
subjects including European Union, Koç Group, Vehbi
Koç, politics, his collage works, young generation and
today’s CEOs. 

A good writer but a lousy reader Change is a must!

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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“Design is within the nature itself”

Ahmet Örs who is the eating and drinking writer at
Gusto Magazine and Sabah newspaper defines

gourmet as a person devoted to tasty food. According
to Örs, in order to become an eating and drinking wri-
ter, one must improve the sense of tasty food and me-
et new tastes. 

Of course it is well known that being a gourmet brings
a taste centered life style. Sometimes, finding the
most tasty dish requires traveling kilometers of distan-
ce. Putting on weight and turning overweight is an ac-
ceptable deformation for gourmets that will go where-
ver tasty food will take them. 

Örs is one of the few people who could work in a field
where he/she gets the most pleasure. Örs travels after
the tasty food. Before his journey, he researches the
best restaurants of the region and authentic tastes. He
is the guide for food addicts with his writings about
forgotten tastes, hideous taste addresses, innovations
in the gastronomy world. According to Örs, Turkish
cuisine is safe with those who research the classic

Turkish kitchen and preserve it, and with those young
cooks who modernize our dishes. Restaurants and
cooks that have him taste their new dishes, have the
opinion that gourmets have a high impact in increasing
quality in service and tastes and bringing new tastes to
our kitchen. 

When we ask Örs, why some food writers are com-
mentating differently for the same restaurants, he ans-
wers: “That depends on what the gourmet’s criticize.
If she/he gives importance to decorations only or the
elegance of the host/hostess, that is possible. There
are such people only considering those issues, since
their knowledge in food is very limited. They could be
impressed with a nicely serviced food, but the taste
must be the primary cause. Sometimes there are artic-
les only praising the atmosphere but not even touc-
hing the food service. I am not one of those writers. Of
course the hygiene of the place, offering a wide variety
of quality wines, quality food and reasonable prices
are considered, too, but the priority is the taste of the
food for me.” 

There are some concepts we face in any field in life.
Like “design”. Even though they are in different

fields, the clothes we wear, the seats we sit, the PCs
we use, the cellular phones we use all the time and
even the way the food we ordered is served in a res-
taurant are all related with design. Once upon a time,
it was believed that the design concept was only
something that would interest fashion designers.

However, now it is the subject for everyone, every
company and sector. Therefore, companies cheerfully
welcome authentic designs and gifted designers. Sin-
ce 2002, Can Yalman has been offering designs at
Can Yalman Design studios. And he has designed var-
ious objects including forks and knives, boats, wash-
basins, picnic sets. Yalman states that, the important
thing is to figure out the design problem related with
the object and solve them, whatever the object is, the
core is knowing the design. 

Yalman owns more than 135 registered designs
throughout the world and mentions that the interest
that has recently developed in design in Turkey will
eventually increase even more. Turkey is a design hun-
gry country with its strong industrial structure. “In Tur-
key, industry needs to figure out the value of using its
own designers or genuine designs, understand them
and be able to create world famous, technological,
authentic new designs. We will be apart from the ot-
hers when we discover the power of design, but unfor-
tunately we are going slow.”

In Turkey the stability achieved in tourism in the past
years puts a smile on everybody’s faces. When the

past 4 years of tourism performance of Turkey is com-
pared to Spain, Greece and Egypt in number of inco-
ming tourists, there is a 68% increase. According to
World Tourism Organization’s report Turkey has be-
come number 8 country in the top 10 list, with its sha-
re of 15.9 billion USD of the total 575 billion USD to-
urism incomes. As you can see numbers are promi-
sing. However, the important thing is to define a sus-
tainable tourism policy and continue with sustainable
publicity campaigns, instead of just cheering at the
numbers. Losing grounds in tourism is matter of minu-
tes since we are facing a global terror risk. 

VIP Turizm General Manager Yasemin Pirinçcio¤lu
states that in order not to be affected by such events,
policies to widen welfare and educate people must be
implemented, she adds; the sector needs a commen-
surable quality process and requires a stable tourism
policy. Pirinçcio¤lu stating that she is in love with Tur-
key and our culture, speaks “With all its regions and
features Turkey is an outdoor museum. We live in a
wonderland with its history, nature, sea and culture”
and adds: “Tourism has the number one role in Tur-
key’s image. Tourism does not only affect our country
but also our philosophy, because people put tourism
on a par with our country’s values. The higher quality
a tourism experience is offered, the greater the image
of our country is. Therefore, we could only benefit
from tourism if it offers quality and achieved in the
right direction.”

“Turkey cannot be branded with one product.”

The first of Çiyas was opened in Kad›köy Bal›kç›lar
Çarfl›s› (Fishers’ Market) in 1987. In the menu the-

re were different kinds of Turkish pizza and pitta. Me-
anwhile Musa Da¤deviren, the owner of Çiya, incre-
ased the number of kebaps in the menu to hundred af-
ter a time taking research process. Then in 1998 Çiya
Sofras› was opened on the same street and the tastes
that carry the traces of all the civilizations of this land
met with masses. Finally in 2001, Çiya Kebap II came
into service on the same street. Çiya Kebap II was
opened to provide a more comfortable and elegant at-
mosphere for the customers.  

Da¤deviren, who began working as an apprentice of
his uncles at the age of five in their bakery, learned to
make bread, pitta, Turkish pizza and to cook some
classical dishes. Da¤deviren defines the basis of Çiya
as reminding the forgotten food and sustain our food
culture. 

Through the researches Da¤deviren made about our
food culture and the food that he renewed, Çiya had a
wide range of customers including many famous pe-
ople in a short period of time. Moreover Çiya started to
be recognized abroad as well. In 2003, right after he
was invited, Da¤deviren attended VI. International
World Taste Conference and Festival organized by Cu-
linary Institute of America and introduced our food to
the authorities of gastronomy world. 

When we ask why the menu of Çiya consists of local
dishes only, Da¤deviren replies: “We learn foreign cul-

tures before our culture. Before reading 1001 Nights
we read Robin Hood; before recognizing fieyh Bedret-
tin we get to know Marx. The same is for our food.
Before knowing our food we eat hamburger, spagetti,
pizza. This annoys me too much. Ketchup, mayon-
naise is being used in every dish. I wanted to share our
own food culture. While modernizing our kitchen we
should protect our identity.”

Not Turkish, Türkiye’s kitchen 

“Gourmet is the person who knows what to eat!” 
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Hakan K›rko¤lu has been dealing with astrology for
about seven years. However, his interest in astro-

logy has started 20 years ago, when he was a high
school student. After he received a license degree in
industrial engineering, he worked in banking sector.
But in 2000 he quit banking and began dealing with
astrology full time. K›rko¤lu who consults to individuals
and organizations is engaged until the end of January
2006.

K›rko¤lu is also a founder of Astrology Association. He
has published his first book “Astrology Times” in 1991
and recently his second book “Wisdom of Heavens” is
published by Do¤an Kitap.

When we asked about the horoscope of Turkey, K›r-
ko¤lu said: “After about a year and a half, there will be
a transition from Capricorn to Aquarius. Capricorn is a
sign of the element of earth. It expresses restrictions,
being organized and shaping. This is an important
transition. When the last transition occurred 28 years
ago; in 1980, military coup d’état took place and our
economy began to expand, the full system changed.
Turkey now struggles to reduce the inflation, since
Capricorn expresses the years of economic restricti-
ons. Aquarius is a sign of the element of air. Aquarius
means freedom, human rights, education. Now we are
towards this. 2015 is a very critical year for our relati-
ons with the EU. However; EU, which we will be a
member of, will be totally different, because there are
sharp changes in the horoscope of EU. Especially in
December 2009, EU will be reshaped after the consti-

tutional crisis is left behind. Turkey will be ready to be
a part of EU in 2014, the earliest. I don’t expect life to
be free of problems as soon as Turkey moves onto
Aquarius. In 1923, when Turkish Republic was foun-
ded, Uranus was in the Pisces sign. Uranus expresses
reforms, revolutions and Turkey was founded by the
reforms of Atatürk. After 84 years, Uranus is getting
ready to pass from the same point. Towards 2007,
Uranus will begin to get to the top. This means that a
new term of renewal, redefining own self is nearing.
We are on the path of leaving old Turkey gradually. We
are in a breakpoint. After 2007, it will mature comple-
tely.”

“Business world returns to me”

Windmills, surf, stone houses

Alaçat› that stands out with surf activities is an im-
portant tourism center of Çeflme, a town 70 kilo-

meters away from ‹zmir. Recently Alaçat› was known
just by surfers but as stone made buildings were
transformed into boutique hotels, restaurants and ca-
fes, it became popular. Alaçat›, with its narrow streets,
bazaar, public and antique markets, restaurants and
boutique hotels entertain local and foreign masses. In
Alaçat› you can surf, wander around, do shopping in
public and antique markets, eat tasty foods of Aegean
Region. Today anise, artichoke, olive and onion are
breeded in Alaçat›. However people of Alaçat› want to
be a brand in tourism sector. Besides surf Alaçat› is al-
so rich in thermal sources. Few years ago there were
limited number of hotels, restaurants and cafes but to-
day there are approximately 50 enterprises serving. 

Experiencing Alaçat› in Tuval Cafe

The stone made building that Tuval Cafe exists was
made in 1913 by an old Greek craftman named Mr.
Feso. Mr.Feso and his family lived in this house until
1937 and then left the house to live in Chios. In 2002
Semra-Nejat Erdo¤an rented and restored it. By 25
November 2002 the house was opened to service.
Semra Erdo¤an took a lively interest in the restoration
of this stone house. Tuval was also decorated by Er-
do¤an without spoiling the natural architectural struc-
ture of Alaçat›. In this two storey building divan, pillows
and armchairs were used. Walls are decorated with
wall-lights, tables are adorned with candles and flow-
ers. At nights with candle lights, Latin and jazz music
you feel the privilege of being in Alaçat›. 


