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01 sunufl

2008 y›l›n›n ikinci çeyre¤ine girdik. Bu-
günlerde, dünya gündemi ve buna
paralel olarak Türkiye’nin gündemi,

a¤›rl›kl› olarak küresel ekonomideki gelifl-
meler üzerine odakl›.

Ocak ay›nda Davos World Economic Forum
Toplant›s›’nda kat›l›mc›lar yo¤un bir gün-
demle çal›flt›lar, de¤iflik platformlarda bir-
çok farkl› konuyu, tüm boyutlar›yla tart›flt›-
lar. Ancak, küresel ekonomideki s›cak gelifl-
meler öne ç›kt›.

ABD ekonomisinin bir yavafllama içerisinde
olmas› ve bunun di¤er ülke ekonomilerini
etkiliyor olmas› ortak bir tespit art›k... Küre-
sel piyasalarda yaflanan dalgalanma ise,

2008’e damgas›n› vurmakta. Çin, de¤iflim
ve büyüme oranlar› ile halen dikkat çekmek-
te. Önceleri dünyan›n merkezi bat› iken, ar-
t›k ekonomik yo¤unluk ve büyüme do¤uya
kaym›fl durumda. Mevcut sektörlere ilave-
ten tar›m, g›da, sa¤l›k, enerji gibi sektörler-
de büyümenin devam edece¤i görülüyor.
Dünya nüfus art›fl›na ilaveten, küresel ›s›n-
ma ve kurakl›k gibi çevre faktörleri nedeniy-
le, bu sektörlerin daha çok önem kazanaca-
¤› düflünülüyor.

Ülkemiz aç›s›ndan ise küresel ekonomideki
geliflmeleri çok iyi takip etmenin önemli ol-
du¤unu düflünüyorum. Verimlilik ve inovas-
yon ön planda olacak rekabet etmek için.
Tar›m/g›da sektörlerinde gelecekte var ola-
bilmek için yat›r›mlar›m›z› tamamlamak, e¤i-

timde iyi bir performans için altyap›y› güç-
lendirmek, Türkiye için önemli ad›mlar ola-
c a k t › r .

Bugün, insan faktörünün önemi tart›fl›lmaz-
d›r. E¤itimli insan kayna¤›n›n baflar› grafi¤i-
ne bakarken, karfl›m›za potansiyel perfor-
mans ve tutku kavramlar› ç›k›yor. Potansi-
yeli olan, performans› yüksek insan kayna-
¤›nda art›k tutku faktörü, baflar› için anahtar
rol oynuyor. ‹fl hayat›nda, baflar›l› yönetici
ve lider seçiminde bu kriterlere bak›l›yor. 

Türkiye bulundu¤u stratejik konum, co¤rafi
özellikleri, genç nüfusu ile, dünyan›n dikkat-
le izledi¤i ülkeler aras›nda. Bizlere düflen
görev, dünya geliflmelerini izlemek, do¤ru

icraatlar› yapmak ve oluflabilecek risklere
haz›rl›kl› olmakt›r. Burada sivil toplum kuru-
lufllar›na, devlete ve siyasilere ve kurumlar›-
m›za önemli bir sorumluluk düflmektedir.
Öncelikle toplumla bütünleflme ve gelecek
vizyonu oluflturulmal›d›r. Türkiye ekonomisi
her y›l yüzde 7 – 7,5 oran›nda büyüyebilir ve
10 y›l içinde de trilyon dolar bir ekonomi ol-
may› baflarabilir. Türkiye’nin böyle bir kapa-
sitesi oldu¤una yürekten inan›yorum. ‹yim-
ser ama temkinli olmak, gelece¤i gö¤üsle-
mekte ön flartlar.

Dünyam›zda de¤iflimin yafland›¤› ve farkl›
rüzgarlar›n esti¤i bir döneme girdik. Hepi-
miz için temkinli ama verimli bir dönem ol-
mas› dileklerimle sevgi ve sayg›lar›m› sunu-
y o r u m .

Dünya ekonomisi ve de¤iflim

Türkiye stratejik konumu, co¤rafi özellikleri, genç nüfusu ile d ü n y a n › n
dikkatle izledi¤i ülkelerd e n. Bizlere düflen görev, dünya geliflmelerini

izlemek, do¤ru icraatlar› yapmak ve risklere haz›rl›kl› olmakt›r.

Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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Arabamla yüzüyorum

‹spanya’da siesta, Türkiye’de flekerleme, Almanya’da
nickerchen, ‹ngiltere’de snooze… Hepsi k›sa süreli

uykuyu ifade ediyor. Ortak noktalar› ise tüm dünyada
patronlar›n çal›flanlar›n› flekerleme yaparken görmek
istememesi. 

Zaman parad›r mant›¤›ndan yola ç›k›l›rsa patronlar pek
de haks›z say›lmaz. Uyku uzman› ve Pennsylvania Üni-
versitesi psikoloji profesörü David Dinges’e göre pat-
ronlar flekerlemeyi bir fiziki rahats›zl›k olarak görüyor.
Ancak bilim insanlar› bunun tam tersini düflünüyor.
Hatta masa bafl›nda yap›lan flekerlemenin ne kadar ya-
rarl› oldu¤unu kan›tlad›klar›n› söylüyorlar. 

Almanya’da yap›lan bir çal›flmada bir grup ö¤renciye
ezberlemeleri için birtak›m sözcükler verildi. Daha son-
ra ö¤rencileri iki ayr› gruba ay›r›p birer saat zaman ta-

n›d›lar. Bir grubun bu zaman zarf›nda yaklafl›k alt› daki-
ka uyumas›na izin verilirken di¤er grup uyan›k tutuldu.
Sonuç ise gayet “uyku verici” oldu. fiekerleme yapan
ö¤rencilerin ezber performans› di¤erlerine göre daha
yüksek ç›kt›. 

Daha önce yap›lan araflt›rmalar haf›zan›n derin uyku
halinde tazelendi¤ini kan›tl›yordu. Alman doktor Olaf
Lahl’›n yürüttü¤ü bu çal›flma da bilim dünyas›nda ilginç
olarak de¤erlendirildi. Patronlara da duyurulur: Ofiste 6
dakika flekerleme verimlili¤i art›r›yor.

Topuksuz ama topuklu ayakkab›

Arabamla yüzmek istiyorum diyenlere müjde… fi a-
ka de¤il gerçek! “SQuba” ile neredeyse her fley

mümkün. Hem karada hem suda araba keyfini yafla-
mak art›k bir hayal olmaktan ç›k›yor. 

‹sviçreli Frank Rinderknecht, James Bond filmlerinden
esinlenerek 20. yüzy›la uygun bir araba tasarlad›. SQu-
ba ad›n› tafl›yan bu teknoloji harikas› uçam›yor. Ama
onun yerine 10 metreye kadar sualt›na inebiliyor ve bu-
rada saate 3 km h›z yapabiliyor. Karada bu h›z saatte
200 kilometreye kadar ç›k›yor.

Gerçek bir James Bond tutkunu olan Rinderknecht da-
ha önce de ç›lg›n araba tasar›mlar›yla ün kazanm›flt›.
Çevre dostu olarak da bilinen ‹sviçreli tasar›mc›, SQu-
ba’y› “zero emission car” (s›f›r emisyon arabas›) olarak
nitelendiriyor. Tamam›yla lityum iyon akü ile çal›flan ara-
ban›n çevreye duyarl› bir motoru var. SQuba ayr›ca ka-
rada devreye giren bir navigasyon sistemine de sahip.

Alt› dakikada yepyeni bir haf›za

Günümüzde moda dünyas› birbiri ard›na gelen ç›l-
g›nl›klarla insana “bu da m› oldu” dedirtiyor. Dün-

yan›n çeflitli bölgelerinde gerçeklefltirilen moda haftala-
r› ve ard›ndan manfletlerde yer alan ilginç foto¤raflar
tasar›m›n s›n›r tan›mad›¤›n› gösteriyor, bizi tasar›m ha-
rikalar›yla tan›flt›r›yor.  

Gizli topuklu ayakkab›lar da bu tasar›m harikalar›ndan
biri. Asl›nda gizli topuk demek yanl›fl. Çünkü sonuçta
topuk yok. Ya da var m›? Bilemedik. ‹ngiliz as›ll› moda-
c› Antonio Berardi taraf›ndan tasarlanan bu ayakkab›-
lar›n kullan›m› bir hayli zor. Nitekim Gwyneth Paltrow,
Uma Thurman ve Victoria Beckham gibi Antonio Be-
rardi hayranlar› bile henüz bu modaya “ayak uydura-

mam›fl”. Modac› Berardi, tasar›m için büyük siparifller
alamad›klar›ndan yak›n›yor. Halbuki çok da “ucuz-

lar”… Bir çift ayakkab› yaln›zca 1800 Sterlin yani yak-
lafl›k 4 bin YTL…
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Köklü bir tarihe ve kültürel birikime sahip olan Pekin,
17 milyona yak›n nüfusu ile birçok soruna da ev

sahipli¤i yap›yor. Özellikle de hava kirlili¤i. 

P e k i n b u g ü n dünyan›n havas› en kirli kentleri aras›nda
bafl› çekiyor. Bu nedenle uzun bir süredir hava kirlili¤i
ile bafl etmek için çeflitli önlemler al›n›yor. Ancak art›k
Pekin’de zaman darald›. Pekin 8-24 A¤ustos tarihleri
aras›nda Olimpiyat Oyunlar›’na ev sahipli¤i yapacak.
K›sacas› dünya Pekin’e “akacak”. Bu yüzden ku s u r s u z
bir Çin imaj› gerekiyor. 

Pekin’de çeflitli kampanyalar yürütülüyor. ‹flte baz› il-
ginç kampanya ataklar›...

E¤itim kampanyalar›: Halka bilet sat›fllar› ve sokakta
nas›l davranmalar› gerekti¤i konusunda düzenli e¤itim-
ler veriliyor. Bu e¤itimlerde Çinlilere sokaklara kesinlik-

le tükürmemeleri gerekti¤i tembih ediliyor. Taksi floför-
leri için ‹ngilizce ve kibarl›k kurslar› aç›l›yor. 

Yeflil Olimpiyat: Pekin’de Yeflil Olimpiyat slogan›yla
kent içinde 27 gözlem istasyonu kuruldu. Uzmanlar bu
istasyonlar sayesinde atmosferik yap›y› izleyerek kirlilik
kaynaklar›n› tespit ediyor ve önlem önerileri haz›rl›yor.

Meteoroloji ordusu kuruldu: 53 bin kifliden oluflan me-
teoroloji ordusu 7 bin top ve 5 bin roket f›rlat›c›yla y›lda
1 milyona kadar top mermisi ve kimyasal top at›yor.
Amaç, silahlarla düflman› yenmek de¤il. Bu ordunun
amac› dolu f›rt›nalar›n› durdurmak ve ya¤›fllar› art›rmak. 

Benzin istasyonlar› kapat›l›yor: Yo¤un miktarlardaki eg-
zoz emisyonlar›n›n azalt›lmas› amac›yla Pekin’de bulu-
nan 1300’ü aflk›n benzin istasyonu yenileniyor. Geri
kalanlar ise kapanacak.

Yeflil olimpiyatlar

Zaman böyle geçiyor

Metropollerde yaflayan insanlar›n önemli bir bölü-
mü her gün ev ile iflyerleri aras›nda ayn› yolculu-

¤u yap›yor ve bu yolculuklar s›ras›nda kahve, gazete,
yemek gibi benzer fleyleri sat›n al›yor. Visa Europe ta-
raf›ndan Londra’da 100 kifli ile yap›lan bir araflt›rma her
gün tekrarlanan bu al›flverifllerde nakit kullan›m›n›n in-
sana y›lda üç gün kaybettirdi¤ini gösteriyor.

Nakit çekme: Haftada 7 dakika 
Londra’da evle iflyeri aras›nda yolculuk yapanlar›n yüzde
63’ü her hafta ortalama iki ya da üç kez para çekiyor. Bu
ifllem, s›rada beklenen süre dahil yaklafl›k 146 saniye al›-
yor. Bu da, kiflinin her hafta 7 dakikan›n üstünde bir süre-
yi nakit çekme noktalar›nda harcamas› anlam›na geliyor. 

Gazete: Haftada 3.5 dakika
K a t › l › m c › l a r › n üçte biri her hafta yedi kez gazete al›yor,
nakitle ödeme için ortalama 31 saniye harc›yor. Hafta-
da 3.5 dakika, y›lda üç saat sekiz dakika 34 saniye!

Kahve: 24 dakika 18 saniye
Londra’da evle iflyeri aras› yolculuk yapanlar›n yüzde
37’si haftada ortalama dokuz kez kahve al›yor ve nakit-
le yapt›klar› her ödemede 162 saniye harc›yor. Haftada
toplam 24 dakika 18 saniye. 

Yemek ve at›flt›rma: 23 dakika 42 saniye
Kat›l›mc›lar›n yüzde 35’lik bir bölümü haftada dokuz kez
yemek ve at›flt›rma için ödeme yap›yor. Yemek ödeme-
lerinde 158 saniye harcan›yor. Haftada toplam 23 daki-
ka 42 saniye. 

Markette al›flverifl: 12 dakika 19 saniye
Yüzde 19’luk bir bölüm haftada dokuz kez yol üstün-
deki markete u¤ruyor ve her defas›nda ödeme için or-
talama 82 saniye harc›yor (kasada ödeme için harca-
nan süre, kuyrukta bekleme dahil de¤il). Haftada 12
dakika 19 saniye, y›lda toplam 10 saat, 41 dakika ve
19 saniye.

Yapay adalar dünyan›n kap›ld›¤› son ç›lg›nl›klardan bi-
ri. Dubai’deki Palmiye Adas› dünyan›n 8. harikas›

olarak görülüyor. Dubai’den sonra Hollanda da kollar› s›-
vad› ve ü n l ü Lale Adas›’n›n yap›m›na bafllad›. Lale Ada-
s›’n›n toplam maliyetinin 2,5-3 milyar Dolar’› bulmas›
bekleniyor. Ada, 17 bölümden oluflacak. Yapay toprak
parças›nda 28 farkl› mimari stilde infla edilecek lüks villa-
lar, oteller, golf sahalar›, botanik bahçeleri, al›flverifl mer-
kezleri ve iki marina bulunacak. Yapay ada moda olur
da, eline f›rsat geçen yapmaz m›? Rusya da s›raya girdi.
Karadeniz k›y›s›ndaki turistik Soçi kentinde Rusya’ya
benzer flekilli bir yapay ada infla edilecek. 2008 sonunda
inflaat›na bafllanacak adan›n 2017 y›l›nda tamamlanmas›
p l a n l a n › y o r .

Lale Adas›’na buyurun



A kbank Yönetim Kurulu Baflkan› Suzan Saban-
c› Dinçer ile bayra¤› babas› Erol Sabanc›’dan
devrald›ktan sonra yap›lan ilk röportaj› okuyor-

sunuz. Erol Sabanc› görevini, “Akbank, Suzan Saban-
c› Dinçer’in dinamik ve vizyoner liderli¤i ile Türkiye’nin
ve bölgenin lider bankas› konumunu güçlendirecektir”
sözleriyle devretti. 60. kurulufl y›l›n› kutlayan Akbank,
Türk ekonomisinin lokomotif finansal kurulufllar›ndan
biri. Bugün Akbank’›n kaptan köflkünde Suzan Saban-
c› Dinçer oturuyor. Dinçer, röportaj için bulufltu¤umuz
Sabanc› Center’daki toplant› odas›na babas›n›n sözle-
rini kan›tlayan bir enerjiyle girdi, ortaya tempolu bir
söylefli ç›kt›.

Dinçer, “Bizim bir numaral› iflimiz ekonomi olmal›” diye
söze bafllad›. Sonra yine kendisi sordu; “Neden?”...
“Çünkü” diye sürdürdü sözlerini:  “Bir ülkede ekonomi
iyi olursa, sosyal refah›, kültür seviyesini, e¤itimi ve her
türlü yaklafl›mlar› (geliflmifl ülkelerdeki gibi) bize getire-
cektir. Türkiye çok büyük bir f›rsat yakalad›. Befl y›ll›k
çok iyi bir performans gösterdi. Son 4-5 ayd›r günde-
mimizde ya anayasa de¤iflikli¤i ya da türban konusu
var. Bunlara ek parti kapatma konufluluyor. Ekonomi-
nin üzerinde baflka öncelikler var. Türkiye çok genç bir
ülke, demokraside çok önemli s›navlar veriyor. Biz Av-
rupa Birli¤i’ne koflal›m, Avrupa’n›n bir parças› olal›m
derken ters istikamete giden, flafl›rt›c› fleyler yapm›yor
olmamam›z laz›m. Zaman kaybettirir bize.”

Konjonktüre bakt›¤›nda, beklenmedik bir kaza olmad›-
¤› sürece Türkiye’yle ilgili pozitif öngörüye sahip oldu-
¤unu söylüyor Dinçer, ancak “temkinliyim” demeyi de
ihmal etmiyor: “Dünya konjonktüründe büyük problem-
ler var, tabii ki Türkiye’ye de önemli etkileri olacak.
Herkesin her fleyi yaparak para kazanmas› mümkün
de¤il. Stratejik önemi olan flirketler, sektörler, ilgi ve

yat›r›m çekmeye devam edecektir. Bu anlamda poziti-
fim ama temkinli pozitifim.”

Suzan Sabanc› Dinçer renkli bir sima. ‹fl kad›n›, banka-
c›, efl, anne rollerinin d›fl›nda sosyal hayatta da pek
çok kimli¤i var. Lüksemburg ‹stanbul Fahri Konsolosu,
TÜS‹AD, KAG‹DER, Finans Kulübü gibi sivil toplum ku-
rulufllar›nda etkin roller al›yor. Kendisine göre zaman›
iyi planlad›¤›n›zda yapamayaca¤›n›z fley yok. Disiplinli
olmay›, önceliklerini belirlemeyi, ‹ngiltere’de ald›¤› e¤i-
timde ö¤renmifl. Her günü, saati önceden belli. Uzayan
toplant›lar onun literatüründe yazm›yor. H›zl› çal›fl›yor,
h›zl› karar al›yor. 

Ekonomide baz› göstergeler alarm veriyor. Bunlardan
biri yüksek cari aç›k, di¤eri düflmeyen iflsizlik ile çarp›k
istihdam. Hükümete önerdi¤iniz çözüm var m›?
38 milyar Dolar’a ulaflan cari ifllemler aç›¤› Türkiye eko-
nomisinin en önemli k›r›lganl›k unsurlar›ndan biri. Cari
aç›¤›n finansman› için her y›l 30-40 milyar Dolar tutar›n-
da bir sermaye girifli sa¤lanmas› gerekiyor. Ancak bu-
rada finansman taraf›nda kaydedilen geliflmeler önem-
li. 2007 y›l›nda do¤rudan yabanc› sermaye giriflleri,
bankalar›n ve özel sektörün d›fl borçlanmalar› ile ger-
çekleflti. Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› ne ka-
dar yüksek olursa, cari ifllemler aç›¤›ndan kaynaklanan
riskleri ve k›r›lganl›klar›m›z› o oranda kontrol alt›nda tu-
tabiliriz. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar da son y›llarda

hükümetin uygulad›¤› programlara ve dolay›s›yla artan
istikrara paralel olarak önemli ölçüde artt›. 

Türkiye’ye 1990’l› ve 2000’li y›llar›n bafl›nda y›lda 1 mil-
yar Dolar ortalama do¤rudan yabanc› sermaye gelir-
ken, bu rakam 2007 y›l›nda 20 milyar Dolar’a yükseldi.
Bu da Türkiye’nin uluslararas› finansal piyasalarda ar-
tan kredibilitesi ile do¤rudan alakal›. Ancak Türkiye’de
iç tasarruflar yetersiz ve yüksek büyümeyi sa¤lamak
için yabanc› sermaye girifline ihtiyaç duyuluyor. Bu da
tabii ister istemez cari ifllemler aç›¤›n› art›r›yor. Amaç,
mümkün oldu¤u kadar sermaye giriflini borç yaratma-
yan do¤rudan yabanc› sermaye ile sa¤lamak. Bunun
sürdürülebilmesi ve sermayeyi özellikle greenfield yat›-
r›mlara çekebilmek için hükümetin reform odakl› kal-
maya devam etmesi gerekiyor.

‹flsizlik...
Hükümet program›nda istihdam› art›ran ve özellikle
mal-hizmet üretimine yönelik yeni yat›r›mlar›n ülkeye çe-
kilebilmesi için gerekli ortam›n oluflturulaca¤› belirtiliyor.
Ayr›ca istihdam üzerindeki vergi yüklerinin de azalt›laca-
¤› vurgulan›yor. Kay›td›fl›l›¤›n önemli ölçüde emek piya-
sas›ndan kaynakland›¤›n› ve bunun da temel olarak is-
tihdam üzerindeki yüklerin sonucu oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, hükümet program›nda söz konusu yüklerin
azalt›laca¤›na iliflkin somut hedefler verilmesini olumlu
bir geliflme olarak de¤erlendiriyoruz. Türkiye’de orta-
uzun vadede iflsizlik oran›n›n düflürülebilmesi için devlet
politikas›n›n teknoloji ve bilgiye dayal› sektörleri destek-
lemesi ve Türkiye’de orta-uzun vadeli bir sanayi politi-
kas› vizyonunun oluflturulmas› gerekiyor. Sektörlerimi-
zin rekabet güçlerini yükseltecek, ihracat kapasitelerini
art›rabilecek ve istihdam yaratacak bir sanayi stratejisi-
ne ihtiyac› var. Bunu sa¤layabilmek için amaca yönelik
e¤itimin ve e¤itim kalitesinin gelifltirilmesi gerekiyor. 

Ekonomik büyümenin di¤er paradoksu da gelir da¤›l›-
m›nda adaletsizlik ve bölgesel geliflme eflitsizlikleri. Hü-
kümet bunlar›n üstesinden gelmek için sizce bir siyasi
kararl›l›k ortaya koyuyor mu?
Gelir adaletsizli¤ini düzeltmek için her fleyden önce
enflasyonun düflürülmesi gelir. Dolay›s›yla  enflasyon
hedeflemesine odakl› para politikas› ile maliye politika-
s›nda disiplinin sürmesi ve ayr›ca yap›sal reformlar›n
devam ettirilmesi önemli bir husus. Faiz d›fl› fazla ver-
meye devam etmemiz, bütçe aç›¤›m›z› s›f›rlamam›z, iç
borcumuzu düflürmemiz, borçlanma faizlerini düflür-
memiz ve vadesini uzatmam›z çok önemli. Bu sayede
kamu borcunun milli gelir içindeki pay› azalacak. Ayr›-
ca bütçeden e¤itim/sa¤l›k gibi alanlara daha fazla kay-
nak ayr›labilecek ve refah düzeyi artabilecek. 

Türkiye’nin uzun vadede refah düzeyini art›rabilmek
için e¤itime öncelik tan›mas› gerekiyor. Bu da ülkedeki
ARGE faaliyetlerinin teflvik edilmesi ile mümkün hale
gelecek. Hükümet de program›nda, giriflim sermayesi
gibi uygulamalar›n geliflmesinin desteklenmesi, tekno-
loji gelifltirme bölgelerine yat›r›m kredisi faiz deste¤i
sa¤lanarak ARGE çal›flmas› yapan KOB‹’lerin say›lar›-
n›n art›r›laca¤›n› vurguluyor. Programda, modern tek-
nolojiyi takip edememeleri nedeniyle rekabet güçleri
azalan KOB‹’lerin müflterek yat›r›mlar›n›n kümelenme
yaklafl›m› çerçevesinde desteklenmesi hedefleniyor.
Programda bahsi geçen bu hususlar›n kararl›l›kla uygu-
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lamaya konulmas› büyük önem tafl›yor. Refah ve istik-
rar artt›kça bölgeler aras› kutuplaflmalar da azalacakt›r.
Bunun yan› s›ra gerek sektörel ve gerekse ulusal sevi-
yede kalk›nma stratejisinin gelifltirilmesi ve uygulanma-
s›nda, küreselleflmeyle birlikte ülkeler aras› rekabetin
de yo¤unlaflt›¤› göz önünde bulundurulmal›. Hüküme-
tin orta-uzun vadeli teknolojiyi teflvik edici, somut bir
sanayi politikas› vizyonunu gelifltirmesi gerekiyor. Bu
vizyon hükümet, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›-
n›n beraberce belirleyece¤i ortak bir vizyon olmal›.   

Bu koflullarda Türkiye’nin gelecek befl y›l› için öngörü-
leriniz neler?
Türkiye ekonomisine uzun vadeli bir perspektifte bak›l-
d›¤›nda, en az yüzde 5 seviyesinde istikrarl› bir ekono-
mik büyümenin gerçeklefltirilece¤ini, faiz oranlar›n›n
azalaca¤›n›, enflasyonun tek haneli düflük seviyelerde

seyredece¤ini ve kifli bafl›na düflen milli gelirin de arta-
ca¤›n› öngörüyoruz. Tabii bu noktada ekonomik istikra-
r›n yan› s›ra siyasi istikrar da önemli. AB’ye üyelik süre-
cinde bu zamana kadar elde edilmifl kazan›mlar›n sür-
dürülmesi yönünde politikalar›n izlenmesi kritik önem
t a fl › y a c a k .

Peki bankac›l›k sektörüyle ilgili öngörüleriniz neler? 
Bu öngörüler alt›nda, bankalar›n hane halk› ve reel ke-
sime yönelik hizmetleri de çeflitlenecek. Öncelikle güç-
lü bir ekonomik büyüme ve bunun neticesinde artan
yat›r›m talebi kredi büyümesini de beraberinde getire-
cek. Yeni milli gelir istatistiklerine göre hesaplad›¤›m›z-
da kredilerin milli gelir içindeki pay› halihaz›rda yaklafl›k
yüzde 30 ile düflük seviyede. Önümüzdeki befl y›l içe-
risinde y›ll›k ortalama yüzde 20 gibi çift haneli art›fl ön-
gördü¤ümüzde, 2011 y›l›nda söz konusu oran yüzde

40’›n üzerine ç›k›yor. Kredilerin milli gelire oran›n›n AB-
25 ülkelerinde 2006 y›l› itibariyle yüzde 132 oldu¤unu
göz önüne ald›¤›m›zda Türkiye’nin önümüzdeki y›llarda
büyüme potansiyeli net olarak ortaya ç›k›yor. 

Ekonomik büyüme ile birlikte artan ticaret hacmi so-
nucunda ticari mevduatlar›n ve kiflilerin gelirlerindeki
büyüme ile birlikte tasarruf mevduatlar›n›n artaca¤›n›
öngörüyoruz. Mevduat›n milli gelire oran› halihaz›rda
yüzde 40 seviyesinde. Söz konusu oran AB-25 ülke-
lerine bak›ld›¤›nda yüzde 100’ün üzerinde. Ayr›ca
Türkiye’de bankac›l›k hizmetlerini kullanmayan hane
say›s›n›n 6-7 milyon civar›nda oldu¤unu hesapl›yoruz.
‹stikrarl› ekonomik büyüme ve hane halk› gelirlerinde-
ki art›fl ile birlikte söz konusu hanelerin sistem içine
al›nmas› da bankac›l›k sektörü için büyüme potansi-
yeli sunuyor.
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Asl›nda son befl y›ll›k dönemde sektör de büyük bir de-
¤iflim geçirdi. Yabanc› bankalar›n sektöre giriflini nas›l
de¤erlendirirsiniz? Konsolidasyon devam edecek mi? 
2001 krizinin atlat›lmas›n›n ard›ndan enflasyon ve faiz
oranlar›ndaki önemli düflüfller ile ekonomide son befl
y›lda gerçeklefltirilen kesintisiz yüksek büyüme, ban-
kac›l›k sektöründe büyümeyi de beraberinde getirdi.
Sektörde gerek operasyonel gerekse mali yeniden
yap›lanma gerçeklefltirildi.  Artan istikrarla birlikte Tür-
kiye’ye uzun vadeli yat›r›mlar artt›, sektördeki banka-
lar›n önemli bir k›sm› dünyan›n büyük bankalar› ile bir-
leflme veya sat›n alma yoluyla ortakl›klar kurdular.
Türk bankac›l›k sektöründeki büyüme potansiyeli ve
bankac›l›k sektöründe kay›t d›fl› ifllemden kaynakla-
nan haks›z rekabet olmamas›, yabanc› bankalar› ülke-
mizde yat›r›m yapmaya teflvik etti. 

Yabanc› bankalar›n toplam aktifler içindeki pay› 2003
y›l›ndaki yüzde 3’lerden 2007 y›l›nda yüzde 26’ya
yükseldi. Yabanc› bankalar›n gelmesi, ülkemiz ekono-
misine güveni gösteriyor. Yabanc› bankalar›n gelme-
siyle sektörün sermaye ihtiyac› giderildi ve sektördeki
rekabet daha da fliddetlendi, çünkü hepimiz büyümek
istiyoruz. Rekabet sayesinde müflterilerimiz daha ka-
liteli hizmet alma olana¤›na kavufluyor. Bankalar en
yenilikçi, en kullan›fll› hizmet ve ürünleri sunma konu-
sunda birbirleriyle yar›fl›r hale geldi. Yabanc› bankala-
r›n artmas›, risk yönetimi, yeni ürün gelifltirilmesi ve

teknolojinin etkin kullan›m› hususlar›nda, bankac›l›k
sektörünün iflleyiflini önümüzdeki dönemde de olum-
lu yönde etkileyecek.

Konsolidasyon? 
Bankac›l›k sektöründe 46 banka faaliyet gösteriyor.
Bunlardan en küçük 30 banka, sektör aktiflerinin sade-
ce yüzde 6’s›n› oluflturuyor. Dolay›s›yla ilerleyen za-
manda yabanc› bankalar›n rekabeti, Basel II uygulama-
s›, yüksek teknoloji maliyetleri, azalan faiz oranlar› ve
tüm bu etkenler ile birlikte küçük bankalar›n faaliyetle-
rini çeflitlendirme ve hizmetlerini müflteriye optimal öl-
çekte sunma ihtimalinin azalmas›, kaç›n›lmaz olarak
sektörde konsolidasyon sürecinin devam etmesi sonu-
cunu do¤uracak. Tabii ki her üründe ve her segmentte
rekabet kuvvetli. Fakat ben, önümüzdeki dönemde en
fazla rekabeti TL mevduat taraf›nda yaflayaca¤›m›z›
düflünüyorum. TL krediler büyürken, TL mevduat ayn›
h›zda büyümeyebilir. Dolay›s›yla kamunun iç borçlan-
ma gere¤inin düflmesi önemli. Ayr›ca DTH’lardan TL
mevduata da kayma olursa, fonlama aç›s›ndan çok
faydal› olur. 

BANKACILIKTA ÜÇÜNCÜ KUfiAK
Bankac›l›kta çeflitli kuflaklar var. Kad›n duruflunuzla, fi-
nansa ilginizle, Akbank’ta de¤iflimle ön plandas›n›z.
Kufla¤›n›z› hangi yönleriyle farkl› görüyorsunuz?
Türkiye’deki bankac›l›k kabuk de¤ifltirdi. Eskiden çok
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flubeli bankalar para toplar, mevduat› toplar, mevduat›
toplad›ktan sonra kimden toplam›fl, müflterinin nas›l bir
iste¤i var gibi çok detaya inmeden, toplad›klar› kayna-
¤› da genelde devlete, hazine bonolar›na veya büyük
kurumlara verirlerdi. fiimdi ise bankalar mevduat› yine
topluyor. Ama toplad›¤› mevduat› kimden toplad›¤›na
daha derinlemesine inen, müflterisini daha iyi tan›mak
zorunda olan, daha yarat›c› olmas› gereken, müflteri
iliflkisini derinlefltirmesi gereken bir sektör oldu. Müflte-
rinizin bütün yaflam›n›zda olman›z gerekiyor. Onun ya-
flam›nda olabilmeniz için de onu iyi tan›man›z gereki-
yor. Bankac›l›k, servis sektörü oldu. Müflteriyi tan›mak,
müflterinin istedi¤inden daha fazla istedi¤ini keflfedil-
mek bizim iflimiz oldu. Burada da iletifliminizin kuvvetli
olmas›, insanlara yak›n olman›z laz›m. Biz yeni kuflak
bankac›lar›n da insanlara ve topluma daha yak›n olma-
m›z gerekiyor. Benim kiflili¤ime çok yak›n. Onun için
belki de siz beni çok önde görüyorsunuz. 

Akbank kabuk de¤ifltirdi. Bildi¤imiz ciddi banka daha
dinamik bir görüntü sergiliyor... 
Akbank’ta çok büyük bir de¤iflim oldu. Tabii ki planl›
oldu. 2000–2001 y›l›ndaki kriz esnas›nda “Yeni Ufuk-
lar” projesini bafllatm›flt›k. Bu projeyle de¤ifltik, bu pro-
jeyi tak›m olarak yapt›k. Ben ve arkadafllar›m çok bü-
yük bir özveri gösterdik. Tabii burada bankan›n hamu-
ru iyi. Hamuru iyi olursa iyi yo¤urabilirsiniz. Biz, banka-
ya afl›lar yapt›k. Bu yap›y› daha dinamik, müflteri odak-
l›, farkl› bir boyuta getirdik. Banka inan›lmaz bir de¤iflim
yaflad›. Örne¤in, 2002 y›l›nda bankan›n vermifl oldu¤u
kredilerin yüzde 85’i büyük kurumlard›, yüzde 15’i bi-
reylerdi. Bugün ise, yüzde 60’› bireyler, küçük iflletme-
ler oldu. Bundan sonra, bankac›l›k sektörünün Türki-
ye’deki gelece¤inde, müflteri odakl›l›¤›n, servis kalitesi-
nin çok önemli oldu¤una inan›yorum. Bu önemli unsur-
lar›n iyi iflleyebilmesi için, iyi bir yere gelebilmesi için en

önemli nokta insan kayna¤›. Mutlu Akbankl›lar›n mutlu
müflterileri olur. fiubelerde çal›flan elemanlar›m›z›n, ar-
kadafllar›m›z›n her biri bizim birer büyükelçimiz.
Van’daki müflteri temsilcisi, Diyarbak›r’daki müflteri
temsilcisi, Ankara’daki herhangi bir flube müdürümüz,
‹zmir’deki bir bölge müdürümüz, bankan›n felsefesini,
stratejisini, iyi nüfuz etmifllerse, bizi iyi hazmetmifllerse,
onlar kendilerinden memnun ve nereye ne yapacakla-
r›n› iyi biliyorlarsa, müflteriyi kaparlar. Dolay›s›yla, bizim
birinci müflterimiz çal›flanlar›m›z ve çal›flanlar›m›z kana-
l›yla da müflterilerimiz diye görüyorum. 

Peki Türk tüketici profiline de bakt›¤›n›zda, sektörün
gelece¤ini ürün ve hizmet aç›s›ndan nas›l görüyorsu-
nuz? 
Evet KOB‹ bankac›l›¤›, istikrarl› ekonomik büyüme or-
tam›n›n sa¤lanmas› ile birlikte son y›llarda bankac›l›kta
öne ç›kan alanlardan bir tanesi oldu. Her ne kadar ya-
flanan türbülansla birlikte kredi talebinde kesintiler ya-
flanm›fl olsa da, uzun dönemli istikrarl› bir büyüme
perspektifinde söz konusu kredilerde h›zl› bir art›fl tren-
di yaflayaca¤›m›z› düflünüyoruz. Bu y›l ve önümüzdeki
y›llarda Akbank olarak hedefimiz reel sektöre daha faz-
la kredi kulland›rarak, reel sektörü daha fazla destekle-
mek. ‹lerleyen dönemde düflük faiz ortam›, hane halk-
lar›n›n yat›r›m tercihlerini geleneksel olarak vadeli mev-
duattan yana kullanmalar› yerine, yat›r›m fonlar› gibi
daha yüksek getirili enstrümanlara yönelmelerini sa¤la-

yacak. Kifliler bu süreçte, geliflen teknoloji sayesinde
ürünlerle ilgili bilgiye daha kolay eriflecek, ifllem mali-
yetleri de azalacak. Önümüzdeki dönemde konut kre-
dileri, ihtiyaç kredileri, varl›k yönetimi, sigorta ve emek-
lilik fonlar› ön plana ç›kacak ürünler olacak. Firmalar
aç›s›ndan ise yat›r›m bankac›l›¤› ve dolay›s›yla finansal
dan›flmanl›k hizmetleri, halka arzlar, birleflme ve sat›n
alma hizmetleri, private equity, kurumsal bonolar gibi
hizmetlerin ön plana ç›kaca¤› de¤erlendiriliyor. 

Türkiye’de yabanc› banka ya girip tamam›n› ald› ya yüz-
de 50 ortak oldu. Ancak siz farkl› bir fley yapt›n›z. Citi-
bank, Akbank’a yüzde 20 ortak oldu. Üstelik yönetim-
de de fazla söz hakk› yok. Neden böyle bir yöntem?
Citi Türkiye’de kendisine büyümeden pay verebilecek
sa¤lam ve etkin bir kurum ar›yordu. Arad›¤› niteliklere
sahip en iyi en uygun kurum Akbank’t›. Citi Akbank’›n
yönetimine güveniyordu. Bu nedenle tart›flmas›z olarak
yüzde 20 oran›n› kabul etti. Bizim aç›m›zdan da yüzde
20 uygun bir orand›. Akbank’taki güçlü altyap›n›n neler
yaratabilece¤ini ve bunun Akbank’›n de¤erine nas›l
yans›yabilece¤ini gayet iyi biliyorduk.

Yüzde 20’ye ikna etmek zor oldu mu? 
Kendilerine sundu¤umuz baflka bir alternatif yoktu. 

Citigrup ile oluflturulan sinerji ne getiriyor? 
Citi’den özellikle risk yönetimi konusunda çok fley ö¤-
rendik. Bu konudaki deneyimleri sayesinde kendi sis-
temlerimizi ve prosedürlerimizi iyilefltirdik. Var olan
ürün gruplar›m›z› iyilefltirmek ve yenilerini sunmak için
proje gruplar› oluflturduk. Dolay›s›yla hedefimizde flun-
lar var: Citi ürünlerini Akbank’›n da¤›t›m kanal›ndan sa-
taca¤›z ve bu bizim pazar pay›m›z› büyütecek. Citi de
baz› ürünlerimizi Türkiye’de satacak. Akbank ürünlerini
Citi’nin global a¤›ndan sataca¤›z ve bu Akbank’a ha-

cim getirerek Akbank skalas›n› iyilefltirecek. Citi’ye
operasyon ifllem deste¤i vermekle Akbank’a harç geli-
ri sa¤layaca¤›z ve ayn› zamanda Akbank daha fazla ifl-
lemle operasyon merkezi altyap›s›n› daha verimli kul-
lanm›fl olacak.

Gitti¤iniz flehirlerdeki Akbank flubelerini ziyaret eder
misiniz? 
Kesinlikle. Benim ‹stanbul’da ayda iki kere flube gezim
var. Genel müdürden haberli, flubeden habersiz yap›-
yoruz bu gezileri. Bazen arkadafllar haber veriyorlar
ama benim için fark etmiyor. fiubelere gidince perso-
neli tan›m›fl oluyorum. Onlar bana, ben onlara her tür-
lü fikri söyleyebiliriz. Tamamen aç›k oluyor. Sahaya in-
mezseniz, müflterinizi tan›yamazs›n›z. 700 flubemiz,
13.000 çal›flan›m›z, 6 milyon müflterimiz var. Alt› milyo-
nu duyabilmemiz, do¤ru kararlar› verebilmemiz, do¤ru
stratejileri uygulayabilmemiz için sahaya inmemiz la-
z›m. Sabanc› Center’da oturarak yapamay›z bunu. 

Suzan Sabanc› Dinçer nas›l insanlarla çal›flmak ister? 
Bizim meslekte birinci alt›n kaide etik olmak. Biz, se-
nin, onun, herkesin tasarruflar›n› topluyoruz. Bu tasar-
ruflarla, paraya ihtiyac› olanlara kredi veriyoruz. Ban-
kac›l›k güven üzerine kurulmufl bir sektör. ‹kincisi, di-
namik yap›ya sahip olmas› laz›m. Çünkü sektör çok di-
namik, Türkiye çok dinamik. Dinamik kiflilik bana göre
çok önemli. Üçüncüsü, h›zl› ve ifl bitirici olmak, yani
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Kariyerinizi kim planlad›? Baban›z›n kariyerinizdeki et-
kisi nedir? 
Babam bana “bankac› ol” demedi, ama ifle odakl› ol-
may›, bir üretici olmay›, hayatta bir de¤er yaratmak
gerekti¤ini, çok çal›flmak gerekti¤ini hep vurgulad›.
Bankac›l›k benim seçimimdi. ‹fl hayat›nda en önemli
fley, kademeleri hazmederek ç›kmakt›r. Bunu yapt›¤›-
n›zda, birlikte çal›flt›¤›n›z insanlar›n size olan sayg›s›
daha farkl› oluyor. Her pozisyonu tan›man›z, anlama-
n›z, ifle sahip ç›kman›z ve ifli kavraman›z aç›s›ndan
çok büyük bir avantaj sa¤l›yor. Biz fabrikada iflçilerle
yemek yiyen bir baba ve amcalar›n çocu¤u olarak
büyüdük. Lüks ofisiniz olacak, masan›z olacak, her-
kes kap›n›z› vurup girecek... ‹fle bafllad›¤›n›zda böyle
bir ifl hayat›n›z olamaz.

Bankac› olmasayd›n›z, ne olurdum diye düflündünüz
mü?
Bankac› olmasayd›m turizmci olurdum. Turizmde,
Türkiye’nin alabilece¤i çok yol var. Yarat›c›l›k, düflün-
me, farkl› özellikler getirme konusunda katk›m›n ola-
bilece¤i bir sektör diye düflünüyorum.

Bankac› olmasayd›...



çözüm odakl› olmak. Ben iflimi yavafl yapamam. Bir
fley varsa masada kalmayacak. Çünkü, bir konu ciklet
gibi masada kal›nca, so¤ur. Tabii ki insan iliflkileri çok
önemli. Bir de tak›m çal›flmas›na müsait olmas› laz›m.
El birli¤iyle çal›flabilen, farkl› fikirleri duymaya haz›r, kri-
tikleri kabul edebilen, kendini gelifltirmeye haz›r, geri-
bildirime aç›k, uyumlu ve ahenkli çal›flan, yap›c› flahsi-
yetler önemli. 

BABA VE ÇOCUKLAR
Baban›z, “Her fleyin var, çal›flman gerekmiyor, ama
e¤er çal›flacaksan disiplinle çal›flmak zorundas›n” de-
mifl size. Baban›zdan neleri örnek ald›n›z?
Yaflam›m boyunca en büyük e¤itimi babamdan, Ak-
bank Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Erol Sabanc›’dan
ald›¤›m›, kiflilik özelliklerimi de, yöneticilik özelliklerimi
de kendisini örnek alarak flekillendirdi¤imi söylemeli-
yim. Erol Bey ifl disiplinine çok inan›r. Bu ifl disiplini, ay-
n› zamanda hayat disiplinini de getiriyor. Tak›m çal›fl-
mas›na çok de¤er ve önem verir. Ben bir ad›m daha gi-
diyorum tak›m çal›flmas›nda, tak›m çal›flmas› art› kritik
de¤il, çözüm bulma. Kriti¤i yapan insan›n çözümü de
getiriyor olmas› laz›m. Erol Bey, önceliklerini her zaman
çok iyi belirlemifltir. Öncelikleri çok kuvvetlidir. Bu özel-
lik, bir insan›n hem verimli olmas›n› hem de do¤ru yer-
lerde yo¤unlaflmas›n› sa¤l›yor. Her zaman kal›c› de¤er-
lere bakm›flt›r. Zigzaglar› sevmez. Bugün gündemde
bu var, bugün de bu moda oldu diye düflünmez. Yap-
t›¤› iflleri hakk›n› vererek yapmay› sever. “Bir fleyi yapa-
caksan, hakk›n› vererek yap” sözü benim için çok
önemlidir. E¤er bulundu¤unuz yerin hakk›n› o veya bu
flekilde vermek istemiyorsan›z, veremeyecekseniz, o
zaman geri çekilmesini bilmeniz laz›m. Bu görüfl, insa-
n› rahatlat›yor, çünkü bu görüfl diyor ki, “E¤er hakk›n›
veremeyeceksen, çal›flmak zorunda de¤ilsin, baflka
hobilerin olabilir.” Adildir. ‹flin gere¤i neyse, iflin hakk›

neyse, konunun hakk› kimdeyse, ondad›r. Çok aç›k ve
nettir. Bu yüzden de gerek ifliyle, gerek sektörle, gerek
çevreyle ilgili herhangi bir konu oldu¤u zaman, sözüne
güvenilen kiflidir. Rakip bankalardan bile aran›p fikri so-
r u l u r .

Siz de çocuklar›n›za bütün bunlarla örnek olabilece¤ini-
ze inan›yor musunuz?
Evet. Bana göre insan›n çocuklar›, en de¤erli ve hayat-
ta yaratabilece¤i en önemli eserleri. fiimdiki çocuklar›n
imkanlar› çok. Dolay›s›yla onlar› iyi yönlendirmek çok
önemli. Ben çocuklara ne yap›yorlarsa, spor, hobi, ar-
kadafll›k, okul, hakk›n› vererek yapmalar›n›, fazla da¤›l-
mamalar›n› söylüyorum. Ayaklar›n›n üzerlerinde durma-
lar› gerekti¤ini ve dünya insan› olmalar›n› söylüyorum. 

Onlar sizin izinizden devam edecekler mi? 
Hangi ifli yapacaklar bilmiyorum ama bizim de¤erleri-
mizden gidecek gibi görünüyorlar. Bir kere çok çal›fl-
kan bir anne-baba görüyorlar. Anne- baba, ikisi de ev-
den belli saatte ç›k›yor, belli saatte eve geliyorlar. ‹fle,
üretmeye çok sad›k bir anne-baba görüyorlar. Canl› ve
dinamik, sosyal çevreleri olan, ö¤renmeye aç›k bir an-
ne-baba ile yafl›yorlar. Dolay›s›yla çal›flmay› seven,
üretmeyi seven, sosyal yaflant›ya de¤er veren, siste-
matik, düzenli, e¤itime aç›k, onlar› dinleyen, onlara so-
ru soran demokratik bir evde yaflayan bir havalar› var.
Bu çocuklar, muhtemelen hangi kulvarda, hangi konu-

yu seviyorlarsa, üretken çocuklar olacaklar diye düflü-
nüyorum. Ama hangi mesle¤i seçerler, hangi ülkede
otururlar, nerenin vatandafl› olurlar tamamen onlar›n
karar›. 

KADIN
Türkiye’de yönetimde ve ifl dünyas›nda az say›da kad›n
var. Bu anlamda rolünüz önemli. Siz nas›l görüyorsu-
nuz?
‹fl hayat›nda kad›n erkek ayr›m› yoktur. Cinsiyet ayr›m›
yoktur, baflar› vard›r. Akbank’›n da kültüründe bu hep
böyle olmufltur. Biz, Türkiye’de ilk bayan müfettifl uy-
gulamas›n› yapan bankay›z. Türkiye çok dinamik bir ül-
ke. 72 milyon nüfus, ortalama yafl 28, herkesin bu ül-
keden büyük bir büyüme beklentisi var. Türkiye’nin
kaybetmifl oldu¤u y›llar› kazanabilmesi, ekonomik ola-
rak daha h›zl› büyüyebilmesi için her aç›dan kofluyor ol-
mas› laz›m. Hepimizin kofluyor olmas› laz›m. Dolay›s›y-
la bu dengede sadece erkekler koflacak, kad›nlar du-
racak, sadece kad›nlar koflacak, erkekler duracak, ifl
alemi koflacak, politikac›lar duracak diye bir fley yok.
Herkes beraber koflacak. Toplum nüfusunun yar›s› ba-
yansa, ben diyorum ki bizim kad›n-erkek herkesi ayn›
flekilde e¤itmemiz ve onlara ayn› flekilde imkan veriyor
olmam›z laz›m. Siyaseti, kad›nlar›n ve kad›n bak›fl aç›-
s›n›n da temsil edildi¤i bir hizmet alan› haline dönüfltür-
mek için kad›nlar›n siyasette erkeklerle eflit olarak tem-
sil edilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Toplumun sa¤l›kl›
geliflebilmesi aç›s›ndan da bu önemli. Bunun için de
kad›nlar›n yerel yönetimlerden bafllayarak siyasete gir-
meleri bir yöntem olabilir. 

Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndan yay›mlanan “Cin-
siyet Uçurumu Endeksi”nde Türkiye 115 ülke aras›nda
105. s›rada. Bu göstergeler nas›l tersine çevrilir?
Günümüzde h›zla de¤iflen dünya koflullar› içerisinde

kentleflme, e¤itim, sa¤l›k, göç, ulafl›m ve teknolojideki
geliflmelere koflut olarak, kad›nlar›n üretim süreçlerin-
deki rolleri, aile içi ve d›fl› iliflkileri, kararlara kat›l›mlar›
de¤ifliyor ancak erkeklere oranla kalk›nman›n getirdi¤i
faydalardan daha az yararlan›yor. Tüm bu de¤iflimlerin
kad›nlar aç›s›ndan daha olumlu olabilmesi için toplum-
sal kalk›nma çal›flmalar› çerçevesinde özellikle k›rsal
alanlardaki kad›nlar›m›z›n durumunu iyilefltirmeye yö-
nelik cinsiyetler aras› dengeyi gözeten politikalar izlen-
melidir. Demokratik düflünceye sahip genç dima¤lar›n
yetiflmesi için ilk e¤itimin al›nd›¤› aile içerisinde kad›n
ve erkek aras›ndaki dengenin sa¤l›kl› kurulmufl olmas›
gerekir. 

Baz› sektörlerde kad›n varl›¤› yo¤un gibi görünse de
karar veren pozisyonlarda kad›n ne yaz›k ki az. Siz de
Sabanc› Toplulu¤u’nda tepede iki kad›ndan birisiniz.
Sizin görüflünüz nedir?  
Evet geleneksel roller nedeniyle ülkemizde kad›nlar ka-
rar alma mekanizmalar›nda erkeklerle eflit bir flekilde
yer alam›yor. Pek çok ülkede kurulan ulusal mekaniz-
malar ve karar al›c› pozisyonlardaki kad›nlar aras›nda
geliflen iflbirlikleri sürdürülüyor. Rakamlar, ne yaz›k ki
son y›llarda kad›n istihdam›n›n düfltü¤ünü gösteriyor.
Ama bir yandan da gitti¤im okullarda çok iyi e¤itim
görmüfl kad›n nüfusumuz oldu¤unu görüyorum; bu se-
vindirici. Kad›n giriflimcileri destekliyorum. Bir toplu-
mun ilerleyebilmesi için kad›n erkek birlikte çal›flmak
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“700 flubemiz, 13.000 çal›flan›m›z, 6 milyon müflterimiz var. Alt› milyonu duyabilmemiz, do¤ru 
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Sabanc› Center’da oturarak yapamay›z bunu.”



gerekti¤ine inan›yorum. Baflar›l› kad›nlar, babalar›, kar-
deflleri, efllerine de de¤er katacaklard›r. Biz Akbank’›
bugünkü noktas›na tafl›yabilmek için cinsiyet ayr›m› gö-
zetmeksizin çok çal›flt›k. “‹fl hayat›nda cinsiyet yoktur,
baflar› vard›r” ilkesini benimsedik. Bu de¤erleri ifl pren-
siplerine geçirmek hiç de zor de¤il. Daha çok kurum
taraf›ndan benimsenmesi için gerekiyorsa baz› yapt›-
r›mlar uygulanabilir. Bunun için e¤itimler verilebilir. Ama
kad›nlar›m›z›n da kendine güvenmesi, baflar›da s›n›r ta-
n›mamas›, daha çok kat›l›mc› olmas› gerekir. 

HAYALLER
Akbank için hayalleriniz neler? 
Akbank’›n, hem müflterilerimiz hem de çal›flanlar›m›z
aç›s›ndan en g›pta edilen, çal›fl›lmas› en çok arzu edi-
len bir müessese olmas›. Türkiye’de, hatta bu bölge-
de diyebiliriz. Bölge derken içine Avrupa’y› da koyu-
y o r u m .

Ne kadar zamanda? 
En fazla 4-5 y›l içinde biz bunu toparlar›z diye düflünü-
yorum. 

Kendinizle ilgili hayaliniz de Akbank kadar net mi?
Çok sevdi¤im bir ifli yap›yorum. Dolay›s›yla ifl ile ilgili bir
hayalim yok. Ama benim çok dinamik bir kiflili¤im var.
Bugün bambaflka bir yerde, bambaflka koflullarda,
bambaflka bir ifli yapabilirim ve bunu yine çok zevk ala-
r a k y a p a b i l i r i m . Çocuklar›m benim için çok önemli. On-
lar›n global dünyan›n parças› iki parlak çocuk olarak
yetiflmifl olduklar›n› görmek istiyorum. Belki çok ileriki
yafllarda, yani emeklilik dönemimde gidemedi¤im, gö-
remedi¤im ülkeleri gezmek isterim diye düflünüyorum.
Çünkü ne kadar da olsa, iflten dolay› seyahat etmem
gereken yerler oluyor. Baz› yerler var ki, çok d a h a f a z l a
hakk›n› vererek gezmek çok isterdim. Belki ileriki yafl-
larda düflünürüm.

1 1

“Kendimi bu konuda çok flansl› görüyorum. Çünkü
ald›¤›m aile kültürü ifl hayat› ve özel hayat› nas›l den-
gede tutaca¤›m› ö¤retti. Hafta içi her sabah 8.50’de
iflimin bafl›nda olurum. Akflam da e¤er yo¤un bir gün
de¤ilse 18.30’da bankadan ç›k›p, evime giderim. ‹ki
çocu¤um var. Gider gitmez onlarla, dersleriyle ilgile-
nirim. Mümkün oldu¤unca onlar uyuyana kadar on-
larla vakit geçirmeye çal›fl›r›m. Akflamlar› çok fazla d›-
flar› ç›kmay› sevmem. Genellikle evde ailemle bir ara-
da olmay› tercih ederim. Ancak kimi zaman çok özel
konserler, gösteriler oldu¤u zaman d›flar› ç›kar›z. 

Hafta sonlar›nda da yine ailece bir arada oluruz. Bir
teknemiz var. Y›lda bir ay çocuklarla birlikte tatile ç›-
kar›z ve o bir ay› dolu dolu yaflamaya çal›fl›r›z. 

Evde sinema izlemeyi severim. Bir klasik film koleksi-
yonum var. Ö¤rencilik hayat›m Londra’da geçti¤in-
den müzikaller benim özeldir. ‹flim gere¤i bir finans
merkezi olan Londra’ya oldukça s›k gidiyorum. Bura-
da f›rsat buldukça mutlaka müzikallere giderim.”

Hakk›n›zda ‘bankac›l›k sektörünün yükselen de¤eri’
gibi haberler ç›kt›. Bunlar› d›flar›dan okumak ne his-
settiriyor? 
Gurur veriyor tabii. Bir yandan da bana gerçekten bu
övgüleri hak edip hak etmedi¤imi sorgulat›yor. Ve ta-
bii büyük bir sorumluluk yüklüyor.

‹fl d›fl›nda ne yap›yor
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Sanat yaflamd›r



‹nsan ressam m› do¤ar yoksa zaman içinde yete-
neklerini gelifltirerek ressam olabilir mi? Sanat ate-
fli bir kez düfltü mü insan›n içine di¤er kollar›n› da

sarar m›? Bu ve benzeri sorular›n cevaplar›n› tek bir
do¤ruya ba¤lamak bugüne kadar mümkün olmad›.
Bundan sonra da olmayaca¤› kesin. Ama flöyle bir ger-
çek var ki sanat yaflam› ifade ediyor. Atefli de insan›n
içine düfltü mü bir ömür yak›yor. 1938 do¤umlu res-
sam Mehmet Güleryüz, d›flavurumcu üslubuyla Türk fi-
gür sanat›n›n önemli isimlerinden biri. Çocuk yafllarda
resme ilgi duymas›yla bafllayan sanat yolculu¤u onu ki-
mi zaman heykele, oyunculu¤a da yöneltmifl. Sanat›,
“Ola¤an›n d›fl›nda bir oluflturma” olarak tan›ml›yor Gü-
leryüz. Sanat›n varl›¤›, hayat›n anlam›n› ortaya koyuyor. 

Resmi nas›l seçtiniz?
Yaflam›m›z›n tümünü u¤rafllar›m›z kapl›yor. Bir anlam-
da kimli¤imiz yapt›¤›m›z iflle ortaya ç›k›yor. Kiflinin ifli
nedeniyle mi bir kiflilik oluflturdu¤unu, yoksa kiflili¤i ne-
deniyle mi bir ifl seçti¤ini tespit etmek zor. Kiflinin yap-
t›¤› ifl, yap›s›yla çok ilgili. ‹fade edici bir yap›ya sahibim.
Sanat›n tiyatro ve resim dallar›yla u¤raflt›m. Her ikisi de
ifadeci bir yap›n›n sonucu olufltu. Ben daha çok kendi-
mi ressam yarad›l›fll› görürüm. Bunun genetik bir yan›
da var. Anne ve babam›n ailesinde görsel sanatlarla
profesyonel olarak ilgilenen kifliler var. Dolay›s›yla ben
do¤al olarak resim yapmaya bafllad›m. Ne yapaca¤›m›
hiçbir zaman düflünmedim. 

Resim, heykel ve tiyatro. Hepsinin kayna¤› ayn› m›? 
Benim için hepsinin kayna¤› ayn›. Yaflam›n bendeki et-
kilerini d›fla vurmak ve ona yan›t vermek istiyorum. Ya-
flamdan anlad›¤›m› yans›tmak durumunday›m. Bu du-
rum, bana çok do¤al geliyor. Çünkü yaflamdan etkile-
nen ve ona karfl›l›k vermek isteyen bir yap›m var. Za-
man içinde hangi süreçlerde, ne tür tepkiler verdi¤iniz
ya da bunlar› nas›l yans›tt›¤›n›z, sizden önce ve sizinle
birlikte yaflayan düflünceleri nas›l alg›lad›¤›n›z ve onlara
karfl› duruflunuz önemli. Bütün bunlar›, bir insan›n ha-
yat› anlamas› ve onu yeniden tan›mlamas› olarak görü-
yorum. “Herkes sanat yapabilir” fleklinde yayg›n bir söz
vard›r. Asl›nda herkes sanat yapmal›d›r. Ama sanat, s›-
radanl›¤›n d›fl›ndad›r. 

Sizce herkes sanat yapabilir mi?
“Herkes sanat yapabilir” iyi bir temenniden baflka bir
fley de¤il. Ama herkes sanat› anlamaya gayret etmeli.
Sanatla ilgili sezgi ve bilgimizi art›r›rsak, dünya daha
farkl› bir yer olabilir. 

‹lk resimlerinizi hat›rl›yor musunuz? 
‹lk yapt›¤›m resimleri hat›rl›yorum ama tek bir resmi ha-
t›rlamam kolay de¤il. ‹lk resmim herhalde duvar karala-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildi. Resim, nefes almamla
paralel. Dolay›s›yla çok küçük yafllarda nefes al›r gibi
resim yapmaya bafllad›m. Sorumlu oldu¤um ilk resim,
ilkokul birinci s›n›fta ö¤retmenimin iste¤i üzerine odam›
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1938’de ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966’da birincilikle
bitirdi. 1958’de tiyatro oyunculu¤u ö¤renimi görmeye,
1 9 6 3’te profesyonel oyunculuk yapmaya b a fl l a d › .
1970-1975 aras›nda devlet bursu ile gitti¤i Paris’te
Yüksek Resim ve Litografi ihtisas› yapt›. 1984’te Brük-
sel’de heykel ve gravür çal›flmalar› g e r ç e k l e fl t i r d i.
1988’de ‹stanbul’da 25 y›l› içeren retrospektif sergisini
açt›. 1991’de Ankara Sheraton Oteli Atrium için 14 re-
simden oluflan Karfl› Rüzgar sergisini gerçeklefltirdi.
1991-1992 y›llar› aras›nda Uluslararas› Plastik Sanatlar
Derne¤i Kurucu Baflkanl›¤›’n› üstlendi. 1999’dan bu
yana da Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyor.

Mehmet Güleryüz kimdir

Hayat› sorgulayanlar ister istemez daha iyisi, daha mutlusu, daha güzeli için alternatifler arar. 
Hayat›n anlam›n› ortaya koyan sanat ise alternatif üretmek demek. Ressam Mehmet Güleryüz sanat
arac›l›¤›yla hayata alternatif yarat›yor. 



çizdi¤im resimdi. Kafes telleri ve cibinli¤i olan mavi bir
karyolam vard›. Onu çizmifltim. Ama istedi¤im gibi ol-
mad›¤› için çok üzülmüfltüm. Çünkü istedi¤im gibi
o l m a m › fl t › .

Resim süreciniz nas›l gelifliyor? Önce düflünüp sonra
m› çiziyorsunuz yoksa çizerken mi düflünüyorsunuz?
Do¤açlamadan yana bir yap›m var. Belli bir bak›fl ve
tavr›m oldu¤u için zaten ana düflünceye sahibim. Do-
¤açlama, hiçbir düflüncenin olmad›¤› anlam›na gelmez.
Do¤açlaman›n sa¤l›kl› olmas› için yine sa¤l›kl› bir ön
haz›rl›k yapmak gerekir. Hiçbir bilgi ve birikiminiz
olmadan bunlar› yapamazs›n›z. Bir de do¤rulu¤una
inand›¤›n›z baz› davran›fl ve fikirler vard›r. Bu sizin poli-
tik tavr›n›z ve mizah anlay›fl›n›z olabilir. Ama resmin
oluflum sürecinde yap›lan haz›rl›ktan sonra do¤açlama
yapmak için onlar›n tümüyle göz ard› edilmesi gerekir.
B u süreç t›pk› bir meditasyon süreci gibi g e l i fl i y o r. Or-
taya ç›kan sonuç, o an düflünmedi¤iniz, ama fluur al-
t›ndaki kay›tlar›n etkisiyle de oluflabilir. Resim yaparken
yapt›¤›n›z bir el hareketi, sizden gelen, iç enerjinin orta-
ya ç›kard›¤› bir harekettir. Yani bir iç ritimdir. Resim
yapt›¤›n›z an, bir sezgi ve duygu an›d›r. Bunun önüne
geçmemek gerekir. Bir besteci de bu yolu seçiyor ola-
bilir. Bütün bunlar resmin verilerini oluflturuyor. Resim-
le karfl› karfl›yas›n›z. Konuyu reddeden tavr›n›z, ayn›
zamanda konuyu ortaya ç›kar›yor. O, resimle olan me-
safenizi belirliyor. 

Amac›n›z›n çevreyle anlaflmak de¤il, farkl› bir bak›fl aç›-
s› ortaya koyup kar›flt›rmak, hatta ürkütmek oldu¤unu
söylüyorsunuz. Bu farkl› bak›fl aç›s›ndan kast›n›z nedir? 
Ürkütmek, tahrik eden bir eylem. Çünkü ürkütmekten
kast›m, seyirciyi tedirgin etmek. Resimden genellikle
bir uyuflma hali beklenir. Seyirci, ressam›n kendisine
kat›lmas›n› ister. Ama resimden uzak bir gözün, kat›l›m
talebinden ne anlamak gerekti¤ini sorgulamal›y›z. Böy-
le bir fley söz konusu olursa, yapt›¤›n›z iflten flüphe et-
meye bafllars›n›z. Riskli olan, seyirciyi bildi¤i ve düflün-
dü¤ü bir noktadan al›p, onunla bilmedi¤i bir noktada,
bambaflka bir alanda buluflmak. Ama bu süreçte onun
ö¤renebilirli¤ini sa¤lamak gerekir. Türkiye’de ressam›n
önemli bir sorunu sanat›n› gerçeklefltirmeden önce, sa-
nat›na bakacak kiflileri e¤itmektir. Türk ressam› seyirci-
yi e¤itmek hatta bakan› ve elefltirmenleri bile e¤itmek
zorunda kal›yor. 

Bir sanatç› mutlaka mesaj vermeli mi?
Mesaj vermekten yana olan sanatç›lar da mesaj› tama-
men reddedenler de var. Mesaj yanl›s› olmamakla birlik-
te bir sözünüzün ve ana düflüncenizin olmas› gerekti¤i-
ni düflünüyorum. Bunun süreklili¤i d e çok önemli. Duru-
flunuz ve varl›¤›n›zla neleri ön plana ç›kar›yorsunuz? Bu,
sanatsal oluflum sürecinde de çok gerekli bir dayanak.
Ama bunun çok geride tutulmas› gerekiyor. “Kesinlikle
mesaj olmamal›” ya da “Sanat eseri mesaj içermeli” gö-
rüfllerinin sonunda eserin nas›l oluflturuldu¤u önemli. 
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“Çok kalabal›k bir idoller grubum var. Türk resmi de beni çok etkiledi. Bir sanat yap›t›nda gerçeklik çok
önemli. Ressaml›k, sezgi ve bilgi gücünün yüksek oldu¤u bir zirve. Velasquez, William Rotko, Biaggio 
Ciotto ve Piet Mondrian’› severim.”

Türkiye’de sanatla ilgili do¤ru projelerin mutlaka ge-
ridönüflleri oluyor. Projelendirmede hangi gereksi-
nimlerin oldu¤u ve bu gereksinimlerin hangi organi-
zasyon güçleriyle yap›ld›¤› önemli. 

Türkiye’de çocuklara daha fazla yat›r›m yap›lmaya
baflland›. Önemli giriflimler söz konusu. Bu giriflimle-
rin titizlikle gözlemlenmesi gerekiyor. Sanat e¤itimci-
leri, çocuk psikolojisi uzmanlar›n›n, sosyologlar ve
e¤itim uzmanlar›n›n araflt›rma sonuçlar›ndan ortaya

ç›kacak raporlarla projeleri sürdürmek gerekiyor. 

P›nar Resim Yar›flmas›’n›n 25. y›l›nda yedi bölgeden
yedi çocuk davet etmeyi önerdim. ‹stanbul’da bir
hafta boyunca atölye sürecinde serbest çal›flmalar›-
n› sa¤lad›k. Onlara ayn› zamanda ‹stanbul’daki mü-
ze ve kültürel ortamlar› tan›ma f›rsat› sunduk. Bu tür
projelerin sürdürülmesi ve sonuçlar›n›n da takip
edilmesi gerekiyor. 

Yar›flmaya kat›lan çocuklar›n 10 y›l sonra kaç›n›n
sanatla iliflkisini devam ettirdi¤i, daha sonraki sü-
reçlerde de projenin sonuçlar›ndan elde edilenlerin
e¤itime nas›l yön verici oldu¤u gibi konular takip
e d i l m e l i .

Çocuklara sanat yat›r›m› yap›lmal›



Etkilendi¤iniz ressamlar var m›? ‹dolüm diyebilece¤iniz
isimler...
Tek bir isim veremem. Bu belki gençken öyle oluyor.
Ama zaman içinde düflünceniz gelifltikçe, yak›nl›k duy-
mad›¤›n›z sanatç›lar›n öyle yanlar›n› görüyorsunuz ki
onlar sizin çok sayd›¤›n›z ve peflinden gitmek istedi¤i-
niz kifliler olabiliyor. Bunlar› düflündü¤ümde size 100-
200 ressam ismi verebilirim. Bunun zamanla daha da
artaca¤›ndan eminim. Çok kalabal›k bir idoller grubum
var. Bu ressamlar›n her biri birbiriyle iliflkili de¤il, ayn›
yolda da de¤iller. Dokuma ustas›n›n yapt›¤› bir küçük
dokuma parças›ndaki renkten ya da imajdan etkilene-
bilirim. Bu sanatç›, ismini bilmedi¤im bir sanatç› olabi-
lir. Hatta kötü ressamlarda bile gözden kaçan, kimse-
nin ilgilenmeyece¤i noktalar yakalayabilirsiniz. Türk
resmi de beni çok etkiledi. Bir sanat yap›t›nda gerçek-
lik çok önemli. Ressaml›k, sezgi ve bilgi gücünün yük-
sek oldu¤u bir zirve. Velasquez, William Rotko, Biaggi-
o Ciotto ve Piet Mondrian’› severim. 

Türkiye’de resim hep elit sanat› olarak alg›land›. Sizce
son y›llarda sanat piyasas›n›n canlanmas›yla resmin
halk seviyesine inmesi gerçekleflmeye bafllad› m›?
Bence resim halk seviyesine indi. Türkiye’de resimden
habersiz bir kitleden söz etmek imkans›z. Çünkü tele-
vizyon var. Eskiden ressama, “ressamc›” derlerdi, art›k
“ressam” diyorlar. Toplum, resmin bir de¤er oldu¤unu
ö¤rendi. Okuma yazma bilmeyenlerin oldu¤u bir ülke-

de yaflad›¤›m›z› düflünürsek, bu o kadar küçümsene-
cek bir durum de¤il. Resim sanat›n›n ne oldu¤unu an-
latmak konusunda, e¤itim sistemimiz yeterli de¤il. Üni-
versite bitirmifl kiflilerin de birço¤u “sanat” kavram›na
kendisini uzak hissediyor. Çok küçük yaflta sanat üze-
rine e¤itim vermiyoruz. E¤itim sistemimizde, sanat›n
belli dallar›n›n ele al›nd›¤› resim ve müzik gibi dersler
var. Ama bu dersleri de eksiltmeye çal›fl›yoruz. Ana-
okulundan itibaren resim ve müzi¤i çocuklara anlatmak
mümkün. Dünya bunu yap›yor. Çünkü sanat› ö¤retme-
nin baflka yolu yok. Sanat›n, bir yaflam hakk› oldu¤unu
çocuklara anlatmak gerekiyor. Sanat yaflamd›r. Sana-
t›n varl›¤›, sonuçlar›, gücü ve anlam› hayat›n anlam›n›
ortaya koyar. Hayat› anlayan kifli, hayat› sorgular ve al-
ternatif arar. Günümüzde alternatifsiz bir yaflam öneri-
liyor ve bu pekifltirilmeye çal›fl›l›yor. Sanat ise alternatif-
ler demektir. K›saca söylemek gerekirse halk›n resim-
den haberi var, ama anlam›n› bilmiyor. Elit kesim ise
resmi anlayan ve ona kat›ld›klar›n› söyleyen kifliler. Bu,
ekonomik güç olarak görülüyor. Ekonomik güç, bilgiyi
sa¤layan ve bilgiye ulaflan güç demek. Ama bu her ke-
simdeki insan›n hakk›. Elit denildi¤inde, seçkin düflün-
ce mi yoksa parasal güç mü kast ediliyor, onu belirle-
meli. Sanat, tabii ki bir seçkinlik meselesidir. Anlay›fl
kapasitesi ve onu kullanma yetisidir. Ama ayd›n olmak
iyi e¤itimle ilgilidir. ‹yi bir e¤itim iyi bir ortamla, iyi bir or-
tam da bir anlamda ekonomik güçle ilgili. Ama bunun
d›fl›nda da kendisini yetifltiren insanlar olabilir. 
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M imar, Yap› Endüstri Merkezi’nin (YEM) kuru-
cusu, yazar, reklamc›… Do¤an Hasol 70 y›l-
l›k yaflam›na pek çok fleyi s›¤d›rmay› baflar-

m›fl bir isim. Üstelik eskiden beri böyle… “Çok okuyan,
çok soran, dinleyen, her fleyi anlamaya çal›flan bir ço-
cuktum. Hiçbir zaman tek iflim olmad›. Bu nedenle, bir
ömür içinde birkaç ömürlük yaflad›¤›m› san›yorum” di-
yen Hasol’un, daldan dala u¤rafllar› eklenmelerle arta-
rak devam etmifl. Bütün bu çabalar›n nedenini ise flu
sözlerle aç›kl›yor: Aferin desinler beklentisi… 

Hasol mimarl›ktan yazarl›¤a, yay›nc›l›ktan reklamc›l›¤a
ve çeflitli dallarda yöneticili¤e uzanan çok yönlü yafla-
m›ndaki ilginç gözlemleri “An›lar Kufllar Gibidir” adl› ki-

tab›nda bir araya getirdi. 60 küsur y›l›n geliflimi ve biri-
kimini, tan›¤› oldu¤u olaylar› öykü tad›nda aktaran Ha-
sol, “Olaylar›n foto¤raf›n› çekmeye çal›flt›m. Yaflanan-
lar, ‘an’lar›n toplam›d›r. Yaflananlar yaz›lmal›. Yazma-
n›n, yaln›zca bugüne de¤il gelece¤e de not düflmek, iz
b›rakmak gibi bir yarar› oldu¤una inan›yorum” diyor.

Günümüzde insanlar›n en büyük flikayeti zaman› yöne-
tememek. Siz yaflam›n›za bunca fleyi nas›l s›¤d›rd›n›z?
Kolay olana öncelik vererek baflard›m. Bence insanla-
r›n kendilerine kolay gelen fleyde yetene¤i vard›r. Yete-
ne¤iniz olan fleyleri de k›sa zamanda yapar ve baflar›l›
olursunuz. Keyiflenir ve ifle daha çok yo¤unlafl›rs›n›z.
Hangi konulara a¤›rl›k verece¤inizi seçmek çok önem-
li. Ben çocuklu¤umdan bu yana pek çok konuya ilgi
duydum. Bu da yaflam›ma yans›d›. Biraz daldan dala
atlam›fl gibi oldum. Çeflitli alanlardaki çal›flmalar›m ne-
deniyle yak›n çevremdekiler önceleri “maymun ifltahl›”
diyorlard›. fiimdi yafl›m›n da etkisiyle “çok yönlü” bul-
maya bafllad›lar. “Karizmatik” diyenler de oluyor.

Sizce hangisisiniz?
“Çok yönlü” diyelim. Baz› insanlar bir konuya yo¤unlafl-
t›klar›nda, kafalar›n› kald›r›p baflka alanlara yönelemez-
ler. Benim için öyle de¤il. Y›llard›r günümü ikiye bölmüfl
durumday›m. Yaflam›m iki ana mekan aras›nda geçi-
yor. Biri mimarl›k çal›flmalar›m› sürdürdü¤üm Has Mi-
marl›k, di¤eri Yap› Endüstri Merkezi (YEM). 14.00’e ka-

dar mimarl›k ofisimde, 14.00’ten sonra Yap› Endüstri
Merkezi’nde bulunuyorum. Tabii araya baflka ifller gir-
mezse... Hiçbir zaman tek bir iflte çal›flmad›m. Üniver-
sitede asistan oldu¤um dönemde Mimarlar Odas›’n›n
‹stanbul fiubesi’nde genel sekreterlik yap›yordum. Da-
ha sonra kardeflim trafik kazas›nda yaflam›n› yitirince,
onun reklam ajans›yla d a ilgilenmek zorunda kald›m.
Zaman› iyi ayarlamak ad›na mimarl›k ifllerimi onunla bir-
lefltirdim. O dönemde bir de uluslararas› görevim ç›kt›.
Oradan da geri kalmamak için gayret ettim. Ayr›ca al t ›
y›l boyunca Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik
y a p t › m . Pek çok dernekte, vak›fta çal›flmalar›m da o l-
du. Sosyal sorumluluk projelerinde görev ald›m. Bu çe-
flitlilik hem k a r a k t e r yap›mdan kaynakland› hem de ko-

flullar onu gerektirdi. Çevremdeki insanlar “Nas›lsa ya-
par” diyerek s›rt›mdan ittiler. Zaten bütün gün ayn› fle-
yi yapsayd›m s›k›l›rd›m. Çal›flmaktan hiç yorulmad›m.
Hala çok çal›fl›yorum. Hafta içinde yapamad›¤› m i fl l e r i
hafta sonlar› mutlaka yap›yorum.

Baz› insanlar bir amaç u¤runa bir anlamda yaflam›n› fe-
da eder, bir misyon üstlenir. Siz kendinizde nas›l bir so-
rumluluk hissettiniz?
Ben hem kendime hem de mimarl›k mesle¤ine karfl›
k e n d i m i hep çok sorumlu hissettim. Kolay ve h›zl› karar
veriyorum. Y›llar önce üniversitede asistand›m. YEM’in
kurulufluyla birlikte asistanl›ktan ayr›ld›m. Askere gitme-
den önce mimarl›k sözlü¤ü yazmaya girifltim. Bu ifli 7 - 8
ayl›k bir sürede bitirece¤imi san›yordum, ancak sö z l ük
çal›flmalar›m askerden sonra da sürdü. Ta m a m l a m a m
yedi y›l› buldu. Bu flekilde bir fleyi yapmaya karar verdim
mi, bitirinceye kadar b›rakm›yorum.

Mimarl›k mesle¤ine katk›n›z takdirin de ötesinde… Siz
bu katk›y› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Önemli olan  mimarl›k için yapt›klar›m. YEM’in kurulma-
s› bile mimarl›k mesle¤ine çok büyük bir katk›d›r.
YEM’in 40 y›ld›r düzenledi¤i etkinlikler, seminerler, fu-
arlar, teknik geziler, ç›kard›¤› yay›nlar mimarlar için mü-
kemmel bir platform oluflturdu. Sanal Mimarl›k Müze-
si’ni oluflturduk. Tüm bu katk›lar, sorumlulu¤umu yeri-
ne getirdi¤imin birer göstergesi. 

YEM Türkiye’ye neler getirdi? 
Daha biliflimin ad›n›n bile olmad›¤› 1968’de bir bilgi
merkezi olarak YEM’i kurduk. Bu çok büyük bir ad›m-
d›. 1970’li y›llarda ortada “b i l g i s a y a r” ad› bile yoktu, ad›
work station’d›. Ayda 600 Dolar’a bir work station kira-
lam›flt›k. YEM’e bir öngörüfllülük projesi olarak bak›la-
bilir. Asl›nda kuruluflumuzda sektör bizi destekleme-
miflti. Amatör oldu¤umuz için bu ifli baflaramayaca¤›-
m›z› düflünenler vard›. Biz bunu bir hizmet kuruluflu
olarak gördük. Sürdürülebilir olmas› için de bir flirket
olmas›na karar verdik. ‹yi bafllat›lan, do¤ru bir proje ol-
du. YEM kendisini sürekli gelifltirdi. Bafllang›çta üç kifli-
lik kadrosu vard›, bugün yaklafl›k 100 kiflinin çal›flt›¤› bir
kurum. Çal›flanlar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u üniversite

mezunu ve uzman kifliler. Sürekli haber koval›yoruz. Y a-
p› sektöründeki firmalarla iletiflim halindeyiz. “Uçan kufl-
tan haberimiz olacak” ilkesini benimsedik. Mi m a r l a r a ,
konut ve malzeme alacaklara, konut yapt›racaklara
destek olmaya çal›fl›yoruz. Konut alacaklar için haz›rla-
d›¤›m›z bir rehber kitab›m›z var. Sektör için yap› kata-
loglar› ç›kar›yoruz. YEMAR diye araflt›rma bölümümüz
var. Özellikle istatistik araflt›rmalar üzerinde çal›fl›yor ve
her y›l Türk Yap› Sektörü Raporu haz›rl›yorlar.

Sektörün geliflmesine tan›kl›k ettiniz. Türkiye’de mimar-
l›k nereden nereye geldi?
Çizimden bafllayal›m. Ö¤rencili¤imde biz resim tahtas›
bafl›ndayd›k. T cetveli ve gönye kullan›yorduk. Bugün
bunlar›n yerini bilgisayar ald›. Bu sayede ifller çok h›z
kazand›. Projeler daha mütevaz›yd›, boyutlar› daha kü-
çüktü. Projeler giderek çok büyük boyutlara ulaflt›. Bu-
nu flehirlerimizin görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Bu-
günkü al›flverifl merkezleri 100 binlerce metrekareyi
buluyor. Gökdelenler devri bafllad›. Teknolojide, yap›
malzemelerinde çok büyük geliflmeler oldu. Bilgisayar
teknolojisinin getirdi¤i çok büyük kolayl›klar var. Öklit
geometrisine göre yap›lan bir mimarl›k yerine bugün ar-
t›k daha serbest formlar›n yarat›lmas›na elveriflli proje-
ler söz konusu. Eskiden yatay yüklere göre düzenlen-
mifl, ayakta durabilen gökdelenler düflünülürken bugün
çok de¤iflik formlar, e¤ilip bükülen, k›vr›larak yükselen
binalar yap›labiliyor.

1 6 mimari: Do¤an Hasol
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“Kentlefltik, ama kentlileflemedik”

Do¤an Hasol’a ‹TÜ’den doktorluk payesi verilen törende. 
Dekan Prof. Dr. Mine ‹nceo¤lu, Do¤an Hasol, 
Rektör Prof. Dr. Gülsüm Sa¤lamer.



De¤iflimi mimarlar aç›s›ndan nas›l görüyorsunuz? 
Mimarlar›n geliflme göstermesi yaln›zca kendilerine
ba¤l› de¤il. Toplum olarak geliflme göstermemiz gerek.
Bunu yapabildi¤imizi pek sanm›yorum. Kentleflme oldu
ama kentlileflme olamad›. Mimarlar yap›y› kendi baflla-
r›na yapm›yorlar. ‹flverenin kültür düzeyi, beklentileri,
mimari anlay›fl› çok önemli. ‹yi bir ürün mimar ve iflve-
renin iyi iflbirli¤iyle do¤abilir. Tarihten örnek vere b i l i r i z .
Mimar Sinan’›n ortaya ç›k›fl› Kanuni Sultan Süleyman’la
da iliflkilidir. Mimar Sinan tek bafl›na olsa baflar›l› olur
muydu bilmiyorum. O dönemdeki Osmanl› mimarisinin
par›lt›s› bu iflbirli¤inin baflar›l› bir sonucudur. Bugün bi-
zim çal›flmalar›m›z›n büyük bir bölümünde iflveren dev-
lettir. Devlet bugün hala t u t a r s › z ihale yasalar›yla mima-

ri projeler yapt›rmaya çal›fl›yor. Böyle bir fley olamaz.
Bilginin bir bedeli vard› ve bunu ödemek durumundas›-
n›z. Devlet hala bir mimarl›k politikas›na sahip de¤il. O y-
sa dünyan›n çeflitli ülkelerinde benimsenmifl mimarl›k
politikalar› var. Örne¤in Finlandiya hükümeti mimarl›k
politikas›n› oluflturmufl ve çeflitli dillerde kitapç›k olarak
bast›rm›fl. Frans›zlar›n mimarl›k yasas›n›n birinci madde-
si “Mimarl›k kültürün bir i f a d esidir” diye bafll›yor. Mal sa-
hipleri, iflverenler ve devlet bu konuma gelirse ancak iyi
mimarl›k yap›tlar›ndan söz edilebilir. Bizde mimarl›¤a bir
ayr›nt› olarak bak›ld›¤› i ç i n sonuç da çok iyi olmuyor. 

Hala öyle mi bak›l›yor?
Evet, ne yaz›k ki hala öyle bak›l›yor. Oysa insan eliyle
yap›lm›fl her çevre bir mimarl›k ortam›d›r. Bunun ölçü-
lebilir nitelikleri dahi var. Çocuklar okula severek mi gi-
diyor, istemeden mi gidiyor? Kötü mekanda iyi insan
yetifltirilemeyece¤ini düflünüyorum. Çocuk okuluna se-
verek gidecek. Sevece¤i fley ö¤retmen kadar içinde
yaflayaca¤› mekanlard›r. M i m a r l › ¤ › n ülke politikas› ola-
rak benimsenmesi, insanlar›n mimariyi istemesi gerek.
Ülkemizde herkes Mimar Sinan’› tan›yor, ama mimarl›k
nedir dedi¤inizde bunun yan›t›n› pek kimse veremiyor.

Bu noktada mimarlara da sorumluluk düflüyor de¤il mi? 
Sorumluluk dedi¤imiz fley hiçbir zaman tek tarafl› ol-
maz. Bir bileflik kaplar kanunu söz konusu. Toplum
neyse mimarisi odur. Baflka bir de¤iflle, ülkenin mima-

risi toplumun göstergesidir. Hepimiz bu denizin bal›kla-
r›y›z. Mimarlara ne verdi¤iniz ve ne almak istedi¤iniz
çok önemli.

Bu döngüden s›yr›labilmifl mimarlar›m›z›n say›s› nedir?
Türkiye’de çok yetenekli mimarlar var. Geçenlerde ya-
banc›lar›n kat›ld›¤› bir yar›flmay› Türk mimarlar kazand›.
Bu çok önemli. Yurtd›fl›na çok baflar›l› projeler yapan
mimarlar›m›z var. Ancak Türkiye’nin mimarl›k manzara-
s›nda sorunlar var. Bir yanda bir türlü k o n t r o l alt›na a l ›-
namayan gecekondulaflma ve kaçak yap›laflma olgusu
varsa, toplum yeterince e¤itilmemiflse mimarlar t o p l u-
m u n beklentilerine hangi ol a n a k l a rla yan›t verebilir. On-
lar›n beklentileri çok s›radan beklentilerse ancak ona

yan›t verebiliyor. fiunu da vurgulamak istiyorum; daha
iyi bir mimari, daha pahal› de¤ildir. ‹yi bir yap› için çok
para harcaman›z de¤il, çok iyi bir proje edinmeniz ge-
rekir. Ayr›ca mimarl›k projelerinin yan›nda mühendislik
projelerinin de çok iyi yap›lm›fl olmas› gerek.

Mimarinin gelece¤i aç›s›ndan neler yap›lmal›?
Devletin bu ifle ciddi flekilde e¤ilmesinde çok yarar var.
Öncelikle kamu kurulufllar›n›n bu ifli sindirmesi gereki-
yor, çünkü kamu bir yerde önemli bir örnek teflkil edi-
yor. Bugün ne yaz›k ki kötü ihale sistemleri nedeniyle
depremde ilk olarak kamu yap›lar› y›k›l›yor. Bu çok tu-
haf bir durum. Toplumun da kendini gelifltirmesi önem-
li bir konu. Çünkü iyi bir e¤itim düzeyine sahip olunur-
sa pek çok konuda iyi bir düzeye gelinir. E¤itimdeki s›-
k›nt›lar mimarl›ktak i n d en daha az de¤il. Bence her fley
e¤itime ba¤l›. 

Mimarl›k e¤itimini nas›l buluyorsunuz? 
Mimarl›k e¤itiminde de s›k›nt›lar var. Türkiye’de çok sa-
y›da devlet ve vak›f okulunda mimarl›k e¤itimi veriliyor.
H›zla yenileri aç›l›yor. Yeni bir üniversite kurmak isteye-
nin akl›na ilk mimarl›k fakültesi kurmak geliyor. Çevre
de bunu istiyor. Mimarl›k okulu kurulursa bulunduklar›
kentin çehresinin de¤iflece¤ini san›yorlar. Oysa bu ko-
lay bir fley de¤il. Bugün Türkiye’deki mimarl›k okullar›-
n›n e¤itim düzeyleri aras›nda da ciddi farklar var. ‹lk ya-
p›lmas› gereken e¤itimin kalitesinin art›r›lmas›.
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Do¤an Hasol; mimar, Yap› Endüstri Merkezi’nin (YEM) kurucusu, yazar ve reklamc›. Birçok alanda
baflar›l› çal›flmalar yürüten, zaman› kullanmay› bilen, yetenekli insanlardan. Hasol, 70 y›ll›k yaflam›nda
biriktirdi¤i an›lar› “An›lar Kufllar Gibidir” adl› kitapta toplad›. 

YEM’de bir kurulufl y›ldönümü. Kurucular ve çal›flanlardan bir grup.

Ünlü Brezilyal› mimar Oscar Niemeyer’le. 

Sizi mimarl›k sözlü¤ü haz›rlamaya iten ne oldu? Ö¤ren-
ciyken bunun eksikli¤ini mi hissettiniz?
Asl›nda bir eksiklik hissetmedim. Mimarlar Odas›’n›n
Mimarl›k dergisinde görevli oldu¤um s›rada Celal Esat
Arseven’i evinde ziyarete gittik. Yapt›klar›na hayranl›k
duyuyordum. Mimarl›¤a iliflkin baz› sözlükleri ve sanat
ansiklopedisi vard›. Ben de onun gibi çeflitli dallarda
çal›flmay› sevdi¤imi fark etmifltim. Arseven flehircilik
hocas›, sanat tarihiyle u¤rafl›yor, suluboya resimler ya-
p›yor, zaman›nda opera yazm›fl ve yurtd›fl›nda sahne-
lemifl, milletve-
killi¤i yapm›fl
çok yönlü biri.
G ö r ü fl m e m i z
s o n r a s › n d a o n-
dan çok etki-
lendim ve onun
çal›flma tarz›n›
örnek ald›m. 

Ayr›ca asistan› oldu¤um Prof. Dr. Orhan Safa’n›n da
üzerimde çok büyük etkisi oldu. Haz›rlad›¤›m Mimarl›k
Sözlü¤ü 30 y›ld›r mimarlar›n, mimarl›¤a ilgi duyanlar›n
baflvuru kitab› oldu. fiimdi de 10. bask›s›n› haz›rl›yoruz.
Bunlar›n mimarl›k için yararl› etkinlikler oldu¤unu düflü-
n ü y o r u m .

“Kendime Arseven’i örnek ald›m”
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Yedi tepenin güzelli¤i kayboluyor
Bir yanda dünyan›n en büyük metropollerinden biri olan ‹stanbul’un artan ulafl›m ihtiyac›, di¤er yanda üç
büyük imparatorlu¤un miras› olan paha biçilmez bir tarih. Bin yedi yüz y›ll›k geçmifli ile üzerinde üç ayr›
imparatorluk yaflatan bu kentte modernleflirken tarihe de sahip ç›kmak gerekiyor.

Yedi tepenin güzelli¤i kayboluyor
Bir yanda dünyan›n en büyük metropollerinden biri olan ‹stanbul’un artan ulafl›m ihtiyac›, di¤er yanda üç
büyük imparatorlu¤un miras› olan paha biçilmez bir tarih. Bin yedi yüz y›ll›k geçmifli ile üzerinde üç ayr›
imparatorluk yaflatan bu kentte modernleflirken tarihe de sahip ç›kmak gerekiyor.



Bir flehir düflünün, üç ayr› imparatorlu¤a baflkentlik
yapm›fl olsun. Bir flehir düflünün, bir k›tas›nda çay
içerken bakt›¤›n›z manzarada baflka bir k›ta yer al-

s›n. Düflündü¤ünüz flehir 1700 y›ll›k bir geçmifle ev sahip-
li¤i yaps›n. Ne heybetli de¤il mi! Bu görkemin sahibi olan
flehir ‹stanbul. Bar›nd›rd›¤› yerüstü ve alt› tarihsel kaynak-
lar› ile tek bafl›na bir aç›k hava müzesi adeta.

‹stanbul’un yaklafl›k 12 milyonluk nüfusunun ulafl›m ihti-
yac› her geçen gün art›yor. Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Büyük-
flehir Belediyesi bu ihtiyaca ortaklafla çözümler ar›yor. Ya-
p›m›na 1992 y›l›nda bafllanan ve Taksim–4. Levent ara-
s›ndaki metro akla ilk gelen modern toplu tafl›ma arac›.
2007 y›l›n›n Haziran ay›nda yap›m›na bafllanan Marma-
ray tüp geçit projesi de ‹stanbul'un kentsel yaflant›s›n›
sa¤l›kl› olarak sürdürebilmesi, kentlilere ça¤dafl bir
kent yaflam› ve kentsel ulafl›m imkanlar› sunabilmesi
aç›s›ndan dünyadaki en önemli projelerden biri kabul
ediliyor. Üçüncü Bo¤az Köprüsü de yine ‹stanbullular›n
baflka bir ulafl›m ihtiyac› olarak önümüzde duruyor. 

Bir yanda geliflen, nüfusu sürekli artan flehir ve ulafl›m
ihtiyaçlar›, di¤er yanda yeralt›nda flehrin geçmifl kültür-
lerine ›fl›k tutacak olan kal›nt›lar. Geçmiflten miras de-
¤erleri muhafaza ederek nas›l modern bir yaflam sür-
dürebiliriz? Tarihimize, ça¤lar›n bize miras›na sahip ç›-
kabiliyor muyuz? Üzerinde durdu¤umuz tarihin bilincin-
de miyiz? 
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1938 Ni¤de do¤umlu olan Özgen Acar, gazetecili¤e
1960 y›l›nda Cumhuriyet’te bafllad›. 1972’de Anka-
ra’da Reuters Türkiye Bürosu’nu açt›. S›ras›yla Milliyet
Gazetesi Atina Temsilcili¤i, Ankara Bürosu Haber Mü-
dürlü¤ü, New York Temsilcili¤i, Atina ve New York’ta
TRT muhabirli¤i yapt›. 1990’da Cumhuriyet’in Genel
Yay›n Yönetmenli¤i görevini üstlendi. Cumhuriyet ga z e-
tesindeki köflesinde yay›mlanan yaz›lar›n›n d›fl›nda yerli
yabanc› pek çok dergide arkeoloji üzerine yaz›lar› ya-
y›mlanan Acar, pek çok kez y›l›n gazetecisi seçildi. Tür-
kiye’nin tarihsel ve kültürel miras›n›n korunmas› ve ka-
ç›r›lan eserlerin geri getirilmesi konusunda y›llarca sü-
ren araflt›rma ve çal›flmalar yapt›. “Karun Hazinesi” ve
“Elmal› Definesi” en çok bilinen çal›flmalar›. Acar Cum-
huriyet gazetesi yazarl›¤›n› sürdürüyor.

Özgen Acar kimdir



• Uflak’tan New York Metropolitan Mü z e s i’ne kaç›r›l-
m›fl 353 parçal›k Karun Hazinesi 
• Antalya-Elmal›’dan kaç›r›lan 1900 gümüfl sikkeden
1650 tanesi 
• Erdek’ten kaç›r›lan arkaik mermer torso bir heykel
• Sivas-Divri¤‹ Camii’nin ahflap pencere ve kap›lar›  
• Londra’dan baz› tombaklar
• ‹ngiltere’den Rodos’taki Türk vakf›na ait iki el 
yazmas› Kuran
• New York’a Perge’den kaç›r›lan dört tonluk 
çelenkli lahit
• Manisa’dan New York’a kaç›r›lan Marseyas 
h e y k e l i
• Ayd›n-Nüsa Antik kenti tiyatrosund a n çal›nan 
k a b a r t m a l a r

Özgen Acar’›n Türkiye’ye geri getirtti¤i tarihi eserler 40 y›la yak›n bir zamand›r sanat tarihi ve arkeoloji üze-
rine yaz›lar yazan, onlarca tarihi eserin Türkiye’ye geri
dönmesine arac›l›k eden Özgen Acar’a sorduk. Acar,
arkeolojik miras›m›z› anlatt›.

‹stanbul’da nas›l bir tarihi miras›n üzerinde oturuyoruz?
‹stanbul üç ayr› imparatorlu¤a baflkentlik yapm›fl: Roma,
Bizans ve Osmanl›… Buna bir de do¤a baflkentli¤i ekle-
nebilir. ‹stanbul’da bir insan bulundu¤u k›tadan ayn› an-
da öteki k›tay› görebilir. Tarihsel olarak en önemli yeri de
Sultanahmet. Üzerinde uçtu¤unuz zaman,  üç ayr› im-
paratorlu¤u birden görebilirsiniz. 1700 y›ll›k bir geçmifli
var ‹stanbul’un. Do¤a olarak baflka güzel yerler olabilir
ama ‹stanbul bu çerçevede dünyada benzersiz bir k e n t. 

Bu arkeolojik zenginli¤inin ekonomik de¤eri nedir?
Bunu ölçmenin olana¤› yok. Sultanahmet’te, Üskü-
dar’da ya da Rumelihisar›’nda dolaflt›¤›n›z zaman bir an
bugünü unutup oradaki tarihi düflünüp, zaman tüneline
giriyorsunuz. Bir Orhan Veli heykeli görüp Orhan Veli’ye
ulafl›yorsunuz. Bir an geliyor Fatih’e ulafl›yorsunuz. Bir
an geliyor Constantiniye’ye ulafl›yorsunuz. Bunlar›n
maddi de¤eri hiçbir zaman söz konusu olamaz.

Bu hazineyi koruyabiliyor muyuz?
Türkiye dünyan›n en flansl› ve flanss›z ülkesi. Böyle bir
zenginli¤e sahip ama ekonomik bak›mdan yoksul bir ül-
ke. Eski eser kaçakç›l›¤› bir boru hatt›na benzer. Hatt›n

bir ucunda Türkiye gibi tarihsel aç›dan zengin ama eko-
nomik aç›dan yoksul ülkeler, öbür tarafta da Amerika gi-
bi, Japonya gibi ekonomik aç›dan zengin ama tarihsel
aç›dan yoksul ülkeler yer al›r. Washington yak›nlar›nda
bir yerde görkemli bir ç›nar a¤ac›n›n zincirle çevrelendi-
¤ini gördüm. A¤ac›n önündeki plakette “George Was-
hington bu a¤ac›n alt›nda uyudu” yaz›yordu. Onlar›n ta-
rihleri 250 y›ll›k ama gelin bir de burada bizim tarihimize
bak›n. Bu Türkiye’nin flans›d›r ama ekonomik yoksullu-
¤umuz bugün her köyde en az bir iki defineci bulunma-
s›na yol açt›. Bu definecilerin yapt›¤› tahribat iyice artm›fl
durumda. Metal dedektörlerin reklamlar› televizyonlarda
yap›l›yor. Defineciler art›k maden arama ruhsat› al›p, sis-
moloji aletleri ile define ar›yor. Devlet buna seyirci kal›-
yor. Müzelerimiz dökülüyor. 

Faturay› kime ç›karmak gerek?
Faturay› e¤itimsiz, görgüsüz, ‹stanbul’un tarihsel, k ü l-
t ü r e l, dinsel miras›n›n ne oldu¤unu bilmeyen yöneticile-
re ç›karmak gerekiyor, bu bir. ‹kincisi, sonradan gör-
müfl, her fleyi maddiyatla ölçen baz› zenginlere ve flir-
ketlere ç›karmak gerekiyor. ‹stanbul da San Francisco
da yedi tepe üzerine kurulmufl. Bugün San Francis-
co’da tramvaylar hala o yedi tepeden inip ç›karlar, bu-
nu ortadan kald›rm›fl de¤iller. Gökdelen yapmak gerek-
ti¤inde kentin belirli bir k›sm›nda yapm›fllar. Bugün ba-
k›yorsunuz, ‹stanbul’da, ‹stanbul silueti, o yedi tepenin
güzelli¤i kayboluyor. Yedi tepeyi taçland›ran cami mi-
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nareleri gökdelenlerin gölgesi alt›nda kal›yor. ‹stanbul
bir Hong Kong, bir New York de¤il. Do¤a ile birlikte bu
dört ayr› imparatorlu¤un baflkenti ‹stanbul. Para u¤ru-
na, yat›r›m u¤runa yap›lmad›k kalm›yor.

Tüp geçit, metro, 3. Bo¤az Köprüsü inflaatlar› geliflimin
kaç›n›lmaz bir gere¤i. Tarihi tahrip etmeden modern bir
kent yaratmak nas›l mümkün olabilir?
Önce arkeolog, sonra sanat tarihçisi gidecek, onlar ge-
rekli kontrolü gerçeklefltirecek ve inflaat buna göre sür-
dürülecek. Burada karfl›m›za ç›kan iki durum var. Tafl›-
nabilir ve tafl›namaz mallar. Kaz› s›ras›nda karfl›n›za bir
saray ç›karsa mecburen güzergah› sapt›r›rs›n›z. Ama
bir tekne içinde birtak›m kap kacak bulursan›z ya ora-
da sergilersiniz ya da müzeye tafl›rs›n›z. Bu flekilde ta-
rihe zarar vermemifl olursunuz. 

Ülkemizde tarih bilinci konusunda iç aç›c› olan ne var?
Eskiden Türk bas›n›nda tarihsel, kültürel miras›n korun-
mas› konusunda haberler ç›kmazd›. Sultanahmet’teki
Four Seasons Oteli inflaat›n› gündeme getirmifl olmala-
r› bir olayd›r. Allianoi, Zeugma olaylar› eskiden üzerin-
den geçilip giden olayd›r. Mesela bir yere gidiyorum,
hemen bana “Siz Karun Ha z i n e s i’ni geri getiren yazar
de¤il misiniz?” diye ilgi gösterenler oluyor art›k. Bunun
d›fl›nda bana tan›d›¤›m tan›mad›¤›m kimselerden tarih-
sel konularda mektuplar geliyor. Bunlar› görünce bir bi-
linçlenme oldu¤u görülüyor ama yeterli de¤il.

Y›llarca sanat›n tarihi de¤eri üzerine yazd›n›z. Geçimini-
zi nas›l sa¤lad›n›z peki?
Ben gazeteciyim. Karun Ha z i n e s i’ni incelemeye baflla-
d›¤›m y›l 1970’tir, yazd›¤›m y›l ise 1986’d›r. Araflt›rmam
tam 16 y›l sürmüfl. Bu sürede bir fley yazmadan Ame-
rika’ya birkaç defa gittim, Uflak’›n, Manisa’n›n köylerini
dolaflt›m. Tabii ki masraflar› hep kendi cebimden karfl›-
lad›m. Genç bir gazeteci olarak amirinize “Ben Ameri-
ka’ya kaç›r›lm›fl bir hazinenin peflindeyim. Araflt›rmam
16 y›l sürecek. Bu s›rada New York’a gidip gelmem
gerekecek. Belki böyle bir hazine yok ama beni 20 y›l
finanse edeceksin” deseniz, size bir hava al gel demez
mi? Sonuçta ben bütün araflt›rmalar›m› kendi cebim-
den yapt›m.

Türkiye’de alan›n›zda tek olman›za ra¤men çok da po-
püler olmad›n›z. Bugün yeniden bafllasan›z nereden gi-
derdiniz?
Keflke önümde bir 40 y›l daha olsa da üzerinde çal›flt›-
¤›m yakas› aç›lmad›k malzemeler için y e t e r i n c e ç a l › fl a-
bilsem. Ankara’da U¤ur Mumcu Vakf›’nda araflt›rmac›
gazetecilik konular›nda ders veriyorum. Ö¤rencilerime
“Gelin size yakas› aç›lmam›fl haber dosyalar› vereyim”
diyorum ama kimse talip olmuyor. Çünkü bu ifller için
sab›r gerek. Maddi fedakarl›k, özveri gerek. Genç ar-
kadafllar bir an önce k›sa yoldan meflhur olmak peflin-
de. Günümüzde bu tür ifllere hobi diyorlar. Benim için
bir yaflam biçimi oldu sanat tarihi.
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Marmaray gibi büyük projeleri nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 
Bu proje Japonya’n›n bir milyon Dolar’l›k kredisi ile
yap›l›yor. Bu yap›l›rken buran›n üç ayr› imparatorlu¤a
baflkentlik yapm›fl bir kent oldu¤u biliniyor. E¤er bize
kalsayd› yap›l›p geçilip giderdi. Fakat Japonlar, bu bir
milyon Dolar’l›k krediye bir madde koydurdular. Gü-
zergah üzerinde önce arkeologlar çal›flacak, ortal›¤›
temizleyecek, rastlanan önemli buluntular gerekirse
korunacak ve e¤er güzergah üzerinde sapmalar ya-
p›lmas› gerekirse buna göre gerekli de¤iflikler yap›la-
cak. Dolay›s› ile Japonlar›n UNESCO gözetiminde ar-
keologlar› öne ç›kartmas› Türkiye için önemli bir afla-
ma. Çal›flmalarda ciddi bir düzen var. Kaz›lar titizlikle
sürdürülüyor. Marmaray, Türk hükümetleri i ç i n g ü z e l
bir örnek teflkil ediyor. Ama ne yaz›k ki Sultanah-
met’teki Four Seasons Oteli inflaat›nda görüldü¤ü gi-
bi, uygulanm›yor.

Ekonomik getirisi ne olur Marmaray projesinin?
Marmaray projesi, Manfl denizini ‹ngiltere’ye, Fran-
sa’ya ba¤layan tüneller, geçitler gibi önemli bir ulafl›m
olana¤›n› sa¤layacak. Bu bak›mdan yararl› bir olay.
Kaz›lar›n yap›ld›¤› yerlerde kaz› alanlar› korunacak
olursa, ki flu ana kadar 30 antik gemi bulundu, bun-
lar da bir turistik ziyaret alan›na dönüflür ve ayr› bir
ekonomik getirisi olur. 

Örne¤in Atina olimpiyatlar› öncesinde Atina kentinin
içinden geçen bir metro yap›ld›. Aynen buradaki gibi
olaylarla karfl›lafl›ld›. Yunanl ›lar her istasyonda, o ci-
varda bulunan eserleri müze içinde sergiledi. Marma-
ray yönetimi de proje tasar›m›nda buradan esinlendi.
Hatta ben bu konudaki ilk öneriyi yapan kifliyim.

“Marmaray projesi, arkeoloji ve mimarl›k arac›l›¤›yla
kentin yeniden keflfedilmesine olanak tan›yacak” de-
niyor. Kat›l›yor musunuz?
Kat›l›yorum. Yenikap›’da bulunan yer, eski bir Bizans
liman›. Orada 30 kadar bat›k tekne ç›kt›. Kim bilir da-
ha kaç tane ç›kacak. Bu teknelerdeki yüklerle kentin
geçmifline gidiliyor. ‹stanbul’un Bizans zaman›nda
Fatih’in kuflatma döneminde kente gelmifl olan yar-
d›mlar› içeren birtak›m bat›klar var. Bunlara bakt›¤›n›z
zaman bir çeflit zaman tüneline giriyorsunuz. “Back
To The Future” filmine benzer bir olay› yaflat›yor bu
kaz›lar bize.

UNESCO Marmaray’› kurtard›

Marmaray çal›flmalar› tarihin korunmas› yolunda at›lm›fl olumlu ad›mlardan biri. Özgen Acar, “Türkiye’de
bugüne kadar yap›lm›fl olan barajlar›n, Allianoi ve Zeugma kaz›lar›n›n öncesinde de Marmaray kaz›lar›nda
UNESCO’nun yapt›¤› gibi bir bilirkifli olsayd›, çok say›da buluntu ele geçerdi” diyor.

Üsküdar istasyon sahas›

Üsküdar makas tüneli
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Frans›z sürrealist flair Guillaume Apollianire, “‹n-
san yürüyüflü taklit etmek istedi¤i zaman bir ba-
ca¤a hiç de benzemeyen tekerle¤i icat etti.

Böylece bilmeden sürrealizm yapm›fl oldu” der. Sürre-
alizmin kökeni tarih öncesi devirlere kadar dayan›yor.
Ancak somut olarak 20. yüzyy›l›n bafllar›nda Avru-
pa’da ortaya ç›kt›. fiairler ve ressamlar, 1. Dünya Sa-
vafl›’n›n yol açt›¤› y›k›m karfl›s›nda dehflete kap›l›p,
ak›lc› tutuma karfl› tav›r alarak, bilinç d›fl›n›n düflsel
dünyas›na yöneldi. 

‹mge üstad› Rene Magritte
Rene Magritte 21 Kas›m 1898’de Belçika Lessines’de
dünyaya geldi. Rene ailenin en büyük çocu¤uydu. Ba-
bas› bir tüccard›, bu yüzden s›k s›k flehir de¤ifltiriyor-
lard›. Châtelet’te yaflad›klar› s›rada, 12 Mart 1912’de
annesi, Sambre nehrine atlayarak intihar etti. Annesi-
nin daha sonra yüzünde bir örtü ile bulunmas›, Magrit-
te’in hayat› boyunca bu imgenin etkisinden kurtulama-
mas›na ve resimlerinde s›kça yüzü örtülü figürler ve
nehir tasvirleri kullanmas›na neden oldu. 

Ayn› y›l ailesi Charleroi kentine tafl›nd›. Magritte, 15 ya-
fl›ndayken Charleroi panay›r›nda, ileriki hayat›nda önem-
li bir yere sahip olacak Georgette Berger ile karfl›laflt›.
13 yafl›ndaki bu k›z Magritte’i adeta büyüledi. Daha
sonra uzun y›llar görmese de Georgette ilk gençlik y›lla-
r›n›n unutulmaz bir hayali olarak belle¤ine kaz›nd›. 

Genç Magritte, liseyi bitirdikten sonra 1916 y›l›nda
Brüksel Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydoldu. Bu
dönemde modernizm ve ‹talyan fütürizmine ilgi duydu
ve kübist-fütürist esinli resimler yapt›. Yeni bir resim di-
li arayan Magritte için ilk baflta saf geometrik soyutla-
ma, mant›kl› bir yaklafl›m olarak gözüktü ve bu tarzda-
ki resimlerini 1920 y›l›nda Floquet ile birlikte sergiledi.

Karfl›laflmalar esteti¤ini belirledi
1922 y›l›nda sanat hayat›n› etkileyen iki önemli karfl›-
laflma söz konusu oldu. Önce sanat anlay›fl›n› bütü-
nüyle de¤ifltirecek olan Giorgio de Chirico’nun resim-
leri ile tan›flt›. Ard›ndan geometrik soyut bir tarz gelifl-
tirmifl olan Victor Servrancx’la tan›flt› ve onunla soyut
denemelere giriflti. 

Magritte, nesneleri izleyenin al›fl›k olmad›¤› konumlar-
da resmederek gerçek dünyaya meydan okudu. Sana-
t›ndaki bu de¤iflimi yans›tan ilk çal›flmalardan biri
“Noktürn” oldu. Bunu “Münzevi Yolcunun Düflüncele-
ri”, “Sald›r› Tehdidi” ve ilk gerçeküstü çal›flmas› olarak
kabul edilen “Kay›p Jokey” izledi. Bu resimler, Magrit-
te’in yerleflmifl tarz›n›n ilk örnekleriydi. Resimlerinde
sürekli olarak kullanaca¤› pek çok imgenin erken tas-
virlerini içeriyorlard›. Belçika’da gerçeküstücülü¤e ya-
k›n bir sanat ortam› içinde yer alan Magritte, 1925 y›-
l›nda Galeri Centaure’la bir sözleflme yaparak tüm za-
man›n› resme ay›rmaya bafllad›.

Hiçbir fley göründü¤ü gibi de¤il
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‹mgelerin ihaneti

Magritte, adland›r›lmas› gereken bir fleye, o fleyin
gerçekteki varl›¤›n› yads›yan saçma bir ad vererek,
gerçeklikle çat›flma yaratt›. Bir pipo resminin alt›nda
“Bu bir pipo de¤ildir” yazarak nesnenin imgesinin
gerçek ve dokunulabilir bir fleyle kar›flt›r›lmamas› ge-
rekti¤ini belirtti. Magritte’in en ünlü imgelerinden biri
olan bu resim tan›mlama ve simgeleme kavramlar›n›
sorgular. Sanatç› “Hiçbir fley göründü¤ü gibi de¤il-
dir” der. Dolay›s›yla resim kurallara meydan okur,
yerleflik görme ve düflünme biçimlerine sald›r›r. 

Önemli eserleri

Münzevi Yolcu-
nun Düflünceleri,
Kay›p Jokey, Sal-
d›r› Tehdidi, Po-
püler Panorama,
fiifac›, Kutup Ifl›-
n›, Vesta’ya Su-
nulanlar, Sürekli
Devinim, ‹nsanl›k Durumu, Tecavüz, Yatak Odas›nda
Felsefe, Mükemmel Gemi, Büyük Aile, Büyülü Ülke,
Pencere ve Kukla, Seçilmifl ‹liflkiler, Erke¤in O¤lu,
Kurtar›c›, Aflk fiark›s›, Ruh Özgürlü¤ü ve Alexandr’›n
‹ fl ç i l e r i .

G e r ç e k ü s t ü c ü l ü k

Gerçeküstücülük ak›m›n›n kurucusu Frans›z fiair
André Breton (1896–1966), fliirlerinde al›fl›lagelmiflin
d›fl›nda mant›¤a uygun bir s›ra izlemeyen sözcükler
ve düflsel imgeler kulland›. Gerçeküstücülü¤ün ge-
liflmesinde 1910’larda ortaya ç›kan soyut ve tüm
kurallar› reddeden Dadac› ak›m›n yan› s›ra Hierony-
mus Bosch ve Francisco Goya gibi daha eski dö-
nemlerin ressamlar›n›n da etkisi oldu. Gerçeküstü-
cülük hiçbir ortak kuram ya da birlik olmaks›z›n, sa-
natç›lar›n bireysel tav›rlar› do¤rultusunda kendi ken-
dine geliflen bir sanat ak›m› olarak varl›k gösterdi.
Düfller, imgeler, semboller ve bilinçalt›nda gizlene-
rek su üstüne ç›kmay› bekleyen bast›r›lm›fl duygular
sürrealizmi kelimelere dökerken akla gelen kavram-
lar. Özellikle bast›r›lm›fl duygular denildi¤inde ise ilk
an›lacak sanatç› Rene Magritte.

Belçika as›ll› sürrealist ressam Rene Magritte’in düfl ürünü yap›tlar› dehflet, tehlike, komedi ve gizemin bir
kar›fl›m›. Magritte’e göre resimleri, hiçbir fleyi örtmeyen görünür imgeler. Bir flöminenin ortas›ndan ç›kan
buharl› tren ya da bulutlar›n birer Frans›z ekme¤i oldu¤u gökyüzü resmi onun hayal dünyas›n› yans›t›r.

“Bu bir pipo de¤ildir”
Magritte, 1927’de Fransa’ya tafl›nd›. Burada k›sa süre
içinde gerçeküstücü çevrelerle yak›n iliflki kurdu. Bu
dönemde özellikle söz ve imge ba¤lant›s› üzerine dü-
flünmeye bafllad› ve resimlerinde her iki unsura da yer
verdi. 1929 y›l›nda ilkini yapt›¤› “Sözcüklerin Kullan›l›fl›”,
bir pipo tasviri ve alt›nda Frans›zca olarak yer alan “Bu
bir pipo de¤ildir” yaz›s›ndan olufluyordu. Söz imgeyi
yads›r gibi gözükse de, gerçekten de yaz›n›n üstünde
yer alan gerçek, içine tütün konup içilebilecek bir pipo
de¤ildi. Söz ve imge aras›ndaki bu çeliflki izleyende
flaflk›nl›k yaratacak türdendi. 1930-40 y›llar› Magritte’in
yaflam›nda ekonomik aç›dan s›k›nt›l› bir dönem oldu.
Ancak yine de resimleri bütün önemli gerçeküstücü
sergilerinde görülmeye baflland›. 

Komünist Partisi’yle yak›nlaflmalar
Magritte, 1945 y›l›nda Belçika Komünist Partisi’yle k›sa
süreli iliflki içinde oldu. 1946-48 y›llar› aras›ndaki dev-
rimci gerçeküstücülerin eylemlerine kat›ld›. Magritte,
1954 y›l›nda Brüksel’de ilk büyük retrospektifini düzen-
ledi. Bu dönemde baz› büyük duvar resmi siparifllerini
gerçeklefltirmifl olan sanatç›, 1961-64 aras›nda da
“Rhetorique” adl› dergiyi yay›nlad›. Magritte, ölümün-
den k›sa süre önce resimlerindeki de¤iflmez temalara
dayanan birkaç heykel çizimi yapt› ve bunlar› bronza
dökerek 1968’de Paris’te sergiledi. Magritte, 15 A¤us-
tos 1967’de Belçika’da hayata veda etti.
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Sokak foto¤rafç›s›
Foto¤raf sanatç›s› Arif Aflç›, elinde foto¤raf makinesiyle, ‹stanbul’un hemen tüm sentlerini sokak sokak
gezerek “‹stanbul Panorama” projesini ortaya ç›kard›. Arif Aflç›’n›n ‹stanbul’unda ön plana ç›kan 
semtler buram buram tarih kokan Haliç, Sultanahmet ve Eminönü.



‹ stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde re-
sim e¤itimi ald›ktan sonra iki y›l araflt›rma görev-
lisi olarak görev yapan Arif Aflç›, daha sonra için-

deki sese kulak vererek akademiden hocas› Hilmi Ya-
vuz’a, Asya ülkelerini gezmek istedi¤ini, bu nedenle
de görevinden istifa edece¤ini söyler. 

Hilmi Yavuz kendisine resim yaparak geçinemeyece-
¤ini belirterek planlad›¤› seyahati foto¤raflayarak der-
gilere yaz›lar yazmas›n› önerir. Aflç› da Yavuz’dan al-
d›¤› cesaretle bir gazeteyle anlaflarak Asya seyahati-
ne ç›kar, elinde foto¤raf makinesiyle kendisini yollara
vurur. Kendi ifadesiyle “içe kapan›kl›¤›ndan kurtulmak
için kendini can havliyle d›flar› atar”. 

Üç y›l boyunca Nepal’den Sri Lanka’ya, Çin’den Mo-
¤olistan’a kadar bütün Asya ülkelerini gezer. Amatör
bir gözle gezdi¤i Asya ülkelerini foto¤raflar. Foto¤raf-
la ilgili teknik bilgileri ise zaman içinde ve ihtiyaç duy-
dukça ö¤renir. Foto¤rafç› olarak say›s›z insan, kültür,
inanç ve iklim görür, zenginleflir. Kalbinini sesine ku-
lak vererek kendisi için en do¤ru olan› yapt›¤›n› fark
eder. 

“Deli ifli” bir proje
Yolculuk sonunda “Turkuaz” isimli bir belgesele imza
atar. Aflç›’n›n amatörce bafllayan foto¤rafç›l›k serüve-
ni de böylece profesyonelli¤e uzan›r. Seyahati sona
erip de Türkiye’ye dönünce eski ifli gravürcülü¤e geri
dönmeyi planlar ama foto¤rafç›l›¤› da yar› yolda b›rak-
mak istemez. 

Daha önce yapt›¤› siyah beyaz gravürler yerine, bu
defa siyah beyaz foto¤raflar çekmeye koyulur. Resim
üzerine ald›¤› e¤itimi ve birikimlerini çekti¤i foto¤rafla-
ra yans›t›r. Foto¤raflar›nda, Rembrandt, Goya ve Van

Gogh gibi dahi ressamlar›n izini sürer. Asya seyahati
s›ras›nda Çin’de rastlad›¤› deve kervanlar›, ‹pek Yolu
projesinin kafas›nda oluflmas›n› sa¤lar. 1996 y›l›nda
projeyi gerçeklefltirmek üzere kollar› s›var. “Deli ifli”
diye nitelendirdi¤i proje için aylarca haz›rl›k yapar.
Önce sponsor aray›fl›na koyulur. ‹pek Yolu’nu anlatan
pek çok kitap okur, haritalar inceler. Ard›ndan yolu b i r
kez daha Asya’ya düfler. Dört kiflilik bir ekiple birlikte,
18 ay boyunca dolafl›r. Çin’in fiian kentinden yola ç›-
karak K›rg›zistan, Özbekistan, Türkmenistan ve ‹ran’›
geçerek Do¤ubeyaz›t’tan Türkiye’ye ulafl›r. 

“Sezgilerimin peflinden gidiyorum” 
Foto¤rafç›lar›n hayata farkl› bir bak›fl aç›s› var. Herke-
sin görmedi¤i ayr›nt›lar› görüyor olmalar› da en belir-
gin özellikleri. Aflç›, eline foto¤raf makinesini ald›¤›
anda binlerce görüntüyü büyük bir h › z l a tarayarak eli-
yor. Ama bunu bilinçli olarak yapm›yor, beyni ona
otomatik olarak komut veriyor. Bir kareyi neden çek-
ti¤ini ya da çekmedi¤ini kendisi de tam olarak bilmi-
yor asl›nda. ‹flin mant›¤›na bofl verip sezgilerinin pe-
flinden gidiyor. ‹lk önce kendisini flafl›rtacak görüntü-
leri yakalamaya çal›fl›yor. Al›flt›¤›n›n d›fl›nda bir sahne
oldu¤unu hissetti¤inde ise flafl›n› patlat›yor. 

Aflç›, yapt›¤› ifli “sokak foto¤rafç›l›¤›” olarak tan›ml›-
yor. Ticari foto¤raf çekmeyip, belirledi¤i konular üze-
rinde projelerini gerçeklefltiriyor. Hissettiklerini, foto¤-
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raflar›yla yans›tmaya çal›fl›yor. Hayat›n ona sundu¤u
sürprizleri de¤erlendiriyor. Bir aya¤› hep hayat›n için-
de… Foto¤raf ona yaflad›¤›n› hat›rlat›yor. 

‹stanbul, fotojenik bir flehir 
‹stanbul, bugüne dek binlerce sanatç› için oldu¤u gi-
bi Arif Aflç› için de çok zengin bir ilham kayna¤›. Ona
göre ‹stanbul “fotojenik” bir flehir. Bugüne kadar 40
ülke gezen Aflç›’ya göre bir foto¤rafç›ya sunabilecek-
leri aç›s›ndan dünyada ‹stanbul kadar fotojenik bir
baflka flehir yok. 

Bu düflüncesinin izlerini son projesi “‹stanbul Panora-
ma”da görmek mümkün… Üç y›l boyunca ‹stanbul’un
sokaklar›n› kar›fl kar›fl gezen Aflç›, ‹stanbul’u siyah-
beyaz ve panoramik olarak yani çok genifl bir görüfl
aç›s›yla ve görüntü bozulmas›na neden olmadan fo-
to¤raflam›fl. 

Aflç›’n›n foto¤raflar› al›fl›k oldu¤umuz boyutlar›n d›fl›n-
da. Foto¤raflar›na bakan› genifl bir ‹stanbul karesi
karfl›l›yor. Kifli, foto¤raf› bir ucundan di¤er ucuna ka-
dar bütün ayr›nt›lar›yla inceliyor ve bir keflif yolculu¤u-
na ç›k›yor. 

Aflç›, “‹stanbul Panorama” projesine bafllamadan ön-
ce alt› ay haz›rl›k yapm›fl. ‹stanbul’la ilgili Ahmet Ham-
di Tanp›nar’dan Orhan Pamuk’a kadar pek çok farkl›

yazar›n kitaplar›n› okumufl ve ‹stanbul konulu tüm
gravür eserleri incelemifl. Kendisini haz›r hissetti¤inde
de soka¤a ç›karak bafllam›fl özene bezene flehrin fo-
to¤raflar›n› çekmeye… 

Üç bin makara film çekti
“‹stanbul Panorama”, Aflç›’n›n kendisine en fazla ait
hissetti¤i proje olmufl. Çünkü kimseye bir fley anlatma
yükümlülü¤ü hissetmeden, resmini yapmak istedi¤i
karelerin foto¤raf›n› çekmifl. fiehre lirik bak›fl›n› foto¤-
raflar›na yans›tan ve mümkün oldu¤u kadar klifle ka-
relerden kaç›nan Aflç›, Arif Aflç›’n›n ‹stanbul’u n u
a n l a t m › fl .

Proje boyunca üç bin makara foto¤raf çekmifl. ‹stan-
bul’un hemen her semtini foto¤raflam›fl. Nereye gitti-
¤ini bilmedi¤i otobüslere binerek, yeni kurulan mahal-
lelerin foto¤raflar›n› çekmifl. 

Ama Haliç, Sultanahmet ve Eminönü gibi tarihi geç-
mifli olan semtlerde yo¤unlaflm›fl. Foto¤raf›n› çekme-
yi en çok sevdi¤i bölge Haliç olmufl. Hem durgun bir
su hem de bir iç deniz görünümünün olmas›, çevre-
sindeki mahallelerde otantik hayat biçimlerinin olma-
s› sanatç›y› derinden etkilemifl. Ayr›ca Fener ve Ba-
lat’›n birbirine yak›n olmas›na ra¤men çok farkl› do-
kularda olmas› yine onu etkisi alt›na alan flehir özel-
l i k l e r i n d e n .

‹ç içe geçen tarih
Ömrü boyunca ‹stanbul’u gezdi¤i süre kadar kendisi-
ni yaflad›¤› flehre hiç bu kadar yak›n hissetmeyen Afl-
ç›’n›n flehre dair pek çok gözlemi var. Aflç›’ya göre ‹s-
tanbul’un semtlerinde Türkiye’nin bütün bölgeleri
temsil ediliyor. Herkesin kendi etnik bölgesini kurdu-
¤u flehirde, halk birbiri n e kar›flmadan yafl›yor ve ak-
flam olunca herkes kendi kabu¤una çekiliyor. Aflç›’y›
en çok etkileyen fleylerden biri de ‹stanbul’daki farkl›
tarihi yap›lar›n ay›rt edilemez flekilde birbirine kar›fl-
mas›. Helenistik, Bizans ve Osmanl› dönemlerine ait
yap›lar›n bir arada oldu¤unu gören sanatç› foto¤rafla-
r›nda da bunu ön plana ç›karmaya çal›flm›fl. 

Siyah beyaz›n netli¤i
Aflç›, “‹stanbul Panorama”da oldu¤u gibi projelerinde
a¤›rl›kl› olarak siyah-beyaz foto¤raflar kullan›yor. Bu-
nun nedeni, Aflç›’ya göre siyah-beyaz›n el yazmas› gi-
bi olmas›, süslü olmamas› ve söylemek istedi¤ini net
olarak söyleyebilmesi. Yine Aflç›’ya göre siyah-beyaz
izleyiciyi eskiye ba¤layan bir unsur, ayr›ca kendisine
bakan› foto¤raf› renkli tasarlayabilme hakk› tan›yor.
Peki, sonras›. .. Aflç› henüz yolun sonuna gelmedi¤ini
söylüyor. Foto¤rafç›lar›n s›k kulland›¤› “En güzel fo-
to¤raf›m› daha çekmedim” sözüne içtenlikle kat›l›yor.
Bugüne kadar çekti¤i binlerce kare aras›ndan, “En
güzel foto¤raf›m” diyebildi¤i bir foto¤raf› yok. Çünkü
ona göre bu iflin sonu yok. 
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Aflç›, yapt›¤› ifli “sokak foto¤rafç›l›¤›” olarak tan›ml›yor. Ticari foto¤raf çekmeyip, belirledi¤i konular
üzerinde projelerini gerçeklefltiriyor. Hissettiklerini, foto¤raflar›yla yans›tmaya çal›fl›yor. Hayat›n ona
sundu¤u sürprizleri de¤erlendiriyor. Bir aya¤› hep hayat›n içinde… Foto¤raf ona yaflad›¤›n› hat›rlat›yor.

Ya¤mura, f›rt›naya ve so¤u¤a ra¤men 

‹pek Yolu projesi ekibi yolculu¤un ilk aylar›nda bir
hayli zorlanm›fl. Yürümekten ayaklar› su toplam›fl,
bedenlerinde yaralar ç›km›fl. Ans›z›n bast›ran fliddetli
muson ya¤murlar›yla karfl›laflm›fllar. Ya¤murlar› afl›p
Taklamakan Çö l ü’ne geldiklerinde de, “boran”
denilen ve 24 saat süren kum f›rt›nalar›na
yakalanm›fllar. Çad›rlar› parçalanm›fl ve uyku 
tulumlar›na s›¤›nm›fllar. K›rg›zistan’daki Tienflan
Da¤lar›’n› karl› hava koflullar›nda geçmek zorunda
kalm›fllar. Eksi 30 dereceye kadar kendilerini koruy-
acak çad›r ve uyku tulumlar› sayesinde bu tehlikeyi
de atlatmay› bilmifller. 

Aflç› yolculuklar›n›n ilk alt› ay›n›n zor geçti¤ini ancak
daha sonra k o fl u l l a r a uyum sa¤lad›klar›n› belirtiyor.
Bunu da insano¤lunun her türlü yaflam kofluluna
ayak uydurabilen yap›s›na ba¤l›yor. Dile kolay, “‹ p e k
Y o l u” yolculu¤u boyunca 12 bin kilometre yol gidil-
mifl ve 100 bin kareden fazla foto¤raf çekilmifl.
Yolculu¤un belgeseli ise flu ana dek 20’den fazla
ülkede yay›nlanm›fl. Ekip taraf›ndan yine ayn› konu-
da “‹pek Yolu’nda Son Kervan” isimli bir de kitap
haz›rlanmaya bafllanm›fl.
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Arif Aflç›
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“Kendimi durduram›yorum”



Aynur Bektafl Türkiye’nin önemli kad›n giriflimci-
lerinden biri. 37 yafl›nda memur olarak görev
yapt›¤› bankadan emekli olduktan sonra iki

evini sat›p, alt›nlar›n› bozdurarak 1992’de Hey Tekstil’i
kurdu. fiirketini 12 y›l içinde Türkiye’nin en büyük 500
firmas› aras›na soktu. Bektafl bugün tekstil, turizm, bi-
liflim ve gayrimenkul sektörlerinde toplam sekiz flirke-
tiyle hizmet veriyor ve Türkiye’nin en güçlü kad›nlar›
aras›nda gösteriliyor.  

Karfl›m›zda enerjik ve heyecanl› bir kad›n var. Giriflim-
ci, baflar›ya tutkun. “Benim yan›mda baflar›s›z ifl de
eleman da kalm›yor. Sahip oldu¤um fleylere çok önem
veriyorum ve bir flekilde onlar› baflar›l› yap›yorum. Bofl
duramama hastal›¤›na yakaland›m. Kendimi durdura-
m›yorum” diyor. Hey Tekstil 2007 y›l›n› ‹stanbul ve
Anadolu’da yedi fabrika, 3 bin 200 çal›flan ve 250 mil-
yon Dolar ciro ile kapatt›. 2008 ciro hedefi 500 milyon
Dolar. 

Samimi ve kad›n
Ana ifli tekstil olan bir kad›n›n giyim konusundaki ter-
cihlerini insan ister istemez merak ediyor. Bektafl da
tüm içtenli¤iyle kendisini anlat›yor ve karfl›m›za Burda
efsanesi ç›k›yor. Bektafl çocuklu¤undan beri giyinmeyi
çok seviyor. Bunu da çocukken çok iyi giyinememesi-
ne ba¤l›yor. Bir tek bayramlarda yeni k›yafet sahibi ola-
bilen Bektafl’›n annesi eski elbiselerini bozup k›z›na giy-
si dikermifl. Bektafl da dikifl ö¤rendikten sonra Burda
dergisi al›p kendisi dikifl dikmeye bafllam›fl. Hatta ban-
kada çal›fl›rken özel günlere mutlaka kendi dikti¤i elbi-
selerle kat›l›rm›fl. 

Anadolu’nun ciddi anlamda bir giyim kültürü oldu¤unu
düflünüyor Bektafl ve rengarenk kumafllar›n›, büyük
desenlerini seviyor. fiimdilerde marka giyiniyor ama ha-

yat›n›n marka olarak düflünülmesini istemiyor. Kimi za-
man be¤endi¤i bir fleyi al›p befl y›l sonra dahi giydi¤i
oluyor. Efliyle birlikte ç›kt›klar› yurtd›fl› seyahatlerinde
vitrinlere bakmaktan, al›flverifl yapmaktan zevk al›yor.
Tak›da tercihi Chanel; zincir ve eflarp gibi aksesuvarla-
r› seviyor. Kendisini tipik bir Gucci kad›n› olarak tan›m-
l›yor. Gucci’nin küçük ceketlerini, pantolonlar›n›, döpi-
yeslerini çok be¤eniyor. 

“Tiyatro içimde kald›”
Bektafl hayallerini gerçeklefltirmek için çabalayanlar-
dan. Geçen y›l uzun zamand›r ö¤renmek istedi¤i or-
yantal ve mastikay› ö¤renmifl. Çok güzel türkü söylü-
yor. Hiçbir fleyin içinde kalmamas›na özen gösteriyor,
yafl›m geçti demiyor. Ama içinde kalan bir fley var: Ti-
yatro. Ortaokuldayken tiyatro okumak istemifl ama ba-
bas› izin vermemifl. Yine de “belki bir gün k›smet olur”
diyor. 

Spora mutlaka zaman ay›r›yor. Tam bir tenis fanati¤i.
Alt› ayd›r zamans›zl›ktan tenis oynayamasa da maçlar›
asla kaç›rm›yor. Düzenli olmasa da yüzüyor. Haftada
üç gün sabah 07.30-08.30 aras›nda bir hocan›n dene-
timinde spor yap›yor. Her ne kadar her sabah hocan›n
yan›na inerken art›k devam edemeyece¤ini düflünse de
kendisini spor yaparken buluyor. ‹nsan›n mutlaka bir
hobisi olmas› gerekti¤ini, hobisiz insanlar›n yak›nlar›na
afl›r› ba¤›ml›l›k gelifltirdi¤ini ve bunun rahats›z edici bir

durum oldu¤unu düflünüyor. ‹flinde oldu¤u gibi hobile-
rinde de baflar›ya odaklan›yor.

“Mutfaktan yo¤urt kap›p kaç›yorum”
Bektafl beslenmesine özen gösteriyor ancak efli ifli bi-
raz zorlaflt›r›yor. Çünkü Süreyya Bektafl sabah az yiyip
akflam çok yiyor. Haliyle akflam yemekleri planlar› biraz
bozuyor. Bektafl kimi zaman akflamlar› eve gidince
mutfaktan bir yo¤urt kap›p masadan kaç›yor. Sabahla-
r› güzel bir kahvalt› yap›yor. Di¤er ö¤ünlerde sebze
a¤›rl›kl› beslenmeyi tercih ediyor. Yedi¤i tek tatl› bal.
Y›lda 40 kilo bal yiyor. Elaz›¤, Kars gibi yörelerden bal
getirtiyor. 

Hayat› kolaylaflt›rmak
Bektafl’›n evli iki o¤lu var, bir de torunu. Her cumartesi
torunuyla mutlaka zaman geçiriyor ve buna çok önem
veriyor. Böylesine yo¤un bir tempoda çal›fl›rken aile bi-
reylerine insan nas›l kaliteli ve yeterli zaman ay›r›r? Bek-
tafl iflin kolay›n› bulmufl. Çocuklar›na yak›n bir yerde ev
alm›fl. Yeni evinde çocuklar›na ve torununa odalar ha-
z›rl›yor. “Onlar da istedi¤i süre, bofl zamanlar›m›zda
daha çok vakit geçirece¤iz” diyor. Kendi hayat›n› da
çevresindekilerin hayat›n› da kolaylaflt›rmaya çal›fl›yor. 

Aynur Bektafl’la ne üzerine konuflursan›z konuflun,
mutlaka bir verimlilik yaklafl›m› buluyorsunuz. Bu torun-
lar olabilir, yemek olabilir. Zaman bofla gitmesin telafl›
yafl›yor. Bu ekonomik tempo içinde kendisine ister is-
temez ekonomi de sorduk. 

Ekonomiyi k›saca de¤erlendirmenizi isteyebilir miyiz? 
‹sterdik ki enflasyon oranlar› ayn› gitsin ama rakamlar
dünyada da yan›lt›c›. Art›ya do¤ru bir gidifl var. Bu Tür-
kiye’ye de yans›yacak ve Türk liras› art›k de¤er kazana-
cak. Türkiye’nin milli gelirinin artmas›, Dolar’›n Euro’ya

2 9

Hey Tekstil Yönetim Kurulu Baflkan› Aynur Bektafl renkli, hareketli ve baflar› odakl› bir ifl kad›n›. 
Ona ifl dünyas›nda “atom kar›nca” diyorlar. TOBB Kad›n Giriflimciler Kurulu Baflkan› da olan Bektafl’la
yat›r›mlar›ndan hedeflerine, özel zevklerinden aile yaflant›s›na kadar birçok konuyu konufltuk.

B e k t a fl’›n en büyük projelerinden biri Türkiye’deki ka-
d›nlar. Bektafl “hayat›m›n projesi” dedi¤i “esnaf kad›n”
projesiyle kad›nlar› ifl hayat›na sokmay› hedefliyor. 

Esnaf kad›n projesi etkin flekilde hayata geçebildi mi? 
Yasas› ç›kt› ama kad›nlar›n bir k›sm› kullan›yor bir k›s-
m› kullanm›yor. Bu yasa sayesinde kad›nlar iflçi çal›fl-
t›rmadan evde ürettikleri her fleyi istedikleri iflyerine
satabiliyor. Bunun için flirket kurmal a r ›na gerek yok.
Yaln›zca yüzde 2 stopaj ödenecek. Kimse sigorta,
vergi gibi konularda soru soramayacak. Bunun d›fl›n-
da TOBB Kad›n Giriflimciler Kurulu’nday›m. TOBB
imkanlar› dahilinde kad›nlara yönelik çal›flmalar yap-
maya devam ediyoruz. Kad›n Statüsü Genel Müdür-
lü¤ü ile Cumhurbaflkan›’n›n himayesinde TOBB’la
birlikte 81 ilde mikro kredileri tan›taca¤›z. Nas›l kulla-
n›laca¤›n›, kimlerin yararlanabilece¤ini anlataca¤›z.
Yasalar›n ç›kmas›n›n yan›nda bu konular› kad›nlara
duyurmak ve kullan›ma geçmelerini sa¤lamak önem-
li. Örne¤in TOBB’un Kredi Garanti Fonu var. 750
YTL’ye kadar al›nabiliyor. Anadolu’da yat›r›mlar›m da
var. Kad›nlara yönelik GAP ‹daresi’yle do¤al tar›m,
do¤al pamuk konusunda bir çal›flmam›z olacak. 27
kiflinin bulundu¤u Güneydo¤u Kalk›nma Platformu’na
giren tek kad›n yürütme kurulu üyesiyim. Burada gö-
revlerim olacak. 

En büyük projesi kad›n istihdam›



karfl› düflük olmas› ve borçlar konusu Türkiye’nin lehi-
neydi ama sonuçta içerideki ihracatç› Türkiye için çok
önemli. Çünkü istihdam demek üretim demek. ‹hracat-
ç›, yüksek maliyetler nedeniyle çok eziliyordu. Bu y›l bi-
raz daha dengeye girece¤ini düflünüyorum. ‹stikrar bo-
zulmadan tabii. Bizim için en önemli fley istikrar. Dev-
letin ve hükümetin de özellikle Do¤u ve Güneydo¤u ya-
t›r›mlar›na biraz daha teflvik vermesi flart. 

Birçok tekstilci M›s›r, Romanya, Bulgaristan ve Ukray-
na’ya tekstil yat›r›m›na giderken, siz Anadolu’ya yat›r›m
seferberli¤i bafllatt›n›z, neden?
Uygun flartlar oldu¤unda verimlilik ve kaliteyle Türki-
ye’de yat›r›m›n karl› olabilece¤ini düflünüyoruz. Yapt›¤›-
m›z yat›r›mlar›n da karfl›l›¤›n› ald›k. 2004’te yat›r›mlar›n
teflvikiyle ilgili yasa ç›kt›ktan sonra bunu uygulayan ilk
firmalardan biriyiz. O y›l memleketim Çank›r›-Çerkefl
sanayileflsin diyerek, flehirde 5 milyon Dolarl›k yat›r›m-
la 18 bin metrekare kapal› alanda örme giyim üreten bir
fabrika kurdum. 2005’te faaliyete geçtik. Amac›m o
bölgedeki kad›nlar› evden ç›kar›p istihdama yöneltmek-
ti. Ard›ndan 2006’da Hac› Bektafl’ta fabrika açt›k.
2007’nin sonunda da Tosya ve Batman’daki tesisleri-
miz faaliyete geçti. Anadolu’da maliyet avantaj› var. Bil-
di¤imiz bir co¤rafyada üretim ve ifl yap›yoruz. Yurtd›fl›-
na ise üretim için de¤il tasar›m, sat›fl ve pazarlama için
gidiyoruz. Yat›r›mlar›m›z Anadolu’da devam edecek.
fiu an Nevflehir’de bir yat›r›m›m›z var. Hey Tekstil ola-

rak y›lda 25 milyon adet, örmede ayl›k 120 ton kapasi-
teyle çal›fl›yoruz. Yeni yat›r›mlar›m›zla bu rakam giderek
a r t a c a k .

Haz›r giyim ve tekstilde bize nas›l bir resim çizebilirsi-
niz? 
Haz›r giyim sektörü 2007’de 1 Ocak-6 fiubat aras›nda
1,322 milyar Dolar ihracat yapt›. 2008’in ayn› dönemin-
de ise yüzde 31,3 büyüyerek 1,735 milyar Dolar’a
ulaflt›. Sektörün 2007’yi 15 milyar Dolar’la kapataca¤›
söyleniyordu. Ben 16 milyar Dolar’la kapataca¤›n› söy-
lemifltim. Hatta iddiaya girip bir Chanel tak›m kazan-
m›flt›m. Bu y›l› da 17,5 milyar Dolar’la kapataca¤›z diye
iddiaya girdim. Bu y›l az bile söylemiflim. Daha iyi ra-
kamlara ulaflaca¤›m›z› düflünüyorum. Haz›r giyim de
tekstil de kötü gitmiyor. Tekstilde de geçen y›la oranla
yüzde 29,8 art›fl söz konusu. Ancak tafl›t araçlar›, de-
mir ve demir d›fl› metaller oran olarak daha iyi gidiyor.
Biz zaten çok yüksektik. 100 küsur milyar Dolar ihraca-
t›n içinde yüzde 22 paya sahip olmak çok ciddi bir
oran. Büyü¤ü katlamak çok zordur. Küçükleri katlamak
kolayd›r. Türkiye’nin yumurtalar› ayn› sepete koyma-
mas› gerek. Türkiye’de haz›r giyim ve tekstil gayet iyi
g i d i y o r .

Tekstilde küresel trendlerin Türkiye’ye etkilerini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 
‹nsanlarda doygunluk var. Ortalama bir Avrupal› ve
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“Çin’in her flartta dünyadaki her sektörde ortalama yüzde 15 pay› var. Haz›r giyimde yüzde 40’a yak›n.
Çin büyük bir oyuncu ve uzun süre de böyle olacak. Ancak biz de baflka bir oyuncu olarak dünya 
pazar›nda olaca¤›z.”

Levi’s iki y›l öncesine kadar örmede Türkiye’de hiçbir
firmayla çal›flm›yordu, bizimle çal›flmaya bafllad›lar.
Bugün Levi’s’›n en büyük imalatç›s›y›z. Bunun gibi
birçok firmay› Türkiye’ye çekiyorum. Hey Tekstil,
tekstilde bir ekol oldu. Markalaflmada geç kald›k ama
üretimde markay›z. Art›k Türkiye’ye gelip de bize u¤-
ramayan hiçbir marka yok. 2008’de ilk katalo¤umuzu
bast›rd›k. Bir kad›n markas› yaratmak istiyoruz. Guc-
ci, Zara, Koton, ‹pekyol gibi markalar› hedef alm›yo-
ruz. Tamam›yla tasar›m a¤›rl›kl› bir marka yapaca¤›z.
Yaz, k›fl kreasyonu olmayacak, sürekli mal ç›kacak.
Butik bir marka olacak. Her gitti¤inizde yeni ürünlerle
karfl›laflacaks›n›z. Bu da Milano’da ç›kacak

Markaya üretimden marka olmaya Paris, Milano ve
Londra’da Hey Trends ofisleri açt›n›z. Hedefiniz ne? 
2005’te kotalar›n kalkaca¤› belliydi. Sektör buna pek
inanmazken ben inan›yordum. 2005’ten önce ‹ngilte-
re ofisimi açt›m. Siparifller azalabilirdi, ucuz mal Türki-
ye’ye art›k gelmeyecekti. ‹yi de etmiflim. O¤lum ve ge-
linim o ofis üzerinden y›ll›k 70 milyon Dolar ihracat
gerçeklefltiriyor. 15 firmaya ifl sa¤l›yorlar. Barselona
ofisi de açt›lar. Ben de ‹talya, Milano ve Paris’te ofis
açt›m. Buradan da markalara üretim yap›yoruz. Hiç si-
parifl s›k›nt›s› yaflam›yoruz. Hem buradaki acenteler-
den hem yurtd›fl›ndaki ofislerimden siparifller geliyor. 

Levi’s’›n en büyük imalatç›s›y›z



ABD’li neredeyse gard›robuna hiçbir fley almazsa befl
y›l hepsini kullanabilir. Buna karfl›n sektör sürekli mo-
dayla, trendle oynayarak talep yarat›yor. Bu da sezon-
lar› k›salt›yor. Sürekli yeni koleksiyonlar ç›kar›yorlar. Tü-
ketim de art›yor. Bütün dünyada herkes daha fazla ko-
leksiyon yap›yor. Daha h›zl›, daha kaliteli ve daha ucu-
za yapmaya çal›fl›yorlar. Bu konuda Türkiye çok bafla-
r›l›. Çok fazla tasar›m, çok h›zl› koleksiyon yapabiliyo-
ruz. Art›k tasar›m yapmay› ö¤rendik. Bu konuda yat›-
r›mlar yap›l›yor. Hem okullarda tasar›mc›lar yetifliyor
hem de d›flar›dan tasar›m sat›n al›yoruz. Üretim bilgisi-
ne de sahibiz. Bu çok önemli. Üretim bilgimiz tasar›m
ve koleksiyonlarla destekleniyor. Bölgesel markalar›m›z
da ç›kmaya bafllad›. Bu yeni bir oluflum, gidecek daha
çok yolumuz var, ama Türkiye çok önemli bir üretici ol-
maya devam edecek. “Yeni nesil tedarikçi” diye bir
kavram var. Müflterinizin ifl hacmini sürekli içinize al›-
yorsunuz. Örne¤in eskiden yaln›zca dikifl hizmeti verir-
ken flimdi koleksiyonlar›n› hatta tasar›mlar›n› haz›rlama-
ya bafll›yorsunuz. Daha fazla ifli yapt›¤›n›zda firmalar›n
vazgeçilmez partnerlerinden biri oluyorsunuz. Örne¤in
biz dünyan›n en yayg›n 100 markas›na hizmet etmek
için çal›fl›yoruz. Bu flekilde çal›flmaya devam edece¤iz.
Ama sektörde bir de konsolidasyon var. Birçok firma
sektörden ç›k›yor. Çok h›zl› bir sektör. ‹niflleri ve ç›k›fl-
lar› var. Buna ayak uydurmak kolay de¤il. Çok say›da
firma var ve bunlar hep yukar› do¤ru hareket halinde.
Bunlar bir dinamizm yarat›yor. 
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Çin tekstilde Türkiye’yi yar›fltan kopard› m›? 
Tekstil ve haz›r giyim birbirini tamamlayan iki sektör.
Türkiye bu iki sektörden ç›kmad›, ç›kmayacak. 10 y›l
içinde önemli bir üretim merkezi olaca¤›z. Çünkü biz
Avrupa Birli¤i’nin d›fl›nda bütün yat›r›m entegrasyo-
nunu tamamlam›fl, büyük AB pazar›n›n yak›n›nda ca-
zip bir ülkeyiz. Di¤er yandan ABD’de ilk 10 bin firma
pazar›m›zda kontrol ediliyor. Onlara yönelik daha es-
nek, daha h›zl› ve daha küçük miktarlarda üretim ya-
p›lmas› gerekiyor. Bunlar için Türkiye ideal bir ülke.
Ayr›ca Türkiye 70 milyonluk büyük bir pazar. Bu pa-
zar için de üretim yap›lacak. Yaklafl›k 40 milyar Dolar-
l›k bir ifl hacminden söz ediyoruz. Dolay›s›yla Türki-
ye’de tekstilin ve haz›r giyimin bitmesi mümkün de¤il.

Çin’in rekabeti bugün ne düzeyde? Popülerli¤i daha
ne kadar sürecek?
Çin çok büyük bir ülke ama Çin’in maliyetleri de art›-
yor. Befl y›l önceki maliyetlerle art›k üretim yapam›yor-
lar. Çin’in baz› açmazlar› var. Öncelikle nüfusu çok.
400 milyon kifli daha köyünden sanayi merkezlerine
göç edebilecek durumda. Ciddi bir insan kayna¤› var.
Ancak enerji, do¤al kaynak ve çevre konusunda s›k›n-
t›lar› var. Bu büyüme h›z›yla gittiklerinde çevreye karfl›
sorumluluklar› da artacak. Çin’de de tüketim art›yor.
Ancak Çin’in her flartta dünyadaki her sektörde orta-

lama yüzde 15 pay› var. Haz›r giyimde yüzde 40’a ya-
k›n. Çin büyük bir oyuncu ve uzun süre de böyle ola-
cak. Ancak biz de baflka bir oyuncu olarak dünya pa-
zar›nda olaca¤›z. Çin bizim için en büyük tedarik pa-
zarlar›ndan biri. Onu Uzakdo¤u ve Hindistan’la den-
gelemeye çal›fl›yoruz. Bize daha yak›n›m›zda tedarik
verece¤imiz, acil sipariflleri yapaca¤›m›z kuvvetli bir
ülke gerekiyor. Biz üçüncü büyük oyuncu olarak pa-
zarda sürekli olaca¤›z. Türkiye’deki tekstil ve haz›r gi-
yimin dünya pazar›ndaki pay› yüzde 5.1. Bu, Türki-
ye’de hiçbir sektörün sahip olmad›¤› bir oran. 

Çin bizi hiçbir yerden koparamaz



3 2 yaflam rehberi
derleyen: umut bavl› 

Bar›fl Manço’nun, 1980’li y›llar›n sonunda ç›kan
meflhur “Anahtar” flark›s› hala birço¤umuzun
haf›zas›nda yerini koruyor. Manço “Befl flair bir

abide/‹ki abide bir sultan/Befl sultan bir düflünür/‹ki
düflünürse bir mimar” sözleriyle, o dönemin banknot-
lar› üzerinde yer alan Mehmet Akif Ersoy, ‹zmir Saat
Kulesi, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana ve Mimar Si-
nan’a bir bilmece olarak yer vermiflti. O dönemde pa-
ram›z›n arka yüzünde yer alan portreleri bugün bile s›-
ras›yla hat›rlayabiliyoruz. Peki ya flu an dolafl›mda bu-
lunan YTL banknotlar›n arka yüzündeki eserleri biliyor
musunuz? Büyük olas›l›kla, “hay›r”.  

Merkez Bankas›’nda görevli usta gravür sanatç›lar›n›n
titizlikle iflledi¤i ve banknotlar›m›z›n üzerinde birer sa-
nat eseri olarak yer alan bu çal›flmalar ço¤u zaman
dikkatimizden kaç›yor. Peki bu eserleri ortaya koyan
sanatç›lar› tan›yor muyuz? Gravür sanatç›s› fiükrü Er-
türk, param›za bu eserleri kazand›ran sanatç›lardan.
Bugün dolafl›mda olan YTL banknotlar›n ön yüzünde
yer alan Atatürk portresinde onun imzas› bulunuyor.
Yasa gere¤i banknotlarda yer alan Merkez Bankas›
Baflkan› ve Baflkan Yard›mc›s›’n›n görünen imzalar›n›n
yan› s›ra Ertürk’ün gözle görülemeyecek kadar küçük
biçimde att›¤› “Sertürk” imzas› geleneklerden kaynak-
lan›yor. YTL üzerinde, Atatürk portresinin alt duda¤›n-
da yer alan ve yaln›zca mikroskopla bak›ld›¤›nda fark
edilen imzan›n sahibi, Merkez Bankas›’ndan emekli

gravür sanatç›s› Ertürk “Ad›m›n banknotlar›n portreleri
üzerinde yer almas› hiç de flafl›rt›c› de¤il, y›llardan beri
sürdürülen bir gelenek. Avusturya, Belçika, ‹talya, ‹s-
panya gibi ülkelerin banknotlar›nda sanatç›lar›n adlar›
rahatça okunacak puntoda yaz›l›d›r” diyor.

1977’de Merkez Bankas›’n›n bir gravür ustas› aray›fl›
sonucunda Merkez Bankas› Banknot Matbaas›’nda
görev alan Ertürk, o günleri “1976’da, Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim ‹fl Bölümü’nde asistanl›k görevinde
oldu¤um dönemde bölümümüze gelen Banknot Mat-
baas› yöneticileri Atatürk portresi gravürü yapabilecek
sanatç› ar›yorlard›. Onlarla tan›flt›¤›m s›rada, banknot-
lar›m›zdaki Atatürk portrelerinin hepsinin yabanc› sa-
natç›larca yap›ld›¤›n› ö¤rendim. ‹çimde hem bir öfke
hem de büyük bir heves duydum. Yöneticilere yaban-
c›lardan daha güzel portre yapaca¤›m› söyledim. Da-
vetleri üzerine banknot matbaas› gravür atölyesini gez-
dim ve aç›lan s›navda baflar›l› olmam›n ard›ndan serü-
ven bafllad›. Banknot matbaas›na girdikten sonra yap-
t›¤›m Atatürk portre gravürlerindeki baflar›m›, çok say›-
daki portre çizimlerinden elde etti¤im deneyim ve biri-
kime borçlu oldu¤umu söyleyebilirim” diyor. Ertürk,
sanat›nI ‹talya’da gördü¤ü e¤itimler s›ras›nda ‹talyan
Prof. Trento Çionnini’den ö¤rendikleriyle pekifltirmifl.
Ertürk, ‹talyan para birimi Liret üzerindeki gravürlerden
öylesine etkilenmifl ki, “Benim büyük ö¤retmenim ‹tal-
yan liretleri için belki dünyan›n en güzel portrelerini ya-

fiükrü Ertürk kimdir

1948’de fiebinkarahisar’da do¤an fiükrü Ertürk, ge-
leneksel el dokumac›l›¤› yapan bir aile ortam›nda bü-
yüdü. Resme merak› nedeniyle 1966’da Gazi E¤itim
Enstitüsü Resim-‹fl Bölümü’ne girdi. Mezuniyetinin
ard›ndan 1969–1974 y›llar› aras›nda Diyarbak›r Dicle
‹lkö¤retim Okulu’nda ve Suflehri Lisesi’nde resim
ö¤retmenli¤i yapt›. 1974–1977 y›llar› aras›nda Gazi
E¤itim Enstitüsü Resim Bölümü’nde asistan olarak
çal›flt›. 1977’de T.C. Merkez Bankas› Banknot Mat-
baas›’nda gravür sanatç›s› olarak görev ald›. Gravür
Atölyesi Bafl Gravür Sanatç›s› iken 2003’te emekliye
a y r › l d › .

Para sanat›
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pan, gravür sanat›nda hocalar›n hocas› say›lan Mario
Bairdi. Kendisini hiç görmedim. Ancak ‹talyan liretleri-
ne yapt›¤› portreleri durmadan inceledim ve hayranl›-
¤›m hiç bitmedi” diyerek anlat›yor.

Gravürün baflar›s›
1979’da Uluslararas› Çocuk Y›l’› an›s›na ç›kar›lan 10 TL
banknotunun arka yüzündeki Atatürk ve Çocuklar,
1981’de tedavüle ç›kan 5 bin TL’nin arka yüzünde yer
alan “Mevlana Türbesi” ve 1983’te ç›kar›lan 100 TL
banknotun arkas›ndaki “Mehmet Akif Ersoy’un Evi ve
Portresi” gibi birçok banknotta yer alan gravürün de ya-
rat›c›s›. Ertürk, “5 bin TL’nin arka yüzündeki Afflin Elbis-
tan Termik Santrali, 20 milyon TL’deki Efes Antik Kenti
ve son bas›lan banknotlardaki gibi birçok banknotta ön
yüz Atatürk portrelerini yapt›m. E¤er Atatürk’ün gözleri-
ne bakt›¤›n›zda, o gözler sizinle konufluyorsa, baflar›l›s›-
n›z demektir” diyor. Atatürk’ün fizyonomisini anlamak
için çok say›da kitap okudu¤unu ve gördü¤ü tüm Ata-
türk foto¤raflar›n› yak›ndan inceledi¤ini söyleyen Ertürk,
“Okudu¤um kitaplardan sonra bak›fllar›n›n ne ifade etti-
¤ini, foto¤raflarda nas›l bir duygu içinde oldu¤unu kefl-
fetmeye bafllad›m. Bunlar› yaparken yaln›zca birtak›m
çizgilerle oynamad›m. Atatürk’ün ruh dünyas›n› da ora-
ya aktarmaya çal›flt›m. Yüzünün oranlar› çok düzgün ve
çok etkileyici bak›fllar› var. Gözlerinin içindeki ›fl›k bile
farkl›, ruhsal yap›s› büyük kiflili¤ine yans›m›fl. Portreyi
yaparken Atatürk’le yaflar gibi oluyorum” diyor.

Gravür taklit edilemez

Bir bask› tekni¤i olarak matbaac›l›kta ve sanat ürün-
lerinin yarat›m›nda kullan›lan gravür, bir kaz›ma flek-
li, çukurbask› veya oyma bask› olarak adland›r›labilir.
Bask› yap›lacak görüntü ahflap, metal veya tafl levha
üzerine elle kaz›yarak ya da asit yedirilerek aktar›l›-
yor. Bu ifllemin ard›ndan levha mürekkeple s›van›yor
ve levhan›n yüzeyi temizlenince mürekkep yaln›zca
çukurlaflan bölümlerde kal›yor. Levhan›n üzerindeki
görüntü bask› uygulanarak ka¤›da aktar›l›yor. 15. yüz-
y›ldan sonra ortaya ç›k›fl›ndan itibaren gravür, günü-
müze kadar sanatç›lar taraf›ndan yayg›n biçimde
kullan›ld› ve gelifltirildi. Günümüzde birçok sanatç›
gravür bask› tekni¤inden sanat bask›lar›n›n üretilme-
sinde yararlan›yor.

Gravür sanat›nda kompozisyon, öncelikle özel üretil-
mifl çelik levha üzerine oyuluyor. ‹nce levhalar haz›r-
lanarak ayna parlakl›¤› veriliyor. Bu ifllemin ard›ndan
oyma kalemiyle detay iflçili¤i bafll›yor. Bir gravür için
onlarca çizgi gerekiyor. 1 milimetrekarede 20–50
çizgi oyuldu¤u oluyor. Bir portre gravürünün bütü-
nüyle tamamlanabilmesi için sanatç›n›n 4–5 ay bo-
yunca her gün çal›flmas› gerekiyor. Banknotlarda el
gravürü yap›lmas›n›n en önemli nedenlerinden biri
yap›lan resmin özgün olmas› ve taklidinin imkans›z

oluflu. Banknotlar üzerindeki portreler, sahtesi yap›l-
mas›n diye usta sanatç›lara do¤rudan el gravürü tek-
ni¤iyle yapt›r›l›yor. Bu tercihin basit bir nedeni var.
Çünkü makinelerle yap›lan gravürler benzer makine-
lerle taklit edilebilirken, sanatç› bir kez yapt›¤› portre-
nin ayn›s›n› bir daha tam olarak yapam›yor. Banknot-
lardaki gravürlerin kopyalanmas› imkans›z hale geli-
yor. Genel ad›yla gravür olarak adland›r›lan sanata,
banknot bask›c›l›¤›nda Taille-Douce gravür deniliyor.
Bu tekni¤e Türkçe’de do¤rudan el ile oyma, so¤uk
kaz› gibi adlar veriliyor.

fiükrü Ertürk YTL üzerindeki Atatürk portrelerinin yarat›c›s›. Sanatç›, “Atatürk’ün gözlerine
bakt›¤›n›zda, o gözler sizinle konufluyorsa, baflar›l›s›n›z demektir. Cebinizdeki o banknotun bir 
milimetresinde çelikten oyulmufl 30 çizgi vard›r” diyor.



3 4 söylefli: Ifl›k Menderes
h a b e r: berrin türkmen

Her ne var ki Alem’de, 
hepsi Adem’de

Ifl›k Menderes kimdir 
1963 y›l›nda Ankara’da do¤du. Kanada’da siyasal bilgiler, Paris’te iletiflim ve halkla iliflkiler okudu ama halktan

çok Tanr› ile iliflki kurdu. Uzun ve k›sa metrajl› film çal›flmalar› yapt›. Ama akl› fikri mistik hep bir ateflle yand›.
Çocuklu¤undan beri Tanr›’y› merak ediyordu, neden sorusu zihnini kemiriyordu. 22 yafl›nda mistisizm konusun-
da çal›flmaya, araflt›rma yapmaya bafllad›. 2001-2005 y›llar› aras›nda Radikal gazetesinde metafizik konusunda

köfle yaz›lar› yazd›. 

Menderes, Türkiye’nin eski baflbakanlar›ndan Adnan Menderes’in torunu, Yüksel Menderes ve modac› ‹pek K›-
ramer’in k›z›. Paris’te yafl›yor ama bugünlerde Türkiye’ye çok s›k gelip, eskiye göre daha uzun kal›yor. Kendisi
bu durumu “yaflland›kça toprak insan› çekiyor” fleklinde aç›kl›yor. Menderes’in gazete yaz›lar›ndan oluflan “Sa-
hi, nedir gerçek dedi¤imiz fley?” ve “Seks, çikolata ve ruhaniyet” adl› iki kitab› ile 2006 y›l›nda yay›mlanan “‹m-

dat, üstat aran›yor” adl› bir kitab› var. 



20 y›l› aflk›n bir süredir metafizik çal›flmalar yapan
Ifl›k Menderes ile sohbetimiz bu hikaye ile baflla-
d›. Söz bilgiye sahip olmakla bilgiyi hayata geçir-

mekten aç›lm›flt› bir kez. Kendi deyimiyle “bilgi blumisi”
yaflad›¤›m›z bu günlerde beynimizde tafl›d›¤›m›z bilgi-
nin hiçbir anlam› yok. Yukar›daki sevgi hikayesinde ol-
du¤u gibi teorikte sahip olup pratikte uygulayamad›¤›-
m›z bilgi irfana dönüflmüyor. Tüm mesele bilginin be-
yinden kalbe inmesinde.

Menderes’le konufltu¤unuz zaman aflamayaca¤›n›z
hiçbir engel, baflaramayaca¤›n›z hiçbir mesele olmad›-

¤›n› düflünmeye bafll›yorsunuz. Ancak size hakim olan
gözünüzü karartan bir cesaret duygusu de¤il. “Yeter ki
ruhunuz amac›n› bulmufl olsun” diyor Menderes. Kafa-
lar giderek kar›fl›yor de¤il mi? Ruhun amac›, gerçek bil-
gi, irfan, ›fl›k, ayd›nlanma, bilgi blumisi… Korkmay›n,
çok derine inmeyece¤iz. Yaln›zca bir modern misti¤in
ç›kt›¤› ve halen devam eden yolculu¤unda edindi¤i bil-
gileri sizlerle paylaflaca¤›z. Söz Ifl›k Menderes’te…

Hayat bir tiyatro oyunu gibi
Metafizikte ilk ö¤rendi¤im fley ruhun do¤madan önce
ailesini seçti¤idir. Çünkü ruh dünyaya gelmeden önce
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Bir gün ermifllerden birine sormufllar: “Sevginin yaln›z-
ca sözünü edenlerle, onu yaflayanlar aras›nda ne fark
v a r d › r ? ” “Bak›n göstereyim” demifl Bilge. 

Önce sevgiyi dilden gönüle indirememifl olanlar› ça¤›-
rarak bir sofra haz›rlam›fl onlara B i l g e. Hepsi yerlerine
oturmufl. Derken tabaklar içinde s›cak çorbalar gelmifl
ve arkas›ndan da “dervifl kafl›klar›” ad› verilen, bir met-
re boyundaki kafl›klar. Bilge, “Bu kafl›klar›n ucundan
tutup öyle yiyeceksiniz” diye flart koflmufl. “Peki” de-
m i fl h e r k e s ve çorbalar› içmeye yeltenmifller. Fakat o
da ne! Kafl›klar uzun geldi¤inden çorbay› bir türlü dö-
küp saçmadan a¤›zlar›na götüremiyorlarm›fl. En so-
nunda da bakm›fllar beceremiyorlar, öylece aç kalk-
m›fllar sofradan. 

Bunun üzerine, “fiimdi…” demifl yafll› Bilge, “Sevgiyi
gerçekten bilenleri ça¤›ral›m yeme¤e.” Yüzleri ayd›nl›k,
gözleri sevgiyle gülümseyen ›fl›kl› insanlar gelip otur-
mufl sofraya bu kez. 

“Buyurun” deyince her biri uzun sapl› kafl›¤›n› çorbaya
dald›r›p, karfl›s›ndakine uzatarak içmifller çorbalar›n›. 

Böylece her biri di¤erini doyurmufl ve flükrederek kalk-
m›fllar sofradan. “‹flte” demifl Bilge, “Kim ki hayat sof-
ras›nda yaln›z kendini görür ve doymay› düflünürse, o
aç kalacakt›r. Ve kim ki kardeflini düflünür de doyurur-
sa, o da kardefli taraf›ndan doyurulacakt›r flüphesiz.
fiunu da unutmay›n: Yaflam pazar›nda alan de¤il, ve-
ren kazançl›d›r her zaman.”

“Her ne var ki Alem’de hepsi Adem’de” diyor Ifl›k Menderes. ‹nsano¤lunun göründü¤ünden çok daha
fazlas› oldu¤unu tarif ediyor. Asl›nda hepimiz büyük birer gücüz. Yaln›zca fark›nda de¤iliz, ortaya

ç›karmas›n› bilmiyoruz. Ah bir ruhumuz amac›n› bulsa... Bulanlar bulamayanlara anlatsa…



o yaflamda neler ö¤renmek ve ö¤retmek istedi¤ini yak-
lafl›k olarak belirliyor. Buna metafizikte ruhun amac› di-
yoruz. Ruh bu amac›n› kimlerle gerçeklefltirece¤ini be-
lirliyor. Bir tiyatro oyunu gibi düflünün. Oyuncular› seçi-
yor, tabii o oyuncular›n da onu seçmesi gerekiyor. 

Aile içinde sevgiyle desteklenmek ya da sevgisizlikle
kösteklenmek de ruhun kendini e¤itmek, birtak›m
komplekslerini yenmek ya da yeteneklerini gelifltirmek
için yapt›¤› bir seçimin sonucu. Hatta ruh ismini de, ai-
lesini de, ülkesini de seçiyor. Çocuk do¤madan önce
ona yard›m edecek ruhani üstatlar›n› da belirliyor. 

Kainat›n her bir parças›yla her an iliflki içindeyiz. Biz ay-
n› zamanda bize yard›m edecek birtak›m ruhlar› da se-
çiyoruz. Bu ruhlar›n amac› bize yard›m ederek kendi
evrimlerine de yard›m etmek. Burada da karfl›m›za ev-
renin yasalar›ndan biri ç›k›yor: Evrende çok bilen az bi-
lene yard›m eder. Ve sonra buraya ölüyoruz. Yani do-
¤arken ölüyoruz. Bir anda bir gezegende bilincimiz ka-
pan›yor, bir kostüm giyiyor ve sahneye ç›k›p görevleri-
mizi tamaml›yoruz. Zaman dolunca da kostümü ç›kar›p
gidiyoruz. Bu yüzden ölümden korkmamak gerekiyor. 

Enerjilerin dans›
Sonsuz bir enerji okyanusunun içinde yafl›yoruz. Bizi
her an ve dört bir yandan saran, göremedi¤imiz ama
hissederek keflfedebilece¤imiz enerji birimleri gerçekli-
¤imizin bir parças›. Nas›l ki duygu ve düflüncelerimizle
bulundu¤umuz mekan›, dokundu¤umuz eflyalar›, etra-
f›m›zdaki canl›lar› etkiliyorsak onlardan yay›lan titreflim-
ler de bizi etkiler. 

Enerjilerle dans etmeyi ö¤renmek yaflam› kolaylaflt›ran
ilginç bir oyundur asl›nda. Mavi boncuklar takarak etki-
siz hale getirmeye çal›flt›¤›m›z “nazar” nedir? Nazar de-

di¤imiz fley, negatif düflünce formlar›n›n kiflinin hem
kendi hem de baflkalar›n›n üzerinde yaratt›¤› etkidir.

Korkunun de¤iflik formlar› olan k›skançl›k, kin, nefret,
öfke gibi düflük titreflimli hislerle üretilen düflünce
formlar› hedef al›nan kiflinin bedenine yap›fl›r. Ve ilk
etapta o kiflide duygusal ve zihinsel aç›dan çalkant›lar
yarat›r. Öyle ki keyifli bir gün geçirirken duydu¤umuz
mutluluk ans›z›n ve hiçbir neden olmaks›z›n huzursuz-
lu¤a dönüflür. Haliyle titreflimimizi düflüren bu enerjile-
ri derhal deflifre edip temizlemeye yönelmek çok
önemli. Çünkü bunlar fiziksel sa¤l›¤›m›z› da etkiler.
Yorgunluk, bafl ve s›rt a¤r›lar›, so¤uk alg›nl›klar›, mide
bulant›lar› bir sald›r›ya maruz kald›¤›m›z›n göstergeleri
olabilir. 

Her problem çözümünü beraberinde getirir. Bir düflün-
ce formu denize at›lm›fl bir olta gibidir. Ona yakalan›r-
san›z benzerin benzeri çekti¤ini hat›rlay›p nedenini d›-
flar›da de¤il kendi içinizde aramal›s›n›z. Aksi takdirde
›fl›¤›n›z› güçlendirecek, geliflmenize yard›m edecek
önemli bir f›rsat› kaç›rm›fl olursunuz. 

Saf mutluluk bir illüzyon
Mutluluk izafi bir kavram. ‹nsanlar›n saf mutluluk peflin-
de koflmalar›, ac›n›n olmad›¤› bir yerde saf mutlulukla
karfl›laflacaklar›n› düflünmeleri bir illüzyon. Çünkü düa-
listik (ikili) evren gere¤i mutluluk her zaman ac›yla bir-
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likte var. Saf mutlulu¤un var olabilece¤i tek an ayd›n-
lanma hali. Onu da ben size anlatamam. Çünkü yafla-
d›klar›m›z› basite indirger. Ayd›nlanma asl›nda iki dü-
flünce aras›ndaki en uzun mesafe. Beynimiz duruyor.
Düflünmenin olmad›¤› an zaten mutluluk da geliyor. 

Kainatta her fleyin var oluflunun bir anlam› var ve her
parça tasvir edilemez bir kutsiyet tafl›yor. Çok küçük
fleyler insana mutluluk verebilir ve bu sizin de¤er yarg›-
lar›n›zla ilintilidir. Zaten de¤er yarg›lar›n›z hayat›n›z›n gi-
diflat›n› belirler. Ama unutmay›n egonun mutlulu¤u ge-
çicidir, çünkü hep daha fazlas›n› ister. 

Düflünce gücünün gücü
Her fleyin düflünce gücüyle var edilebilece¤ine inanm›-
yorum. Böyle olmad›¤›n› da biliyorum. Düflünce gücüy-
le bir Jaguar’›n size gelece¤ini düflünmeniz saçma.
Bunu söyleyen kitaplar tamamlanmam›fl bir bilgiyi ak-
tar›yor. Ben bu kiflilere mutluluk taciri diyorum. Bu kifli-
leri basite indirgemiyorum çünkü hayatta her fleyin,
herkesin bir fonksiyonu var. 

Secret isimli kitap tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de
de büyük yank› uyand›rd›. Bana göre tam bilgi aktarm›-
yordu ama insanlara iki önemli fley ö¤retti. Birincisi çe-
kim yasas›n› anlatt›; ikincisi ise insanlara muktedir ol-
duklar›n› hat›rlatt›. Kadere inanan, tevekkülle kendini
kadere b›rakan insanlara “siz sorumlusunuz” dedi. 

‹nsan›n iradesi var ama ilahi iradeyi de unutmamak ge-
rekir. ‹flveren oldu¤unuzu ve haks›z yere insanlar› iflten
ç›kard›¤›n›z› düflünün. Evrende hiçbir enerji karfl›l›ks›z
kalmaz. Etki tepki yasas›na göre bu patron hak yiyen
bir kifli olarak bunun karfl›l›¤›n› alacakt›r. Çünkü kainat-
ta ö¤renmek var, deneyim var. Patron da hakk›n›n yen-
mesinin ne oldu¤unu ö¤renecektir. 

‹flini sevmek
Herkes sevdi¤i ifli yapamaz. Ancak yapt›¤› iflte sevile-
cek bir yön mutlaka bulur. ‹flinizi bölümlere ay›r›n, sev-
di¤iniz bir fley mutlaka ç›kacakt›r. 

Hiçbir fley saf negatif ya da saf pozitif de¤ildir. Belki
patronunuzu seviyor, iflinizi sevmiyorsunuzdur. Belki ifl
arkadafllar›n›zla zaman geçirmekten hofllan›yorsunuz-
dur. Sevdi¤iniz bölüm neresi ise oraya odaklanmal›s›-
n›z. Ve fluna inan›n: Bak›fl aç›n›z› de¤ifltirirseniz, etraf›-
n›zdaki olaylar da de¤iflir.

Her olay nötrdür. Ta ki biz ona anlam yükleyene kadar.
‹nsan kendi içini de¤ifltirirse bilinçalt›ndaki flemalar› da
de¤ifltirir. Kendi içinizi de¤ifltirdi¤iniz anda d›flar›s› da
de¤iflecektir. Mutlulu¤umuz ya da mutsuzlu¤umuz d›-
flar›daki olaylara ba¤l› ise vay halimize. Her olay kendi
içinde bir bütündür. Negatiften çok pozitif alg›l›yorsan›z
bu do¤ru de¤ildir. Pozitiften çok negatif alg›l›yorsan›z
bu da do¤ru de¤ildir. Olgular her zaman eflit de¤erde-
dir. Yaln›zca biz do¤ru alg›lam›yor ve yorum yap›yoruz-
dur. Denge yasas› bize bir flekilde perspektifleri denge-
letiyor. Denge yasas›na göre ne zaman bir kutba gider-
seniz o kutbun tersini de yaflamak mecburiyetinde ka-
l›rs›n›z. Bu çok eski bir bilgidir ve kaç›fl› yoktur. 

Ruhunuzun amac›n› bulun. Yapt›¤›n›z ruhunuzun ama-
c›na uygunsa büyük olas›l›kla ac› çekmiyor olacaks›n›z.

Ruh amac›n› buldu¤u zaman ilham duyar. Zorluklar el-
bette olacak ama zorluklar bu maceran›n olmazsa ol-
maz›. Ac›dan kaç›yorum, salt mutluluk istiyorum de-
mek müthifl bir yan›lg›. Bunu elde edebilen yoktur. 

Bilgi blumisi
Baz› kifliler var. Her ç›kan kitab› al›yor, her konferansa
kat›l›yor. Bu duruma bilgi blumisi diyorum. Bilgiyi içsel-
lefltirmedikten, sindirmedikten sonra o bilgi hiçbir ifle
yaramaz. Spiritüel yolculuk adanm›fll›k, odaklanma is-
ter. Çünkü her fleyin bir bedeli var. 

Ruhaniyette de sab›r, sebat, itidal, ihtiyat gerekiyor.
Ruhaniyet yolu b›çak s›rt› bir yoldur. Çünkü kainattaki
yasalar tarafs›zd›r. Birtak›m fleyleri kavramaya bafllad›-
¤›n›zda, belirli bir disipline sahip de¤ilseniz bunlar› ra-
hatl›kla egonuzu tatmin etmek için kullan›rs›n›z. 

Ego bizim için gerekli, çünkü bizi bu dünyaya ba¤lar.
Ama bunun geliflkin olmas› ruhaniyet yönünden sak›n-
ca yarat›r. ‹nsan hiçbir fleyden kendini mahrum b›rak-
mamal›. Buras› bir deneyim yeri. Bin bir çiçek var, her
birini koklamal›. Ama orta yol çok önemli. 

Korku 
Kavanoz biçimindeki küçücük akvaryumlar› bilirsiniz.
‹flte böyle bir akvaryumun suyunu temizlemek için
bal›klar› ç›kar›p banyoya koyduklar›nda bakm›fllar ki
bal›klar hala daire çizerek yüzmeye devam ediyor.
Galiba bizler de biraz öyleyiz… De¤iflmekten,
s›n›rlar›m›z› geniflletmenin yarataca¤› rahats›zl›ktan çok
ama çok korkuyoruz. ‹natla, art›k bize yard›m ede-
meyecek eski gerçe¤imize tan›d›k oldu¤u için tak›l›p
kal›yoruz. Ta ki yaflam bizi zorlayana kadar. 

“De¤iflmeyen tek fley de¤iflimdir” sözünü mutlaka

duymuflsunuzdur. Oysa hep de¤iflime karfl› koyuyoruz.
Ço¤u kez korkunun sinsice besledi¤i bu karfl› koyufl,
egonun hayali güven olgusuyla ortaya ç›kar. Tüm
korkular egonun çeliflki ve zorluk beklentisinden baflka
bir fley de¤ildir. Kendini sürekli olarak güvencede his-
setmek isteyen ego, bilinene s›k› s›k› sar›larak, bilin-
meyeni göz ard› eder. Ego rahat›n› bozmak istemez.
Di¤er yandan her f›rsatta egonun dar kal›plar›ndan kur-
tulmaya çal›flan ruh de¤iflimin, evrenin bizleri canl› ve
taze tutmak için öngördü¤ü bir koflul oldu¤unu bilir. 

Çekilen ac›lar›n, yaflanan kayg›lar›n, afl›lamayan huzur-
suzluklar›n temelinde ego ile ruhun çarp›flmas›ndan kay-
naklanan ikilem yatar. Egoyla ruh aras›ndaki uçurumu
sezgilerimizi kullanabildi¤imiz ölçüde kapatabiliriz. Daha
do¤rusu ruhun bilgeli¤ini, yüksek enerjisini k a n a l i z e
ederek ald›¤›m›z ilhamla egoyu saf d›fl› edebiliriz. 

Ruhun çizdi¤i rotay› sezgilerin pusulas›yla takip ede-
bilmek, kendimize ve ilahi düzene duydu¤umuz güvenin
g ö s t e r g e s i d i r . Bu cesareti gelifltirmek içimizdeki o
muhteflem gücü kullanmak anlam›na gelir. 

Faydas›ndan çok zarar› olan bir iliflkiye son vermek,
art›k s›k›ld›¤›m›z bir ifli de¤ifltirmek için korkular›m›z›n
dinmesini beklememeliyiz. ‹çimizdeki k›p›rt›lar git gide
art›yorsa, onlar› dinlemenin zaman› gelmifl demektir. O
k›p›rt›lar ruhun bizi de¤iflime ça¤›ran sesidir. 
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 622 y›ll›k tarihi bo-
yunca, kapal› kap›lar ard›nda yaflanan harem
hayat› hep merak edildi. Tarih boyunca kad›n

sultanlar›n kimi icraatlar›yla öne ç›kt› kimi ise esrar›n›
korudu. Haklar›nda pek çok araflt›rma yap›ld›, filmlere,
dizilere konu oldu. Bizler en çok entrikalar› ve güzellik-
leriyle tan›d›k baz› kad›n sultanlar›. H›rsl› ve zekiydiler.
Hedeflerinin önünde engel tan›mad›lar. 

Osmanl› saray›nda kad›n sultan olmak kolay de¤ildi.
Saraya getirilen kad›n köleler, yani cariyeler acemi sta-
tüsüyle hareme girer, padiflah›n karfl›s›na ç›kabilmek
için e¤itimden geçirilirlerdi. Cariyeler aras›ndan gerek
güzelli¤i gerekse zekas›yla öne ç›kanlar özel e¤itim al›r-
d›. Ancak bu kifliler aras›ndan da dikkat çekenler, pa-
diflah›n özel hizmetlisi olurdu. Padiflah›n be¤endi¤i ca-
riyeler, padiflahla kar› koca hayat› yaflarsa, ikbal merte-
besine yükselirdi. ‹kballer padiflah›n çocu¤unu do¤ur-
du¤unda kad›n efendi olurdu. Bir üst mertebe ise vali-
de sultan olmakt› ki, bunun için de do¤urdu¤u çocu-
¤un tahta ç›kmas› gerekirdi. Osmano¤ullar›’n›n Ünlü
Kad›n Sultanlar› 37 kad›n sultan›n yaflam öyküsünü an-
lat›yor. Onlar›n saraylarda, köflklerde, sahilsaraylarda
geçirdikleri zaman iyisiyle kötüsüyle aktar›l›yor, kimi za-
man tatl› bir masal kimi zamansa zaman›n gerçekleriy-
le örülmüfl bir dram tad›nda… Bu yaz›da ise en drama-
tik öykülere sahip kad›n sultanlar›n yaflam öyküsünü
bulacaks›n›z, kimi hüzünlü kimi ise entrikalarla örülü.

Hanedan›n ilk hatunu, dü¤ünden kaç›r›lan Nilüfer Hatun 
‹mparatorlu¤un tutsak cariyelerinden ilki Orhan Bey’in
efli ve 1. Murad’›n annesi Nilüfer Hatun’du. Rum olan
Nilüfer Hatun’un as›l ad› Holifera’yd›. Osmanl›’n›n Bire-
cik’i fethi s›ras›nda bir baflkas›yla evlenmek üzereyken
dü¤ününden kaç›r›lm›flt›. Kaç›ran Osman Bey’di. Os-
man Bey, Nilüfer Hatun’u o¤lu Orhan Bey ile evlendir-
d i . Nilüfer Hatun, Orhan Bey ile zorla evlendirilmesin-
den 18 y›l sonra Süleyman’›, 28 y›l sonra da Murad’›
dünyaya getirdi. Hay›rseverli¤iyle tan›n›rd›. Bursa Ova-
s›’n› sulayan ve ad›yla an›lan Nilüfer Suyu üzerinde
köprü yapt›rd›. 

Annesinin cariye olarak sundu¤u Despina Hatun 
Despina Hatun, Y›ld›r›m Bayezid’in nikahl› efliydi. Despi-
na Hatun’un Y›ld›r›m’›n efli olmas› ise bir trajedi sonunda
g e r ç e k l e fl t i . 1389 y›l›nda gerçeklefltirilen Kosova Sava-
fl›’nda S›rp ordusu yenilir. Despina Hatun, savafl s›ras›n-
da babas›n› kaybeder. Savafl›n ard›ndan Despina Ha-
tun’un henüz çocuk yafltaki kardefli tahta ç›kar. Annele-
ri Militsa, tahtlar›n› güvenceye almak için Y›ld›r›m Baye-
zid ile bir anlaflma imzalar. K›z›n› Bayezid’e cariye olarak
sunar. Despina Hatun, Y›ld›r›m Bayezid’i içki ve baflka
kötü al›flkanl›klara sürükleyerek etkisizlefltirir ve Koso-
va’da öldürülen babas›n›n öcünü almak ister. Y›ld›r›m
Bayezid’in Ankara Savafl›’nda Timur’a yenik düflmesinin
nedeninin de Despina Hatun oldu¤u söylenir. Savafl›n
ard›ndan Despina Hatun da Timur’a esir düfler. 
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Çiçek Hatun’un ac›l› hayat› 
Çiçek Hatun, Fatih Sultan Mehmed’in çok say›da hatu-
nundan biri, Cem Sultan’›n da annesiydi. Fatih’in Cem
Sultan dünyaya geldi¤inde ileride kardeflleriyle taht
kavgas›na girebilece¤ini düflünerek, efline k›z çocuk
do¤urmad›¤› için k›zd›¤› ve bebe¤i befli¤inden alarak
yere att›¤› söylenir. 1 4 81’de Fatih’in ölümüyle birlikte
Çiçek Hatun için ac› dolu günler bafllad›. Babas›n›n ye-
rine geçemeyen Cem Sultan kardefli II. Bayezid ile sa-
vaflt› ve sonra da Rodos flövalyeleri taraf›ndan kand›r›-
larak esir edildi. Roma’da esaret çekerek öldü. 14 y›l
o¤lundan ayr› kalan Çiçek Hatun ise o¤lundan üç y›l
sonra yaflam›n› yitirdi. 

Entrikalar sultan›
3. Murad’›n efli ve 3. Mehmed’in annesi Safiye Sultan,
sarayda en çok entrika çeviren ve imparatorlu¤a hük-
meden sultanlardan biriydi. 3. Murad, harem yaflam›na
en düflkün padiflaht›. Safiye Sultan önce 3. Murad’›n
cariyelerle iliflki kurmamas› için ona büyü yapt›rd›, Mu-
rad’› tutku derecesinde kendisine ba¤lad›. Ancak gü n
geldi planlar›n›n yürüyebilmesi için 3. Murad’›n harem-
deki cariyelerle zaman geçirmesini d e sa¤lad›. 3. Meh-
med’in ölümüyle birlikte Safiye Sultan, o¤lu Mehmed’i
avucunun içine ald› ve ona 19 kardeflini bo¤durttu. 3.
Mehmed padiflah oldu, ancak annesinin sözünden hiç
ç›kmad›. Safiye Sultan o¤lunun ölümünden sonra sür-
günde hayat›n› kaybetti. 
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Osmanl›’n›n 622 y›ll›k tarihi boyunca saraydan pek çok kad›n sultan gelip geçti. Hepsi güzel e¤itimli ve 
zekiydi. Hemen hepsinin öyle ya da böyle hazin bir hikayesi vard›. Osmano¤ullar›’n›n Ünlü Kad›n 
Sultanlar›’n› Necdet Sakao¤lu kaleme ald›.

• Mahpeyker Kösem Sultan: 1. Ahmet’in efli Mahpey-
ker Kösem Sultan, harem kad›nlar› aras›nda resmen
naibe san›yla padiflahl›k yetkisini kullanan tek kifli.
Taht de¤iflikli¤ine ve öz o¤lunun idam›na karar verdi.
Fetret Devri’ni de yaflad› ve sonunda öldürüldü. Kö-
sem’den baflka siyasi cinayete kurban giden padiflah
annesi yok. 

• fievkefza Sultan: Abdülmecid’in efli ve 5. Murad’›n
annesi. 5. Murad’dan sonraki üç padiflah›n anneleri
genç yaflta öldü¤ü için sonuncu valide sultan. Kad›n-
lara afl›r› e¤ilimli olmas›yla tan›nan Abdülmecid “Beni
kad›nlar›mla k›zlar›m bitirdi” diyordu. fievkefza Sultan
Abdülhamid’in ölümünden sonra Abdülaziz’in de¤il,
o¤lu Mehmed’in padiflah olmas› için 15 y›l boyunca
u¤raflt› ancak o¤lu hastal›¤› nedeniyle ancak üç ay
tahtta kalabildi. O¤lundan sonra büyük bir h›rsla tah-
ta geçmek istedi ama baflaramad›.

Padiflah olmak istediler, baflaramad›lar

Serfiraz Han›mN a z i k e d a



4 0 sanat: Bihrat Mavitan
r ö p o r t a j: demet fleker 

Gölgesi düflen eser



Heykelt›rafl Bihrat Mavitan sanatla, ailesi saye-
sinde erken yafllarda tan›flm›fl bir sanatç›. Girit
kökenli olan Mavitan’›n ‹zmir’de yaflayan ailesi

ona müzikle, resimle konserlerle renklenip flenlenen bir
yaflam olana¤› sunmufl. Çocuklu¤unun geçti¤i Karfl›ya-
ka’da kiliselerle, kilise ayinleri, çan sesleri ve Rum kül-
türüyle içiçe olmufl. Mavitan, bugünkü esteti¤inin bu
karfl›laflmalardan beslenip flekillendi¤ini düflünüyor.

Tarz›n önemine hararetle inanan Mavitan, bunun sa-
natç›n›n kendisine verdi¤i ödül oldu¤unu düflünüyor.
“Heykel henüz insanlar›n hayat›na girmedi” diyen sa-
natç›, toplumun heykele ilgili olmas› için heykelt›rafl›n
topluma heykeli anlatmas›, toplumu e¤itmesi gerekti¤i-
ni düflünüyor.

Heykelt›rafl› her fleyden az da olsa bilgi sahibi olmas›
gereken biri olarak tan›mlayan Mavitan’a göre heykel
bilgi veren, ö¤retici ve tan›mlay›c› bir araç. Heykelt›ra-
fl›n yapt›¤› eserlerle yönünü belirledi¤ini söyleyen Mavi-
tan’la sanat› üzerine konufltuk.

Heykelt›rafl› biraz ressam, biraz mimar olan ve rüyay› üç
boyutlu görebilen sanatç› olarak tan›ml›yorsunuz. Hey-
kelt›rafl›n hangi özelliklere sahip olmas› gerekir? 
Gölgesi olan esere “heykel” denilir. Bu da beraberinde
üç boyutu getiriyor. Heykelt›rafl›n öncelikle üç boyutu
kavramas› gerekiyor. Bunun için geometri, resim, mü-
zik, fizik, matematik, kimya, tarih, sosyoloji, felsefe ve
mant›k bilmesi gerekiyor. Ayr›ca spor yapmal›, güçlü,
kuvvetli ve sa¤l›kl› olmal›. “E geriye ne kald›?” diye so-
rabilirsiniz. Heykelt›rafl›n her fleyden az da olsa bilgi sa-
hibi olmas› gerekiyor. Böylece bir ürün ortaya ç›kar.
Heykelin küçük ya da büyük olmas› önemli de¤ildir.
Do¤rular› de¤iflmez. Heykel yapman›n birçok flekli var.
Rüya, bilgilerle donanmakt›r. Bilen insan rüya görür.

Rüyada görülen flekil heykel haline getirilebilir. Heykel-
t›rafl, yapt›¤› eserlerle yönünü belirler. Baflka sanatç›la-
r›n heykellerine bakarak ne yapmayaca¤›n› görür. Çün-
kü onlar yap›lm›flt›r. Heykeldeki en kötü fley kopyac›l›k-
t›r. Bu, bir heykelt›rafl için en kötü yaralanmad›r. “Bu
eser, baflka bir sanatç›n›n eserine benziyor” denildi¤i
zaman rütbe kaybedersiniz. Genç heykelt›rafllara bunu
yapmamalar›n› ö¤ütlüyorum.

Heykelin yan› s›ra resim de yap›yorsunuz. Resimle hey-
kel aras›nda nas›l bir ba¤ var? 
Resimler, heykellerin renkli eskizleridir. Heykellerimi
yapmak için resim yap›yorum. Ancak her heykelin res-

mini yapm›yorum. Bazen bir resimden 30 heykel ürete-
biliyorum. Bir sergimde resim ve heykeli tek bir sanat
objesi olarak sergiledim. ‹zleyicilerimden yaln›zca birisi
resmi sat›n almak istedi, ancak buna izin vermedim.
Çünkü bütün kavram› anlamam›flt›. Yapt›¤›m heykelin
gölgesi resmin üstüne düflmüfltü ve o tek bir eserdi.
Resimlerim sonuna kadar benim olan eserlerim. Ama
heykelde belli teknikler gerektirdi¤i zaman, döküm ve
deri atölyesi gibi çeflitli yerlerden yard›m al›yorum. Ama
bu, alt›na imza atmam› engellemiyor. Heykeli ka¤›da ilk
ben çiziyorum ve onu imza kabul ediyorum.   

Bir sanatç› gözüyle hayata nas›l bak›yorsunuz?
Güzel sanatlar›n amblemi baykufltur. Baykuflun, gece
görmesi ve bafl›n›n 360 derece dönebilmesi gibi iki te-
mel özelli¤i var. Bu da çevresinden, her fleyden haber-
dar olmas› anlam›na geliyor. Sanatç›n›n bafl›n›n belas›
da iflte bu durumdur. Sanatç›, 360 derece görür ve bu
ona ö¤retilmez. Kendisinde böyle bir özellik oldu¤unu
fark eder. Bundan keyif duydu¤u an, sanata bulaflm›fl
demektir. Sanat ona bir kez bulaflt›¤› zaman geri dönü-
flü yoktur. Sanatç›, sürekli olarak gözlemleriyle ilgili bir
fleyler üretme ihtiyac› duyar. Böylece eserleri ortaya ç›-
kar. Bu, bir anlamda rüyay› oluflturur ve rüya ile pekiflir. 

Sanatç› tarz›n› nas›l yarat›r? 
Benim peflinden kofltu¤um en önemli de¤er; tarz, üslup
ya da imzad›r. Benim eserimi gören birisi: “Bu Bihrat
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Bihrat Mavitan, çocuklu¤unun geçti¤i ‹zmir’de, kilise ve Rum esteti¤i ile tan›flm›fl. Ona göre Türkiye’de
heykel sanat› iyi yolda. S›rf heykel yaparak geçimini sa¤layan heykeltrafllar›n varl›¤› bunun göstergesi.
Ancak, heykel bilincini n geliflmesi için sanat tarihi derslerinin daha fazla olmas› gerekiy o r .

Ülkemizde heykel yar›m as›r önce yasaklanm›flt›. As-
l›nda heykelt›rafllar çok zor bir ifl yap›yorlar. Bugün
baflka bir ifl yapmadan sadece heykel yaparak yafla-
yan sanatç›lar var. Gelinen nokta oldukça ümit verici.
Toplumun heykele ilgili olmas› için heykelt›rafl›n, top-
luma heykeli anlatmas›, toplumu e¤itmesi gerekiyor.
Bunu heykel yaparak anlatman›n yan›nda, müzelerin
say›s›n›n art›r›lmas› ve müze kültürünün gelifltirilmesi
gerekiyor. Okullarda sanat tarihi dersinin haftada bir
defa ve yaln›zca 45 dakika olmas› kesinlikle yeterli
de¤il. Bu konuda ö¤rencilerden e¤itimcilere kadar
herkesin elinden geleni yapmas› gerekli. 

Heykelle geç tan›flm›fl bir toplumuz. Heykel bugün
Türkiye’de nerede sizce?



Mavitan’›n eseri” diyebilir. Tarz›n önemine çok inan›yo-
rum. Heykelt›rafl›n çal›flmak zorunda oldu¤u maketler
vard›r. Boyu üç santim olan eserlerden yüzlerce yapt›y-
san›z, ç›kan sonuç sizi flafl›rtmaz. Çünkü bütün eserle-
rinizin üzerinde çal›flm›fl, hepsinden birer kez demlen-
miflsinizdir. Bu çal›flma biçimi, sanatç›n›n tarz yaratma-
s›n› sa¤lar. Bu da sanatç›n›n kendisine verdi¤i ödüldür. 

Heykeltrafll›¤›n di¤er plastik sanatlara göre dezavantaj-
lar› neler? 
Heykelin depolama sorunu var. Yapt›¤›n›z eserleri sak-
lamak ve korumak sorun olabiliyor. Özellikle meydan-
lardaki heykellerin kald›r›lmas›, çal›nmas› ve tahrip edil-
mesi söz konusu. Cumhuriyet’in 50. y›l› için yapt›¤›m
heykelim flu anda yerinde de¤il. Belediye üzerinden
tercihli yol geçirdi. ‹zini arad›m, ancak bulamad›m.
Heykel henüz insanlar›n hayat›na girmedi. “Evimde
heykel koyacak yer yok” diyen insanlar var. Heykelin
herkesi memnun etmesi gerekti¤i düflünülür. Böyle bir
fley söz konusu olamaz. Heykel bunun için yap›lmaz.
Tarihi geçmifli olan ülkelerde an›tlar var. Çekler, 2 .
Dünya Sa v a fl ›’nda önce heykellerini Tuna’ya att›. Sa-
vafl bitti¤inde heykeller ç›kar›ld›, flehir korunmufltu. Bu,
çok önemli bir detay. Çünkü heykel tahrip oldu¤unda
bir daha yap›lam›yor. Heykel bilgi verici, ö¤retici ve ta-
n›mlay›c›d›r. Roma’da her dört yolun ortas›nda heykel-
ler vard›r. Roma heykelleriyle anlat›l›r. Heykel meydan
ister. Meydan›n bir fleyle tan›mlanmas› gerekir. Taksim

Meydan› denildi¤inde akla Atatürk heykeli gelir. Peki
kaç›m›z bilir o an›t› yapan sanatç›y›? 

Akl›n›zda belli bir düflünceyle mi heykel yapmaya bafl-
l›yorsunuz yoksa o anki ruh halinizle mi yarat›yorsunuz?
Günde 25 saat heykel yapabilirim. Buna özel bir zaman
ay›rmam gerekmiyor. “Çal›flmam gerekiyor” dedi¤im
zaman, ortaya heykel ç›kar. “Bugün kufl heykeli yapa-
ca¤›m” demem. Zaten bir süredir yapt›¤›m kufl heykel-
lerinin sona yaklaflt›¤› zamanlard›r. Seri tamamlan›nca
insan figürü yapar›m. Yaz tatillerine giderken yan›mda
defter tafl›r›m. Akl›ma gelen bir çizimi hemen o anda
kaydederim. Deftere dönüp bakt›¤›m anda istedi¤im
kadar sergi açabilir durumday›md›r.  

Eserlerinize isim vermeniz, bir kimli¤e sahip olmalar›n›
istemenizden mi kaynaklan›yor? 
‹sim vermemin nedenlerinden biri, kendim için yapt›¤›m
katalogta eserlerimi rahat listeleyebilmek. Ama heykel-
lere birebir isim vermek istemiyorum. Kufl heykeline,
“kufl” ismini vermektense “uçmak” demeyi tercih edi-
yorum. Bunun tek bir dezavantaj› var o da sat›n alan ki-
flinin heykeli o isimle hat›rlamak istemesi. Bu durumda
insanlara heykelin isminin “kufl” oldu¤unu ama onlara
farkl› bir isim verebileceklerini söylüyorum. Sat›n alan
kiflinin verdi¤i ismi, kendi verdi¤im isimle de¤ifltirdi¤im
oluyor. Çünkü heykelin ismini ipotek etmek istemiyo-
rum. Heykellerime isim verirken, duydu¤um flark› söz-
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Tarz›m›n alt›nda yatan en önemli etken imza. Bir eserim, bir öncekinden çok farkl› olamaz. 
‹lk yapt›¤›m heykel, son yapt›¤›m heykelden haberdard›r ya da son yapt›¤›m heykel, ilk yapt›¤›m 
heykelden demlenmifltir.



lerini, yazarlardan hofluma giden cümleleri ve Latince
sözcükleri kullan›yorum.  

Eserlerinizin genellikle küçük boyutlu olmas›n›n nedeni
nedir? 
Bunun bir nedeni depolama sorunu yaflamam. Baflka
bir nedeni de daha çok üretme ve daha çok bitmifl
eser görme iste¤imin olmas›. Bu da daha çok çal›flma
anlam›na geliyor. Bir tane büyük heykel yapaca¤›ma
dokuz küçük heykel yap›yor, dokuz farkl› eser üretmifl
oluyorum. Bu eserlerden her biri be¤enildi¤i zaman da
dokuz kifliyi sevindirmifl oluyorum. Bir tane yap›p bir
evde olmak yerine, dokuz tane yap›p dokuz evde ol-
may› tercih ediyorum. 

Kulland›¤›n›z malzemeyi, yapmay› planlad›¤›n›z heykele
göre mi seçiyorsunuz? 
Malzemeyi çizdi¤iniz ve yapmak istedi¤iniz heykel da-
vet eder. Biten heykeli bronza dökmek, demirden ya
da camdan yapmak mümkündür. Baz› ifller ahflap ya-
p›lmas› ya da metal kalmas› gerekti¤ini kendisi söyler. 

Anlat›m tarz›n›z›n›z› ve tekni¤inizi nas›l tarif edersiniz? 
Tarz›m›n alt›nda yatan en önemli etken imza. Bir ese-
rim, bir öncekinden çok farkl› olamaz. ‹lk yapt›¤›m
heykel, son yapt›¤›m heykelden haberdard›r ya da
son yapt›¤›m heykel, ilk yapt›¤›m heykelden demlen-
mifltir. Anlat›mc› bir tekni¤im vard›r. Örne¤in, kuflun

kanad›n› tamamlamam ama heykele bakan kifli onun
kufl oldu¤unu anlar. Bu, benim için yeterlidir. Minima-
le inmeyi severim. En güzel karikatür en az çizgiyle
yap›land›r. Çizginin alt›na “yaz›s›z” diye yazarlar. As-
l›nda yaz› yazmak gerekmez, o kendini anlat›r. Hey-
kelde de yaz›s›z karikatürün peflindeyim. Onun üstü-
ne baflka bir fley anlatmaya gerek yoktur. Heykelin
üstüne bir fleyler söylemek, o heykelin eksik oldu¤u-
nu gösterir. Heykel kendi sözünü söylemeli. Birçok ki-
fli ayn› heykele bak›p farkl› fleyler görebilir. Bu da bu
iflin bize cezas›d›r. 

Girit kökenlisiniz ve ‹zmir’de çok farkl› kültürlerin içinde
büyüdünüz. Bu zenginlik sanat›n›za neler katt›? 
Karfl›yaka’da oturdu¤umuz evin hemen yan›nda St.
Helen Kilisesi vard›. K›sa pantolonlu bir çocukken kili-
senin içinde oynard›m. Çan sesleriyle, kilise dualar›
dinleyerek ve ayinlerini görerek büyüdüm. Kilisenin mi-
mari e¤rileri ›fl›¤›, vitraylar›n renkleri, insanlar›n kiliseye
giderken tertemiz giyinmeleri ve pazar günlerine özel
de¤er atfetmeleri çocuklu¤umda beni besleyen de¤er-
ler oldu. Yapt›¤›m resimlerde ruhani ›fl›k varsa bu, kili-
senin cam›ndan içeri giren ›fl›kt›r. Yapt›¤›m e¤ri kemer-
lerde, kilise mimarisinden çokça etkilenmiflimdir. Otur-
du¤umuz evin karfl›s›nda Rumlar yaflar ve Rumca ko-
nuflurlard›. Bu benim Rum müzi¤ini ve dilini içime sin-
dirmemi sa¤lad›. Çocuklu¤unuzda yaflad›klar›m›z, gör-
dükleriniz içinizde birikiyor ve sizi flekillendiriyor. 
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Ortaokul ö¤rencilerinden üniversite son s›n›f ö¤renci-

lerine kadar olan genç kuflak, heykele baflka türlü

bak›yor. Bunda oyuncaklar›n büyük etkisi var. 

Çocuklar, “Alfa Romeo” marka araban›n oyunca¤›yla

oynuyor, futbol turnuvas›nda kupa kazan›yor ve böy-

lelikle heykelle tan›fl›yorlar. Bu benim için yeterli. 

Çocuklu¤umda bir çembere bir demir takt›¤›m za-

man, o benim her fleyim oluyordu. Oysa flimdiki ço-

cuklar çok farkl›. “Bu resim çok güzel” diye çocu¤un

gözlerini kapatt›r›yorum. Eliyle resmi s›vazlat›yorum.

Resimdeki ö¤elerin yerlerini tespit edemiyor. Çünkü

ka¤›t düzlemdir. Ama bir heykele gözleri kapal› do-

kundu¤unda avucunun içinde hissediyor. Bu flekilde

çocuklara üç boyutu ö¤retiyorum. 

Sanata merakl› olan yetiflkinler ise hala r e s i m d e l e r .

Çünkü resim sat›l›p para kazand›rabiliyor. Ancak hey-

kel daha bu turu yapamad›. ‹nsanlar›n bilinçli ve ko-

leksiyoncu ruhla heykel sat›n almalar›n›, onlar› evlerin-

de iyi muhafaza etmelerini ve onlarla iyi yaflamalar›n›

diliyorum. 

Türkiye’de heykele ilgi ne boyutta? 
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Esere güç hapsetmek
Prof. Dr. Beril An›lanmert ülkemizde seramik sanat›n›n önemli temsilcilerinden. Anadolu’da filizlenen,
tarih içinde farkl› kültürlerin etkileriyle flekillenen bu sanat onun için özgürlük demek. An›lanmert 
maddeye yeni bir biçim kat›yor ve esere güç hapsediyor.

Prof. Dr. Beril An›lanmert



Seramik Anadolu’da filizlenen, tarih boyunca Ana-
dolu’da yaflayan tüm uygarl›klar›n sosyal ve kül-
t ü r l e rel de¤erlerini y a n s › t a n, ana maddesi toprak

olan bir sanat. ‹nsano¤lunun yerleflik düzene geçti¤i ilk
zamanlardan beri yaflam›n ayr›lmaz bir ö¤esi olmufl. 

Prof. Dr. Beril An›lanmert, ülkemizde seramik sanat›n›n
önemli temsilcilerinden biri. Seramik konusunda hem
sanatsal hem de akademik çal›flmalar yap›yor. Bugüne
kadar 16 kiflisel sergi açm›fl, yurtiçi ve yurtd›fl›nda
100’ü aflk›n toplu etkinli¤e kat›lm›fl; pek çok eseri New
York Syracuse-Everson Sanat Müzesi, Tajimi Sanat
Merkezi (Japonya), Prag Dekoratif Sanatlar Müzesi,
Kahire Müzesi, Tunus Modern Sanat Müzesi, Ankara
Resim Heykel Müzesi gibi müzelerde ve özel koleksi-
yonlarda yer al›yor. 

An›lanmert için seramik eflittir özgürlük. “Yeni bir biçim
katmak, yeni bir ifade kazand›rmak ve eserime bir güç
hapsetmek istiyorum. Dönüflüm benim için çok önem-
li bir kavram” diyor. 

Seramik ça¤dafl sanat içinde yerini nas›l ald›?
Seramik asl›nda bir malzeme. Her malzemede oldu¤u
gibi yarat›c› kifliler bunu kendilerini ifade etmek için kul-
lan›yor. Serami¤in el sanatlar›, yani zanaat k›sm› daha
çok biliniyor. Bir de sanat ve mühendislik taraflar› var.
Seramik mühendisli¤i bugün önemli mesleklerin bafl›n-
da geliyor. Çünkü bilgisayardan uzay araçlar›na kadar
pek çok alanda seramik kökenli malzeme kullan›l›yor.
Serami¤in ça¤dafl sanat içinde yer al›fl› ise 1950’lerin
bafl›na dayan›yor. Geleneksel çal›flmalar sanatta kabul
görmüfl durumdayd›. 1940’lar›n sonunda ça¤dafl sa-
natta yeni ak›mlar›n ortaya ç›kmas›, malzemenin ikinci
planda tutularak sanatç›n›n yarat›c›l›¤›n›n ön plana ç›-
karak ifade edilmesi serami¤in farkl› bir konuma tafl›n-

mas›n› sa¤lad›. Seramik kolay flekillendirilebilmesi bak›-
m›ndan yan›lt›c› olabilecek ve ancak yarat›c› bir kiflinin
elinde ifade bulacak bir malzeme. Serami¤in di¤er mal-
zemelerden farkl› olarak a¤›r bir teknolojisi var. Sanat-
ç›n›n kendisini iyi ifade edebilmesi için bu teknolojiyi de
bilmesi gerekiyor. Ancak hiçbir zaman bir sanatç› ken-
disini bir teknolojiyle, bir malzemeyle anlatmaz. Bunla-
r›n hepsinin içinde as›l sanatç›n›n söyleyece¤i sözün
özgünlü¤ü ve yorumu önemlidir.

Seramik sanatç›s›n›n iflin mühendisli¤ini ve sanatsal
yarat›c›l›¤›n› bir araya getirmesi gerekiyor, de¤il mi?
Evet öyle. Bu zor bir süreç. Bugün seramik alan›nda
çok say›da sanatç›n›n öne ç›kamamas›n›n nedeni de
bu. Birçok kifli bu kadar emek isteyen bir çal›flmay› ve
a¤›rl›¤› tafl›mak istemeyebiliyor. Çünkü öncelikle kap-
saml› bir atölyeye ihtiyac›n›z var. Seramik sanat›n›n ge-
liflmesini zorlayan unsurlar, seramik e¤itimi alm›fl kiflile-
ri bile cayd›r›yor. Di¤er sanatlarda oldu¤u gibi seramik
sanat›nda da en önemli olan çok kifliye hitap edebil-
mek ve onlarla iletiflim kurabilmek. En eski ve çok se-
vilen bir malzeme olmas›na karfl›n yap›m›, tafl›mas›,
saklanmas› zor oldu¤u için serami¤in çok genifl bir kit-
leye ulaflamama sorunu var. 

Seramik için medeniyetin bir göstergesi diyebilir miyiz?
Seramik, sanattan yüksek teknolojiye kadar genifl bir
kullan›m skalas›na sahip. Günümüzde bilgisayarlardan

uzay araçlar›na, yap›lardan protezlere, motor parçala-
r›ndan günlük ev araç gereçlerine kadar yaflam›n her
alan›nda yer al›yorsa, yaflad›¤›m›z medeniyetin bir gös-
tergesi olmas› do¤ald›r.

Anlat›m›n›zda farkl› malzeme ve teknikler kullan›yorsu-
nuz. Bunlar nedir?
Vitrous china, porselen, refrakter malzemelerin yan› s›-
ra haz›r nesneler de tercih ediyorum. Bazen plastik ça-
mur, bazen çok gözenekli kal›n grenli çamur, bazen de
porselen kullan›yorum. ‹flim neyi gerektiriyorsa ona uy-
gun malzemeyi tercih ediyorum. Kimi zaman paper clay
denilen içine ka¤›t kat›lm›fl bir kompozisyon kullan›yo-
rum. Yabanc› malzemeleri seviyorum. Metal, kristal,
cam, keçe de kullan›yorum. Z›t malzemeleri bir arada
kullanmay› seviyorum. Z›tl›klar›n ciddi bir enerji olufltur-
du¤unu düflünüyorum. Sanat›ma diyalektik olarak yak-
laflt›¤›m için z›tl›¤›n içinde düzen yakalamaya çal›fl›yo-
rum. Resimsel çal›flmay› da çok seviyorum. 

Renk kullan›m›nda tercihleriniz neler? 
Renkleri resim paleti gibi kullan›r›m. Renk kulland›¤›m
zaman coflkulu çal›fl›yorum. Zaten h›zl› çal›fl›r›m. Çal›fl-
maya bafllad›¤›mda befl, alt› saat ayakta da kalabilirim
fark›nda olmadan. Sonuca ulaflana kadar çal›fl›r›m. Za-
ten o coflkuyu durdurmamak gerek.

Eserlerinizin oluflum sürecinde neler yafl›yorsunuz? 
Yeni bir biçim oluflturmak, yeni bir ifade kazand›rmak
ve eserime bir güç hapsetmek istiyorum. “Dönüflüm”
benim için çok önemli bir kavram. Seramik sanat›nda
ateflin yaratt›¤› sürprizler olabiliyor, ama ben o sürpriz-
l e r i minimuma indirmeyi isterim çünkü daha önce ka-
famda oluflan sonuca ulaflmay› hedeflerim. Ama baz›
tatl› sürprizlere de flans tan›r›m. Hiç unutamad›¤›m bir
an›m var. Ünlü bir sanatç›yla çal›fl›yorduk. Bir eser yap-

t›m, çok hofluma gitti. F›r›ndan ç›kt›¤›nda çok iyiydi
ama bir köflesi yapt›¤›m gibi de¤ildi. Acaba düzeltsem
mi diye düflündüm. Beraber çal›flt›¤›m›z sanatç›yla ko-
nufltum. Bana “Bekle daha haz›r de¤ilsin” dedi. Çok iyi
bir iflti o ve hiç bozmad›¤›ma da sevindim. Onun sözü
hep akl›mdad›r. Her iflte bir kenara koyar ve beklerim.
Gerçekten beni tatmin etmiyorsa yine f›r›na koyar›m.
Bazen birkaç defa piflirdi¤im parçalar oluyor.

Dünyada seramik eserlerin de¤eri nedir? 
Çok önemli seramik sanatç›lar› var. Örne¤in ABD’de
müzayedelerde önemli sanat eserleriyle ayn› de¤erde
seramik eserleri var. Seramik sanatç›lar› aras›nda
önemli bir yer tutan ve 2006’da New York Metropolitan
Müzesi’nde sergi açan Betty Woodman’›n iflleri 100
bin dolarlara sat›l›yor. Yine Peter Voulkos, Rudy Autio,
John Mason’›n iflleri de bugün bizim sanat piyasam›z-
da zor ulafl›lan rakamlara al›c› buluyor. ABD’de çeflitli
müzeler ve koleksiyonerler var. Avrupa’da yaln›zca se-
ramik eserleri sergileyen galeriler var. Kore, Japonya,
Hollanda’da ciddi koleksiyonerler bulunuyor. 

Türkiye’de seramik e¤itimi ne düzeyde? 
Seramik e¤itimi üniversitelerimizde baflar›yla v e r i l i y o r .
Bunun seramik sektörü ile organik ba¤›n›n kurulmas›,
tasar›m, sanat ve bilim alan›nda iflbirli¤inin sa¤lanmas›
e¤itimi daha güçlü k›lacak ve gençlerin yarat›c›l›¤› en-
düstriye yöneltilerek, üretime katk› sa¤lanm›fl olacak.
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“Erkekleri k›flk›rt›yorum”
Türkiye’nin ilk erkek giyim tasar›mc›s› Hatice Gökçe, erkek giyimine hareketlilik getirmek ve bofllu¤u
doldurmak için tasar›m yap›yor. Erkeklerin son dönemde ciddi flekilde tüketime yöneldiklerini ve
de¤iflim arad›klar›n› söylüyor.



Moda tasar›mc›s› Hatice Gökçe, Mimar Sinan
Üniversitesi Tekstil Bölümü’nde e¤itim gör-
dü. Henüz bir ö¤renciyken erkek giyimi ko-

nusunda çal›flmay› kafas›na koydu. Çünkü erkek giyi-
minde çok fazla alternatif  yoktu ve bu alanda özel ta-
sar›mlar yap›lm›yordu. 1998 y›l›nda Türkiye’de düzenle-
nen bir tasar›m yar›flmas›nda erkek giyiminde birincilik
kazand›, Japonya’da gerçeklefltirilen yar›flmada ise
“özgün, eflsiz” özel ödülünü ald›. 2003 y›l›nda 90 par-
çadan oluflan erkek koleksiyonuyla Almanya Düssel-
dorf’daki CPD Fuar›’na kat›lan tek Türk tasar›mc› oldu.   

Türkiye’nin ilk erkek giyim tasar›mc›s› olan Gökçe, er-
keklere çok fazla k›yafet alternatifi sunulmamas›n›, tasa-
r›mc›lar›n erkek giyimini dar ve para kazand›rmayan bir
alan olarak görmelerine ba¤l›yor. Kendisi ise aksini dü-
flünüyor. Son birkaç y›lda özellikle genç erkekler giyim
tarzlar›nda de¤iflim aray›fl›yla tüketime yöneldi. ‹ki y›l ön-

ce erkek giyimi moda sektöründe yüzde 20’lik bir paya
sahip oldu, bugün ise bu pay yüzde 40’a kadar ç›kt›. 

Gökçe, koleksiyonlar›nda a¤›rl›kl› olarak yurtd›fl›ndan
getirtti¤i kumafllar› kullan›yor. Tasar›mlar›n›n 20-50 yafl
aras›nda, yenili¤e aç›k olan erkeklere hitap etti¤ini söy-
lüyor. Tarkan için özel bir koleksiyon tasarlayan Gökçe,
özel tasar›m yapman›n yan› s›ra erkek giyim firmalar›y-
la çal›fl›yor, firmalara erkek giyimi konusunda dan›fl-
manl›k yap›yor. Gökçe’nin yaz koleksiyonlar› Bodrum
Yal›kavak Yat Kulübü’nde sat›l›yor. Yeni koleksiyonlar›-
na ise Niflantafl›’ndaki atölyesinde açaca¤› showro-
om’da yer verecek. 

Türkiye’nin ilk erkek tasar›mc›s›s›n›z. Bafllarken tered-
düt ettiniz mi?
Üniversitede tekstil bölümünü maddi getirisini düflüne-
rek seçmedim. Büyük bir istek ve zevkle seçtim. Bu ifli

yaparken hiç tereddüt yaflamad›m. Erkek giyimiyle ilgi-
li yapacaklar›m› önceden planlam›flt›m. Her fley istedi-
¤im gibi geliflti. Kad›n giyiminde baz› dönemler ve
ak›mlar vard›r. Bu dönemler erkek giyimini etkilememifl.
Erkek giyimine hareketlilik getirmek ve gidilebilecek en
uç noktaya gidip bofllu¤u doldurmak için çal›flmalar›m›
yap›yorum. Bu nedenle, body koleksiyonu gibi yapt›-
¤›m baz› tasar›mlar ihtiyaç de¤il. ‹htiyaç yaratmak ama-
c›yla tasarlad›m. Sektörde kad›nlar çok bilinçli. Çünkü
görsel yay›nlardan moday› takip ediyorlar. Ama erkek-
lere giyim konusunda çok fazla bir fley sunulmuyor. Ta-
sar›mlar›mla klasik giyinen erkekleri de k›flk›rtmak isti-
yorum. Erkek giyiminin çok s›n›rl› bir alan oldu¤u düflü-
nülüyor. Asl›nda çok genifl. Erkekler için düflünülmeye
baflland›¤›nda baflar›l› tasar›mlar ortaya ç›kaca¤›na ina-
n›yorum. Bugüne kadar kad›n giyimindeki baz› unsurlar
erkek giyimine kayd›r›lm›flt›, ama erkekler için düflünül-
memiflti. Ben bunun üzerine gitmeye çal›fl›yorum. 
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Neden bugüne kadar erkek giyimi üzerine özel tasar›m-
lar yap›lmad›? 
Pazar›n çok küçük oluflu ve para kazan›lamayaca¤›n›n
düflünülmesinden kaynaklan›yor. Bu alanda yaln›zca
tasar›mc›n›n olmas› yetmiyor. Bunun bir endüstriye dö-
nüflmesi gerekiyor. Örne¤in erkekler için kozmetikten
söz edebiliyoruz. Moday› ilgilendiren bütün sektörlerin
bir arada hareket etmesi gerekiyor. 

Türkiye’nin ilk erkek giyim tasar›mc›s› olman›z›n deza-
vantajlar› neler?
Rekabet ortam›n›n olmamas› bir dezavantaj. Tek olmak
avantaj gibi düflünülse de benim için de¤il. Ne kadar
çok alternatif olursa, yarat›c›l›¤› göstermek için heye-
can yaflars›n›z. Bu nedenle ortam›n da hareketlenmesi
ve daha çok say›da erkek giyim tasar›mc›s›n›n olmas›
gerekti¤ini düflünüyorum. Erkek giyimiyle ilgili arfliv
oluflturmak istiyorum. Ama bunun için zamana ihtiya-
c›m var. 10 y›ll›k tecrübeme dayanarak ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi’nde erkek giyiminde moda konusunda
ders veriyorum. Ne kadar çok ö¤renciyi erkek giyimi
tasarlamaya yönlendirirsem, erkeklere o kadar fazla al-
ternatif sunulaca¤›n› düflünüyorum. 

Türkiye’de erkek giyiminde gelinen noktay› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
Erkekler ciddi bir uyan›flta. Metro seksüel gibi kavram-
lar dünyay› hareketlendirdi.  Erkek giyiminde bugüne

kadar klasik tarzda yap›labilecek her fley yap›ld›. Ama
öyle bir noktaya gelindi ki alternatifin ortaya ç›kmas›yla
birlikte erkekler farkl› giyim arama ihtiyac›n› hissetmeye
bafllad›lar. Bu çok önemli. Çünkü hareketlili¤in oldu¤u
yerde, pazar da var demektir. Bence Türkiye, erkek gi-
yiminde özgün tasar›mlar üretildi¤i sürece gelecek va-
at eden bir pazar. ‹ki y›l önce erkek giyiminin pay› yüz-
de 20 idi. Ama flu anda yüzde 40 dolay›nda oldu¤unu
düflünüyorum. Erkekler art›k moda olan› almaya baflla-
d›lar. Erkek giyim markas›n›n artmas›, bu pay› daha da
art›yor. Son zamanlarda baz› kad›n giyim markalar›, er-
kek k›yafetleri de sat›yor. Bu konuda bir pazar olufltu-
¤unun fark›na vard›lar. 

Erkeklerin giyimini be¤eniyor musunuz?
Gençlerin aray›flta oldu¤unu düflünüyorum. “Keflke olsa
da giysek” cümlesini çok s›k kullan›yorlar. Gençlerin çok
ciddi de¤iflim iste¤i var. Bunun için de her fleyi deniyor-

lar. Saçlar›na yeni model veriyor, aksesuarlar, farkl›
renkler kullanabiliyorlar. Bu anlamda cesurlar. Kendi
zevkleri oluflmaya ve tercihlerini yapmaya bafllad›lar. 

Body tasar›m› yapma fikri nas›l olufltu? 
Body tasarlarken iki nokta üzerinde durdum. Bunlar-
dan birisi kad›nlar›n body kullanmas› ve kendilerini
body’nin içinde rahat hissetmesiydi. Neden bu konforu
erkekler de yaflamas›n diye düflündüm. Bir de konsep-
tim gere¤i bir fleye iflaret etmek istedim. Body’yi bafl-
lang›çta tiflört olarak de¤il, gömlek olarak tasarlad›m.
Erkekler hareket ettiklerinde gömleklerinin pantolonla-
r›ndan ç›kmas›ndan flikayet ederler. Bu görüntüyü orta-
dan kald›rmak istedim. Ama body’yi gömlek olarak kul-
lanmak için erken oldu¤unu gördüm. Erkeklerin giyim
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmek için zaman gerekiyor. Bu
nedenle body’yi gün içinde, hem tiflört hem de iç ça-
mafl›r olarak rahatl›kla kullanabilecekleri bir k›yafete dö-
nüfltürmeye karar verdim. 

Erkeklerden ne tür tepkiler ald›n›z? 
‹lk olarak seksi oldu¤u yönünde tepkiler ald›m. Erkek-
ler yeni bir tasar›m gördüklerinde baflta benimsemeye-
biliyorlar. Asl›nda ben yap›labilecek en yal›n tasar›m›
yapt›m. Erkekler seksi olsun diye de¤il, rahat kullan›l-
s›nlar diye body tasarlad›m. Bilerek çok fazla renk kul-
lanmad›m. Siyah, beyaz, gri ve lacivert renkleri tercih
ettim. fiu anda çok rahat kullan›yorlar.  
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Erkeklerin giyimle ilgili sabit düflüncelerini de¤ifltirdi¤i-
nizi düflünüyor musunuz?
Beni takip eden kitlenin düflüncelerini de¤ifltirdi¤ime
inan›yorum. Ön yarg›l› olmayan erkeklerin tasar›mlar›ma
daha s›cak bakt›¤›n› düflünüyorum. Onlar›n fikirlerine
yön verdi¤ime inan›yorum. Onlardan da bu yönde tep-
ki al›yorum. Amac›m tasar›mlar›m› benimseyen bir grup
oluflturabilmek. 

Erkekler kendilerine yak›flan k›yafetleri nas›l seçebilir?
Erkeklere, vücut yap›lar›na göre nas›l giyinmeleri gerek-
ti¤iyle ilgili bir fley söyleyemem. Ama al›flverifl yapmak
için kendilerine bir gün ay›rmalar›n› tavsiye ediyorum.
Tarzlar›na yak›n bulduklar› ve bulmad›klar› markalar›n
ma¤azalar›na girip, “olmayacak” dedikleri k›yafetleri
denemelerini öneririm. Vücutlar›n› daha yak›ndan tan›-
m›fl, yak›flan k›yafeti de görmüfl olurlar. Kad›nlar›n al›fl-
verifl yaparken ald›klar› zevki onlar da alacaklard›r.  

Kimlere hitap ediyorsunuz? 
Tasar›mlar›mla sanata yatk›n ve yenili¤e aç›k herkes il-
gileniyor. Hitap etti¤im kitle 20’li yafllarda bafll›yor ve
50 yafla kadar devam ediyor. 

Tasar›mlar›n›z› bir erke¤in üzerinde hayal eder misiniz?
Tabii ki. Bu konuda flansl› oldu¤umu söyleyebilirim. Bir
k›yafet tasarlad›¤›mda ya da düflündü¤ümde onu bir
çizim olarak görmüyorum. Canl› olarak birisinin üzerin-

de görüyorum. Yapt›¤›m tasar›m›n mutlaka kafamda bir
mankeni oluyor. Bugüne kadar hem model hem de fo-
to¤rafç› olarak istedi¤im kiflilerle çal›flt›m. Tasarlad›¤›m
k›yafetleri, hayal etti¤im gibi gördüm.  

Tasar›mlar›n›z›n ortak noktas› nedir? 
Deneysel çal›fl›yorum. Var olan kal›plarla çal›flm›yorum.
Avangart bir tarz›m var. Hatice Gökçe markas›n› olufl-
tururken bu sürecin planlanan bir süreç olmas› gerekti-
¤ini düflündüm. Markam› kurgularken buna dikkat et-
tim. Kendimi 15 y›l sonra nerede görece¤imi ve bunun
aflamalar›n› hep planlad›m. Bu nedenle tasar›mlar›m
rastlant›sal de¤ildi. Bir sonraki ad›ma ulaflmak için yap-
t›¤›m çal›flmalar›n dozunu yavafl yavafl art›r›yorum. Bir
markan›n yerleflik olabilmesi için grafi¤inin yükseliyor
olmas› gerekir. Bu sürecin dokuz y›l›n› tamamlad›m.
Kendime dokuz y›l biçmifltim. Bas›nda fazla yer alma-
dan, gerilemeden ve do¤ru bir biçimde ilerlemeyi tercih

ettim. fiimdi benim için provokatör bir tarz bafll›yor.
Koleksiyonlar›mdaki parçalar daha k›flk›rt›c› olacak. 10.
y›l›mda tarz›m geçifl süreci yaflayacak. “Merasim” ad›n›
verdi¤im k›fl koleksiyonumla dokuz y›ll›k süreç kapan-
m›fl oldu. Merasim, bir fleylerin sonu ya da bafllang›c›-
d›r. Merasim, dokuz y›ldan izler tafl›yan bir koleksiyon-
du. Piyasada fazlas›yla bir uyum söz konusu. Odakla-
n›lmas› gereken bir müflteri kitlesi var gibi alg›lan›yor.
Ben aksine, o kitleye biraz i¤ne bat›ran ve onlar› hare-
kete geçirecek bir tarzla yer almak gerekti¤ini düflünü-
yorum. Bundan sonra tarz›m de¤iflmeyecek, ama ileti-
flim biçimim de¤iflecek.

Özel tasar›mlar›n›z› haz›rlarken neleri göz önünde bu-
lunduruyorsunuz? 
‹maj dan›flman› de¤ilim. Bir insan› var oldu¤undan da-
ha farkl› biçimde gösterebilirim, ama bunu tercih etmi-
yorum. ‹nsanlar›n kiflili¤ine uygun ve tafl›yabileceklerine
inand›¤›m  tasar›mlar yap›yorum. Öncelikle tasar›m ya-
paca¤›m kiflinin duygular›n› ö¤reniyorum. Çünkü kendi
duygumu çok iyi biliyorum. Yeni bir k›yafet giyerken ön-
ce psikolojimi haz›rlamam gerekti¤ini düflünüyorum.
Kimi zaman giydi¤im bir k›yafeti be¤enmeyip bulundu-
¤um ortam› terk ediyorum. Do¤al olarak ayn› duyguyu
karfl› taraftaki kiflinin de yaflayabilece¤ini düflünüyo-
rum. Kifliyi tan›madan onun için k›yafet tasarlaman›n
do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum. Onun söyleyecekleri
do¤rultusunda tasar›m yap›yorum.
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Türk tiyatrosunun ustalar›ndan Ayla Algan yaflam›-
n› sahneye adam›fl bir isim. Yaln›zca tiyatro de¤il
flark›, fliir, e¤itim, dans sahne üzerinde yap›labi-

lecek birçok performans› gerçeklefltirmifl ve gerçeklefl-
tirmeye devam ediyor. Gençler için Algan tiyatro ve dizi-
lerden tan›nan bir isim. Söylefli için araflt›rma yapana ka-
dar Paris’te Olimpia’da sahneye ç›km›fl, Alt›n Orfe fiark›
Yar›flmas›’nda ikincilik ödülü kazanm›fl ve dünyan›n çe-
flitli ülkelerindeki flark› yar›flmalar›nda Türkiye’yi temsil
etmifl bir ses sanatç›s› oldu¤unu ben de bilmiyordum.
Hem tiyatro hem müzik dünyas›na dair sorularla Algan’›n
karfl›s›na ç›kt›m. Henüz ilk soruda Algan’›n bambaflka
bir tutkusu daha kendini gösterdi; beyin.

Yaklafl›k 20 y›ld›r insan beyninin çal›flma prensipleri
üzerine araflt›rmalar yapan ve Fransa’da “Human Sci-
ence”ta e¤itim alan Algan, beyin konusundaki bilgi biri-
kimini tiyatroyla harmanlayarak kökeni 1900’lü y›llar›n
bafl›na uzanan yarat›c› drama alan›nda e¤itimler veriyor.
Psikolojinin tekni¤ini kullanarak tiyatro yapmay› ifade
eden yarat›c› drama Jacob Levy Moreno taraf›ndan ge-
lifltirilen bir yöntem. Psikoloji üzerine çal›flmalar yapan
Moreno, parklarda çocuklara çeflitli hikayeler anlat›p
sonunu kendilerinin getirmesini isterdi. Hikayeyi kötü
sonla bitiren çocuklar›n ruhsal s›k›nt›lar›n› yarat›c› dra-
ma yöntemiyle çözmeye çal›fl›rd›. Yarat›c› drama çal›fl-
malar› tiyatroya benzese de tiyatro de¤il. 

Algan, yarat›c› draman›n daha iyi anlafl›labilmesi için
çal›flmalar›ndan somut örnekler vermesini istedi¤imiz-
de flöyle sürdürdü sözlerini: “Yapt›¤›m›z çal›flmalarda
en k›sa boylu çocuklara kral rolünü oynatarak özbenli-
¤ini kullanabilmesini amaçl›yoruz. Çünkü gün geçtikçe
mikro aile küçülüyor ve bilgisayar, televizyon gibi ileti-
flim araçlar›n›n yayg›nlaflmas›yla benim çocuklu¤umun
e¤lenceli hayat› yok oluyor. Bu nedenle yarat›c› drama

ad› verilen, insanlar›n özbenli¤ini bulmalar› ve egolar›n›,
süper egolar›n› keflfederek kendi yapt›klar› ifllerden tat-
min olmalar›n› sa¤layan bir sistem kuruldu.” 

Yarat›c›l›¤› nas›l gelifltiriyorsunuz?
Yetenek kendini gelifltiren, çocu¤un gösterime ç›karabi-
lece¤i bir unsurdur. ‹çine kapan›k bir çocu¤un yarat›c›
olamayaca¤› gibi bir fley söz konusu olamaz. Çünkü ya-
ratma edimi insan›n psikolojik katman›nda oluflmaz, zi-
hin katman›nda oluflur. 0-3 yafl aras› ilkel benlik, 3-7
yafl aras› ego, 7-12 yafl aras›nda da süper ego geliflir.
Çocu¤un beyninin gelifliminde d›fl unsurlar ancak 12
yafl›na kadar etki ediyor. Yeme¤inden ald›¤› havaya, ye-
tifltirilme biçimine kadar tüm unsurlar 12 yafl›na dek et-
ki edebilir. Bu nedenle iyi büyüyen bir çocuk daha yara-
t›c› olabilir. Tabii ki yetiflme ortam› da yetene¤e etki
eder. Kapal›, sobal› ve is olan odalarda büyüyen çocuk-
lardan yüksek bir ses performans› bekleyemezsiniz. ‹n-
sanlar yarat›c›l›k edimiyle do¤sa da 50 yafl›na do¤ru bu-
nu kaybetmeye bafllar. Çünkü bu yafllarda mant›k dev-
reye girer. Oysa yarat›c›l›k ve yarat›c› drama biraz uy-
durmayla bafllar. Belli bir yafltan sonra ise uydurmama-
m›z için sürekli telkinlerde bulunulur. Yarat›c› dramayla
soyu somutlaflt›r›rken çocu¤a bilgiyi kolayl›kla aktarabi-
liyoruz. Örne¤in 5-7 yafl aras›ndaki çocuklara yarat›c›
dramayla solfej ö¤retiyoruz. Porte flatosunda sol anah-
tar› sol anahtar›n› aç›yor, do domates, mi midye, si yu-
kar›da bir sinek gibi tan›mlamalarla notalar› ö¤retiyoruz.

Y›lsonunda çocuklar nota okuyabilecek düzeye geliyor.
‹ster Chopin, ister Listz, eline ne nota verirseniz okuya-
biliyor. ‹nsano¤lu zaten yaratma edimiyle do¤du¤undan
yaratamad›¤›, kendini tatmin edemedi¤i, hayattan zevk
almad›¤› zaman dramlar bafll›yor.

Beyin konusunda derin bilginiz nereden geliyor?
Fransa’da bulunan Human Science’ta bu konuda e¤i-
tim ald›m ve 20 y›l› aflk›n bir süredir beyin konusunda
araflt›rmalar yap›yor ve kendimi gelifltirmeye çal›fl›yo-
rum. Sahnede bir fley yap›yorum ve seyirci beni karan-
l›kta dinliyor, bazen gülüyor bazen a¤l›yor. Seyirciyle
aramda neler yafland›¤›n› ö¤renmeyi amaçl›yorum. Se-
yirci sol hemisfer ile seyredece¤i oyunu seçiyor. Yaza-
r›n›, oyuncusunu, oturaca¤› yeri biliyor. Fakat ›fl›k sön-
dü¤ü anda o uyduruyor, ben uyduruyorum. Birlikte oy-
nuyoruz. Çünkü tiyatro; sinema ve benzeri sanatlardan
farkl› olarak interaktiftir. Tiyatrocu o anda, o geceye
mahsus olarak hem üretir hem de üretti¤ini sergiler. 

Beynin çal›flmas›yla ilgili bilgi birikiminizi nas›l kullan›-
yorsunuz?
‹ fl a d a m l a r › n a , doktorlara ders veriyorum. ABD’deki
e¤itmenlerce Çukurova Üniversitesi’ndeki doktorlara,
“Hastal›klar›n›za tip kodlamay›n, karakter kodlay›n” de-
mifller. Tip ve karakteri anlatmam için beni seminere
ça¤›rd›lar. Dizilerde canland›r›lan polis, kötü adam, iyi
adam gibi geçmifli belli olmayan kifliler tiptir. Derinli¤i
olmayan kiflilerdir. Karakterlerin ise derinli¤i olur. Has-
taya “Bo¤maca, k›zam›k oldun mu?” gibi hastal›k geç-
miflini sordu¤unuzda tip analizi yapars›n›z. Karakter
için ise sorunun derinine inmek gerekiyor. Kiflinin da-
marlar›nda bir zay›fl›k gördü¤ünüzde “Baban›z kalp
hastas› m›yd›?” diye geçmifli sormal›s›n›z. Ailede kalp
hastas› olan biri varsa o zaman onun diyagram›n› dok-
tor da ona göre ölçüyor. Hastas›na dikkat etmesini

söylüyor. Bu karakter kodlamak oluyor. Geçmiflinin de-
rinlerine inmek gerekiyor.

Sahnede size nas›l katk›s› oluyor? 
Sahnede hiçbir teknik düflünmem. Hiçbir fley bilmiyor
gibi yapar›m. Yazar›, karakterleri, ça¤›n› araflt›r›r›m. Bu-
nu yaparken ça¤dafl fenomenolojiyi kullan›yorum. E¤i-
timlerde de ça¤dafl fenomenolojiyi kullan›r›m. Zihin ve
beden çal›flmas› yapar›m. Karakteri çizdikten sonra ko-
nuflma, ses, dil dedi¤imiz unsurlar zihin katman›nda
flekillenir. Beden ise psikolojik katmand›r. Duygular›m›-
za göre durufl, oturufl biçimimiz de¤iflir ve zihnimiz bu-
nu okur. Tiyatroda bunu a¤lamak için kullan›yoruz. Be-
denimizi çarp›k tutuyoruz, bafl›m›z› e¤iyoruz ve ne ya-
paca¤›n› bilmeyen bir beden haline getiriyoruz. K›sa
aral›klarla nefes al›p verince zihin kötü fleyleri an›ms›yor
ve gözleriniz yaflar›yor. Oyuncu, karakteri yaratabilmek
ve kendini kötü hissedebilmek için zihnine d›flar›dan
materyalleri doldurur. E¤itim çal›flmalar›nda ise bunun
tersini yap›yoruz. Ruhsal aç›dan s›k›nt›s› olan kiflilerin
zihinlerini boflaltmalar›n›, ak›llar›ndaki kötü düflünceleri
uzaklaflt›rmalar›n› sa¤lamaya çabal›yoruz.

K›sa boylu çocu¤un özgüveni için kral rolü vermek gibi
geliflim aç›s›ndan uygulad›¤›n›z somut örnekler neler?
Çocu¤u çok iyi seyretmeniz ve okuman›z gerek. Nere-
lerde ve ne yapt›¤›n› iyi bilmelisiniz. Örne¤in hiperaktif
çocuklara foto¤raf çekmek iyi gelir. Çünkü hiperaktif

5 0 söylefli: Ayla Algan
h a b e r: umut bavl›

Bu bir tiyatro söyleflisi de¤ildir
Ayla Algan ile söyleflimiz yarat›c›l›k ve yetenek üzerine. Çeflitli dizilerde oyuncu koçlu¤u yapan, “Yetenek 
yarat›lmaz, hat›rlat›l›r” diyen Algan’›n, yarat›c›l›k ve yetenek konusunda söyleyece¤i çok fley var.
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Sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatç›s› olan Ayla Al-
gan 1937’de ‹stanbul’da do¤du. Ö¤renimini Dame de
Sion ile Fransa’da Versailles Lisesi’nde yapt›. Tiyatro
sanatç›s› Beklan Algan’la evlendikten sonra sahne tec-
rübesini gelifltirmek amac›yla ABD’ye gitti ve burada bir
süre New York Actor’s Studio’da ö¤renim gördü.

Sahneye ilk kez ABD’de ö¤renim görürken ç›kt›.
1961’de “Tarla Kuflu” oyunuyla tiyatroya bafllad›. Ay-
n› y›l Hamlet’te iki kez “Ophelia”, bir kez de erkek giy-
sileri içinde “Hamlet” rolüyle ç›kt›. 1964’te “Karanl›kta

Uyananlar” ile sinemaya geçti. 1967’de San Re-
mo’da düzenlenen Bordighera Film fienli¤i’nde “Gü-
müfl A¤aç Ödülü”nü alan Algan, “Ah Güzel ‹stanbul”
filmiyle dikkatleri çekti. Sinema ve tiyatro sanatç›l›¤›-
n›n yan› s›ra hafif müzik dal›nda da ün yapt›. 1971’de
Paris’te Olimpia’da sahneye ç›kt›. 1973’te Alt›n Orfe
fiark› Yar›flmas›’nda ikincilik ödülünü kazand› ve dün-
yan›n çeflitli ülkelerindeki flark› yar›flmalar›nda Türki-
ye’yi temsil etti. Algan, daha sonraki y›llarda sanatç›
kiflili¤inin yan› s›ra beyin konusunda akademik çal›fl-
malar yapt›. 

Ayla Algan
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çocuk sizi dinlerken baflka yerlerdedir. Sizden önde
ilerler. Ona playback yapt›racak, geriye dönüfl getire-
cek, flu ana getirecek en iyi fley foto¤raf makinesi he-
diye etmek. Matematik ö¤retecekseniz bunu soyuttan
somuta çevirmeniz gerekiyor. Kendi yatak odas›n› ölç-
türmek matemati¤i daha basit biçimde kavramas›n›
sa¤lar. Tarihin ne oldu¤unu alg›layabilmesi için ebe-
veynlerini ve onlar›n da ebeveynlerini anlatt›rmak gere-
kiyor. Böylece bilgi soyuttan somuta dönüflüyor. Bilgi-
yi tiyatroyla verdi¤inizde ö¤renmeyi kolaylaflt›r›r. Çünkü
çocukta 12 yafl›na kadar görsel haf›za ses haf›zas›n-
dan daha kuvvetlidir.

Yarat›c› dramada yafl s›n›r› var m›? 
Yarat›c› drama tekni¤inde yafl s›n›r› bulunmuyor. Hatta
70 yafl›nda bir ö¤rencim bile vard›. Kitapl›klar kurmufl,
müzeler açm›fl bir ifladam›yd›. Aç›l›fllara gidip konuflma
yapam›yor, utan›yordu. Efli kolundan tutup getirmifl.
“Konuflsun da insanlar›n teflekkürlerini als›n, alk›fllas›n-
lar” dedi. Topluluk önünde utanmadan konuflabilmesi-
ni sa¤lad›k. Bir de proksemik denilen iliflkileri ölçen
teknikleri ö¤rettik. Proksemik, vücudumuzun etraf›nda-
ki görünmez s›n›rlar› ifade ediyor. Örne¤in 15-45 cm
aras› insan›n mahrem s›n›r›d›r. Tan›mad›¤›n›z insanlar
bu bölgeye girince vücut fizyolojik tepkiler verir. Sosyal

s›n›r içerisinde insanlarla iletiflim halinde ve konuflurken
ba¤›rmazs›n›z. Ses perdesi de proksemikle iliflkilidir.
Belirli s›n›rlar içerisindeki bir mesafede karfl›n›zdakiyle
ba¤›rarak konuflmazs›n›z. Ayr›ca bu s›n›rlar›n kültürle
de yak›n iliflkisi var. Örne¤in iki ‹ngiliz 60 cm’de gizlice
konuflur, ama Türkler gider kula¤›na söyler.

Türkiye’de oyuncu koçlu¤u anlam›nda kimlere destek
veriyorsunuz?
Oyuncu koçlu¤u Türkiye’de yeni geliflen bir kavram. Bin-
bir Gece’de fiehrazat karakteri için Bergüzar Korel ile
böyle bir çal›flma içine girdik. Oyuncu koçlu¤unda bafla-
r›l› bir ifl ortaya ç›karabilmek için ifle en bafl›ndan, senar-
yo aflamas›ndan bafllamak gerekiyor. Henüz senaryo
yaz›l›rken fiehrazat’› tipten ç›kar›p bir karakter haline ge-
tirdik. Saç›n›n biçiminden sesinin tonuna kadar tüm de-
taylar› belirledik. Oyuncu koçlu¤u yaparak bir yetenek
yaratm›yoruz. Çünkü yetenek yarat›lan bir unsur de¤il,
zaten insan›n do¤as›nda var. Yetene¤i yaln›zca ortaya
ç›kar›yoruz. Unutmufl olduklar› bir fleyi hat›rlat›yoruz.

Türk tiyatro izleyicisini nas›l buluyorsunuz?
Çok memnunum. Naif, kirlenmemifl bir seyircimiz var. Yö-
netmen olarak sahneye koydu¤um oyunlarda, seyircinin
geribildirimini ö¤renebilmek için ka¤›tlar da¤›t›r›m ve ne
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gördüklerini 3 dakika içerisinde yazmalar›n› isterim. 12 da-
kikal›k oyun için üç sayfa yaz› yazd›klar›n› bilirim. Tiyatro
konusunda bilgi birikimi yüksek bir izleyici kitlemiz var.

Kitap yazacak m›s›n›z?
Evet, yazmaya u¤rafl›yorum. Ancak her defas›nda bafl-
lay›p b›rak›yorum. Yaz mevsiminde Reflat Nuri Günte-
kin’in evinde oturuyorum. “Koskoca bir yazar›n odas›n-
da oturuyorsun, o da bu odada yaz›yordu. Akl›na ge-
lenle baflla” diyorum. Ama bir türlü tam anlam›yla bafl-
layamad›m. Zaman›m da olmad›. Assos’ta ahflap bir ev
yapt›rd›m. Orada daha fazla zaman geçirebilirsem kita-
b›m› tamamlamak istiyorum.

Nas›l hat›rlanmak istiyorsunuz?
Oyuncunun hat›rlanmas› zor bir fley. Oyuncu tam o s›ra-
da oynad›¤›, o anda üretti¤i için bofl kubbede bir sada
oluyor. Dolay›s›yla oyuncunun hat›rlanabilmesi için bafl-
ka yollar bulmas› gerekiyor. Geride bir tiyatro binas› b›-
rakamam, ancak oyunculu¤un usta-ç›rak iliflkisi içerisin-
de devam etmesi aç›s›ndan e¤itimler vermeye devam
ediyorum. Macit Koper, Rutkay Aziz, Taner Barlas gibi
önemli oyuncular hem benim hem eflim Beklan’›n ö¤-
rencileri. ‹smimiz bu flekilde kalabiliyor. Tiyatro binas› b›-
rakamasam da e¤itimli oyuncular b›rakabilirim.

Sözcükler ve sözle iletiflim azald›kça her fley ayn›
sözcüklerle nitelenir oldu. “Güzel ayakkab›” ve “güzel
baklava” denilebiliyor. Oysa baklava güzel de¤il, lez-
zetli olur. 

Sözcükler, beynimizdeki görsel ifadesiyle gözümü-
zün önüne gelir. Lezzetli dendi¤i an a¤z›m›z sulan-
maya bafllar. Do¤ru sözcükler kullan›ld›¤›nda hem
görme hem hissetme de sa¤lan›r. Vücudumuz buna
göre fizyolojik tepki verir. Görme ve zihin katman› yok
oldukça geriye yaln›zca psikolojik katman kal›yor.
Her kaybolan sözcükle birlikte bir duygu da kaybedi-
liyor. Böyle olunca oyuncu olarak da fakirlefliyorsu-
nuz ve yazar›n yaln›zca duyu tamamlay›c›s› oluyorsu-
nuz. Sözcükleri hissedemiyor ve kendinizden bir fley
katam›yorsunuz. 

Oysa bugünkü oyuncunun savafllar›, ulus kimli¤ini,
emperyalizm, liberalizm gibi unsurlar› bilmesi ve fikri
olmas› gerekir ki oyununa koyabilsin. Oyun yaln›zca
a¤lamak ya da gülmek de¤il. Oyuncu bir rol üstlen-
di¤inde kendi yaratt›klar›n› da oyununa dahil edebil-
meli. 

Duygu kayb› ça¤›



Marcus Graf Almanya’n›n Hamm kentinde, da-
ha çok yabanc›lar›n yaflad›¤› bir semtte ye-
tiflti. Alman’dan çok yabanc› uyruklu arka-

dafllar› oldu. Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar,
Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olduktan
sonra küratör, rehber, yazar, proje yöneticisi olarak bir-
çok sanat ve kültür kurumunda çal›flt›. Bir süre sonra
hayat›nda yeni bir sayfa açmak amac›yla New York’a
gitti. Üç ay New York’ta kald› ama arad›¤›n› bulamay›p
Almanya’ya döndü. 2001’de bir Türk arkadafl› ile alt›
hafta süreyle Türkiye’yi gezmeye karar verdi, “Tamam
iflte arad›¤›m buydu” dedi.

Graf, Türkiye’de hayat›n›n kad›n›yla tan›flt›. Körkütük
afl›k oldu¤unda y›l 2001’di. Türkiye’de “sanat” buldu.
Tek bir sorun vard›: ‹nsanlar sanattan uzakt›. Ama ka-
rarl›yd›, “‹nsanlar sanata gelmiyorsa, ben sanat› onlara
götürürüm” dedi. O gün bugündür ‹stanbul’da halk› sa-
natla buluflturmak için çal›fl›yor. 

Türkiye’de insanlar›n sanattan uzak durdu¤unu düflü-
nüyorsunuz. Sizce neden uzaklar?
Müzeleri ele alal›m. Müzeler farkl› bir atmosfere sahip-
tir. Bence müzeler cami ya da kiliseleri and›r›r. ‹nsanlar
müzeye girdikleri zaman konuflmazlar, yemezler, iç-
mezler, eserin önünde düflünceli bir flekilde öylece du-
rurlar. Bu gizemli atmosfer ço¤u insan› korkutur. ‹nsan-

lar sanat hakk›nda konuflmaktan da ço¤u zaman çeki-
nir. Yanl›fl bir fley söylemekten korkarlar. ‹nsanlar›n sa-
nattan uzak durmas›n›n bir di¤er sebebi ise e¤itimsiz-
lik. Bu yaln›zca Türkiye için geçerli de¤il. Almanya’da
da ayn› durum yaflan›yor. Türkiye’de uygulad›¤›m
“Container Projesi”ni üniversite y›llar›mda Almanya’da
gelifltirmifltim. Ama kimse ilgilenmedi. Çok üzülmüfl-
tüm. Çünkü sanat ad›na bir fleyler yapmak istiyorsu-
nuz, ola¤anüstü fikirlere sahipsiniz ama kimse sizi dik-
kate alm›yor. Bir baflka neden ise Brian O’Doherty’nin
“Inside The White Cube” (Beyaz Küp’ün ‹çinde) adl› ki-
tab›nda yazd›¤› gibi insanlar sanat› pahal› bir fley olarak
alg›l›yor. Bir müzeye gitmeyi lüks kategorisinde de¤er-
lendiriyor. Bu konuda bienaller çok faydal› oluyor. Ör-
ne¤in 10. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’ne daha çok ö¤-
renciler kat›ld›. Bu çok güzel bir fley çünkü genç yaflta
sanat› ö¤reniyorlar. Sanattan korkma kavram› bu orga-
nizasyonlar sayesinde ortadan kalk›yor.  

‹nsanlar sanattan korkuyor diyorsunuz. Ama siz özellik-
le Siemens Sanat sergilerinde çok zor anlaflabilen eser-
lere yer vermiflsiniz. Bunun nedeni nedir?
Sanat nas›l olmal›? Kültür dünyas›nda hala çok tart›fl›-
lan bir konu. Ça¤dafl sanat t›pk› matematik, fizik ve fel-
sefe gibi bir bilim alan›. Örne¤in Immanuel Kant’›n bir
kitab›n› anlayabilmek için birkaç kez okuman›z ve arafl-
t›rman›z gerekebilir. Matematikte de bir sorun ile ilgili

5 4 sanat: Marcus Graf
r ö p o r t a j: lale sinem erdem

Sanat özgürlük, özgürlük sanat 

Marcus Graf kimdir
1 9 7 4’te Almanya’da do¤du. 2001’den beri ‹stanbul’da
y a fl › y o r . Siemens Sanat, Ça¤dafl Sanat için Sergi Ala-
n›’n›n daimi küratörü. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi VCD
Bölümü’nde, Adschool ‹stanbul Yüksek Lisans Prog-
ram›’nda ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi’nde ders veriyor, ‹stanbul Modern Sanat Müze-
si'nde e¤itmen olarak çal›fl›yor. 



bilginiz olmas› gerekiyor ki o sorunu çözebilesiniz. Bu
ça¤dafl sanat alan› için de geçerli. Bilgi edinmek ve
araflt›rmak gerekiyor. Sanatç› dünyaya farkl› aç›lardan
bakar. Sanatç›n›n derdini anlatabilmek, anlafl›l›r olmak
için seviyeyi düflürmesi mi daha do¤ru olur? Bence in-
sanlar anlas›n diye seviyeyi düflürmek yanl›flt›r. Sanat
bu de¤ildir.

Size göre sanatseverler bir nevi araflt›rmac› olmal›, öy-
le mi?
Sanatseverler de sanatç›lar da araflt›rmac› olmal›. Sa-
natseverler mi yoksa sanatç›lar m› de¤iflmeli konusun-
da birtak›m tart›flmalar var. Bence sanatseverler de¤ifl-
meli. Bu durumu devrim örne¤i ile aç›klayay›m. Atatürk
kültürün ya da sanat›n seviyesini düflürmedi, halk›n› o
seviyeye getirdi. Sanat toplumun bir parças› ama ayn›
zamanda bir uzmanl›k alan›. Sanat nas›l olmal›? ‹nsan-
lar›n ne sevdiklerini bilemem. Zaten sanatç› da toplu-
mun iste¤ine göre sanat yapamaz. Sanat özgürlüktür.
Bir sanatç› baflka bir sanatç›n›n eserini de anlamak zo-
runda de¤il. Sanatç›ya ne yapmas› gerekti¤ini söyleye-
mezsiniz. Sanat özgür olmal›.

Diyelim ki “Türkiye ve Sanat” bafll›kl› bir kitap gördü-
nüz. Bu kitab›n içeri¤inde neler olmal›?
Kitab›n ana konusu tabii ki ‹stanbul olur. Kitab›n bafll›-
¤› “Alman ve Sanat” olsayd› daha fazla seçenek vard›.

Berlin, Hamburg, Münih, Köln gibi. Çünkü Almanya’da
daha genifl bir sanat çevresi var. Ama Türkiye’de ne
yaz›k ki yaln›zca ‹stanbul sanat merkezi olarak ele al›-
nabilir. Bunun d›fl›nda belki biraz Ankara, Diyarbak›r ve
‹zmir. Belki biraz da Mersin. Kitab›n üç kategoriye bö-
lünmüfl olmas› gerekir: 1) Müzeler ve Galeriler: Saban-
c› Müzesi, Pera Müzesi, ‹zmir Heykel Müzesi vs. 2) Ga-
leriler: Siemens Sanat, Ak Sanat, Yap› Kredi vs. 3) Bi-
reysel sanatç›lar ve galeriler. Türkiye’de sanat yavafl
yavafl bir çerçeveye oturuyor. Bu durum asl›nda çok iç
aç›c› de¤il. Çünkü sanat›n oldu¤u yerde hareket yani
yaflam vard›r. Türkiye bu anlamda yavafl ama ö n e m l i
geliflmeler var.

Bir Türk sanatç›y› bir yabanc› sanatç› ile karfl›laflt›rabilir
misiniz?
En can al›c› farkl›l›k Türk sanatç›lar›n çok daha cesur
olmas›. Nedeni yabanc› ülkelerde, örne¤in Almanya’da
sanatç›lar›n devletten yard›m al›yor olmas›. Bunun d›-
fl›nda yurtd›fl›nda sanat için daha fazla sosyal alan var.
Yurtd›fl›nda sanat galerileri, sergi alanlar› ve sanat der-
nekleri Türkiye’den çok daha fazla ilgi görüyor. Türki-
ye’de sanat galerilerinin yüzde 90’› 2001’den sonra
aç›lmaya bafllad›. Burada her fley daha yeni gelifliyor.
Tabii ki bu durum kültürel geliflim ile ba¤lant›l›. Türki-
ye’de kültürel geliflim 1980’lerde bafllad› diyebiliriz. Di-
¤er yandan sponsorluk alan›nda yasalar da de¤iflti. Bu

da çok pozitif bir etken oldu. Ça¤dafl sanat alan›nda
bienallerin çok fazla etkisi var. Büyük flirketler sanat›
kendi çat›lar› alt›na almaya bafllad›. Sosyal geliflim için
yaln›zca sportif faaliyetlerin yetersiz oldu¤unu anlad›lar.
Bir Türk sanatç›n›n tek deste¤i ailesi. Bu anlamda çok
cesur buluyorum Türk sanatç›lar›. Sanatsal aç›dan,
özellikle ça¤dafl sanat aç›s›ndan bir Türk ile yabanc›
sanatç› aras›nda fark göremiyorum. Bence ekonomik
aç›dan ve vize aç›s›ndan sorunlar› olmasa, pek çok
Türk sanatç› yurtd›fl›nda çok üst seviyelere gelebilecek
potansiyele sahip.

En be¤endi¤iniz Türk sanatç›lar kimler?
Dünya çap›nda buldu¤um ve beraber çal›flma f›rsat›na
sahip oldu¤um isimler aras›nda Ferhat Özgür, Mehmet
Ali Uysal, Volkan Aslan, Genco Gülan, Turan Aksoy,
Ahmet Ögüt, Ali Taptik ve flu an akl›ma gelmeyen bir-
çok genç yetenek yer al›yor. Kutlu¤ Ataman, Haluk
Akakçe, Hüseyin Ça¤layan ve Halil Alt›ndere de yurtd›-
fl›nda kendilerini kan›tlam›fl Türk sanatç›lar aras›nda e n
önemli isimler.

“Türkiye’de yabanc› bir sanatç› olmak…” cümlesini na-
s›l tamamlard›n›z?
Her fleyden önce Türkiye’de yabanc› olmak çok avan-
tajl›. Türkler nedense yabanc›lara karfl› daha anlay›fll›.
Yabanc› kimli¤iniz size Türkiye’de bir kap› aç›yor. Ama

bu kap›dan geçtikten sonra en az bir Türk kadar çok
elefltiriliyorsunuz. ‹stanbul özellikle yabanc› sanatç›lar
için müthifl bir flehir. ‹stanbul güneyi, kuzeyi ve bat›y›
içinde bar›nd›ran bir flehir. Bu anlamda yabanc› sanat-
ç›lar için bulunmaz bir f›rsat. Bir yandan modern, bir
yandan modern olmayan bir sistem var burada. Vas›f
Kortun’un ‹stiklal Caddesi’ndeki sanat platformu da bu
anlamda yabanc› sanatç›lar için bulunmaz bir olanak. 

Almanya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Almanya’ya neler
tafl›mak isterdiniz? 
Almanya’da olan, burada ise olmas›n› istedi¤im fley ta-
rihi olaylar›n daha rahat bir platformda tart›fl›labilmesi.
Bu durum her konu için geçerli. Ermeni sorunu, Kürt
sorunu, Yunan sorunu, sa¤-sol olaylar›, türban sorunu,
kad›nlara karfl› fliddet... Almanya’daki so¤ukkanl›l›k
Türkiye’de yok. Türkler her fleye çok duygusal bak›yor.
Almanlar tarihi olaylara daha mesafeli davran›yor, kifli-
sel alg›lam›yor. Almanya’da ise her fley çok sistematik.
Bir sistem var ve herkes bu sistemi uyguluyor. Bu nok-
taya kadar her fley çok düzgün ama sistem bir an bo-
zulunca, iflte o an kaos bafll›yor. Almanlar o noktada
Türkler kadar pratik düflünemiyor. Türklerin her zaman
“o olmazsa bu olur” gibi alternatif yollar› var. Bunun d›-
fl›nda tabii ki Türkiye’de çözülmesini istedi¤im ve Al-
manya’daki gibi olmas›n› istedi¤im fley trafik. Buradaki
trafik insan› bafltan ç›karabiliyor. 
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Alman küratör Marcus Graf yedi y›ld›r Türkiye’de. Sanat› hayat›n içinden k›lmak için sanatseverler mi
yoksa sanatç›lar m› de¤iflmeli konusunda fikirleri kesin: “Sanatseverler de¤iflmeli. Sanatç› iste¤e göre
sanat yapamaz. Sanat özgürlüktür.” 

5533, Marcus Graf ve sanatç› arkadafllar› Volkan Aslan
ve Nancy Atakan taraf›ndan 23 fiubat 2008 tarihinde ku-
ruldu. ‹stanbul sanat ortam› ve çevre kentler aras›nda in-
teraktif olanaklar sa¤lamak 5533’ün kurulum sebepleri-
nin bafl›nda geliyor. ‹stanbul’un önemli ticaret merkezle-
rinden biri olan ‹MÇ’nin 5. Blok’unda eski bir dükkan›n
yeniden dekore edilmesiyle oluflturulan 5533, gerek ‹MÇ
çevresinde gerekse ‹stanbul sanat ortam›nda etki etme-
yi amaçl›yor. 5533 günümüz sanat ortam› üzerine birçok
bilgiyi bir arada bulabilece¤iniz kütüphanesi, sanatç›
dosya arflivi ve sound art bölümlerinin yan› s›ra sergile-
me amaçl› tasarlanan vitrininde düzenlenecek sergilerle
deneysel bir sanat mekan›. Bunun yan›nda genç küra-
törler, araflt›rmac›lar ve sanatç›lar›n denemeler yapabile-
ce¤i ve yeteneklerini gelifltirebilecekleri bir ortam sunma-
y› hedefliyor. 5533’ün genifl yelpazesi sanatsal projelerin
oluflumu ve düzenlenmesini de kaps›yor. 

Sanatç›lar›n yeni buluflma noktas› 5533



5 6 kültür: Günseli Kato
r ö p o r t a j: umut bavl›

“Marka kullanmam, ben markay›m”“Marka kullanmam, ben markay›m”



Japonya’da yapt›¤› evlilik nedeniyle “Osmanl› gelini”
olarak da tan›nan Günseli Kato, ülkemizde de Ja-
pon gelini olarak biliniyor. Eserlerinin yan› s›ra ma-

vi saçlar› ve kimonolar›yla da dikkati çeken Kato, “ç›lg›n
ressam” olarak da an›l›yor. Kato’yla söylefli için bulufl-
tu¤umuzda, al›fl›k olmad›¤›m›z tarz› ve kendisine atfe-
dilen ç›lg›nl›ktan ötürü ilk izlenimlerimizde bizi flafl›rtt›. 

Niflantafl›’ndaki atölyesinden içeri girerken Kato’yu ön-
ce kap› komflusu durduruyor. Birkaç gün önce Ka-
to’nun arac›l›¤›yla hastaneye yat›r›lan babas›n›n sa¤l›¤›-
n›n iyiye gitti¤ini, çeflitli testlerin sonuçlar›n› bekledikleri-
ni söylüyor. ‹çeri girdi¤imizde Kato’nun atölyedeki gün-
lük ifllerine yard›mc› olan görevli kad›n›n ç›plak ayaklar-
la dolaflmas› üzerine bunun hastal›klara davetiye ç›kar-
mak oldu¤u, kendisine dikkat etmezse ciddi biçimde
rahats›zlanaca¤›, so¤uk alaca¤› üzerine anne flefkatiyle
uyar›lar›n› dinledik. Söylefliye bafllayaca¤›m›z anda ça-
lan telefonda, sonradan bir firman›n genel müdürü oldu-
¤unu ö¤rendi¤imiz arkadafl›na sigaran›n zararlar›n› an-
latmas›n› ve çok sigara içti¤i için “Yapma can›m ya! Lüt-
fen bu kadar içme!”  diye sürüp giden içten sitemini din-
ledik. Hal böyle olunca, röportaj›n ilk sorusu da bu yön-
de oldu. Anaç tav›rlarla herkesi korumaya, yard›mc› ol-
maya çal›flan bir sanatç›yla karfl›laflaca¤›m› beklemedi-
¤imi belirttim. “Bu kadar anaç olmam asl›nda büyük bir
hata” diye bafllad› söze. “Peki, ama neden?”

Neden hata olarak niteliyorsunuz?
Esas›nda bütünüyle hata olarak tan›mlayamam, ama yo-
rucu oldu¤unu söyleyebilirim. Kendinizi unutuyorsunuz
ve paramparça oluyorsunuz. Etraftakiler için yaflamaya
bafll›yorsunuz. Ancak bu bir yaflama biçimi, elimde olan
bir fley de¤il. Geçmiflte de böyleydi, flimdi de böyle. Ka-
p›m› aç›yorum “Günseli Abla” diye geliyorlar. Bunun pa-
rayla da ilgisi yok, “Günseli Abla’n›n gönlü çok zengin.

Nas›l olsa yapabilir” diye düflünülüyor. Bir kiflinin sorunu-
nu bilip de çözemezsem uyuyam›yorum.  Kendimi met-
hetmek için söylemiyorum, ama Günseli ile yaflamak çok
keyiflidir. Günseli, hayata ve hayatlara renk katan, ald›¤›-
n› ç›kart›p bir yerlere getiren bir kad›n. Bu kadar özverili,
sevecen, anaç olmak zaman zaman baz› insanlar› rahat-
s›z ediyor. Bu Türkiye’ye özgü de¤il, Japonya’da da
böyleydi. Oysa yaflamda, sevilmede rekabet olmaz. Re-
kabet, iflte olur. ‹yilik yapman›n rekabeti olmaz.

Daha sonra bütün bunlar tuvale mi yans›yor?
Tabii ki. Do¤ru dürüst bir evlilik yapsayd›m, istedi¤im her
fleyi yapabilecek kadar param olsayd›, hiç sorunum ol-
masayd› sanat yapmazd›m ki. Kimse yapmaz. Sanat›n
her kolu için söylüyorum. Sorun, gözyafl›, ac› olmadan
sanat yap›lmaz. Sorunu olmayan, bol paras› olan insan›n
dünyayla derdi olmaz, üretmez. Sanatç› kendini de¤il,
etraf› gören kiflidir. Sanat, gözlemdir. Gözledi¤in sürece
de ›st›rap vard›r. Sanatç› ben diye de¤il, biz diye yaflar.

Türkler ve Japonlar kültürel olarak hep birbirine yak›n
durur. ‹ki toplum aras›nda böyle bir benzerlik var m›?
Tarihi olarak Asyal› oldu¤umuz için Japonlar›n ve Türk-
lerin yaflam biçiml e r inin benzer oldu¤u iddia ediliyor.
Benzerlik geçmifl yüzy›llarda geçerliydi. fiu an hiçbir
benzerli¤imiz yok. Örf, adet, gelenek, büyüklere sayg›
ve sevgi tüm dünyada oldu¤u gibi her iki toplumda da
deforme olmufl durumda. Ancak Avrupa ve ABD’de ol-

mayan geleneksel aile yap›s› hala birbirine benziyor. ‹ki
toplum aras›ndaki esas benzerlik ise Asyal› bak›fl aç›s›.
Herkesin birbiriyle ayn› olmas›. Herkesin ayn› model gi-
yinip saçlar›n› ayn› yapmas›. Biri bir fley ald› m› herke-
sin ayn›s›n› almas›. Bu kimliksizliktir. Avrupa’ya giden
Türklere bakt›¤›n›zda herkesin al›flverifl yapt›¤› yer ayn›-
d›r. Asl›nda ald›klar› fley Türkiye’de de var, ama amaç
oradan alm›fl olmak. Yak›fls›n, yak›flmas›n önemli olan
marka olmas›. Bu, Asyal›l›k’tan kaynaklan›yor. Ben hiç-
bir zaman gidip marka almam. Marka almam, ama za-
ten kendim markay›m. Türkiye’de kimlik sorunu daha
önce yoktu. Orta Asya’dan gelip medeniyetler karma-
flas›yla zenginleflen bir kültür üzerinde yafl›yoruz. Bu
zenginlik içerisinde bizde kimlik sorunu olmamas› gere-
kirken ABD ve Avrupa’n›n bask›s› ve Asyal› bak›fl aç›s›
nedeniyle kimliksizlik olufltu. Asya kültürünün Bat› tara-
f›ndan afla¤›lanmas› komplekse girmemize neden olu-
yor. Türk, Osmanl› demekten ve geçmifl yüzy›llardan
söz etmekten ödümüz kopuyor. Çünkü öyle e¤itildik.
Selçuklu’yu kimse bilmiyor, Osmanl›’dan nefret ediyor-
lar. Çin’e kadar olan Uzakdo¤u geçmiflimiz ise hiç bi-
linmiyor. Mavi saçlar›mla bunun savafl›n› veriyorum.

Nas›l bir savafl bu? Saçlar›n›z› farkl› renklerde boyama-
n›z›n özel bir anlam› var m›? 
Düflünerek yapt›¤›m bir fley de¤il. Düflünerek yapsan›z
tafl›yamazs›n›z. Mavi saçlar›m kendili¤inden oldu. ‹çim-
den geldi¤i için yapt›m ve 11 y›ld›r ayn› renkte. Yaln›z-
ca bir gösteri için bir günlü¤üne yeflile boyad›m, bir de
Mercan Dede ile yapt›¤›m›z gösterideki aflk temas› için
k›rm›z›ya boyad›m. Ruh halimle ilgili de¤ildi. Aflk ile iflim
olmaz benim. Bendeki aflk baflka bir aflk. Herkese aflk
duyar›m. Etraf›mdaki insanlara, yarad›l›fla, kendime, ta-
fla topra¤a, kitaplar›ma, sanat›ma afl›¤›m. Güzel olan
her fleye afl›¤›m. Tabii “Her fley güzel mi? Hay›r!” Sen
güzel görürsen güzeldir. Japonlar›n çay seremonisi için

ecifl bücüfl seramik kaplar› vard›r. Al›r sever, okflar,
öperler. “Neresi güzel?” diye bakard›m ve anlamazd›m.
Ama sonra do¤adaki natürelli¤i ve topra¤›n, f›r›nda do-
¤al olarak flekle girmesinden duyduklar› hazz› yans›tt›k-
lar›n› anlad›m. Bunun gerçek aflk oldu¤unu zamanla
ö¤rendim. Her fleyin ö¤retilen estetik kaideler çerçeve-
sinde güzel ve çirkin olmad›¤›n› gördüm. 

Minyatürün Anadolu topraklar›nda varl›¤›n›n azalmas›-
n›n nedenleri neler?
Minyatür, kimlik sorunu nedeniyle ilgi görmedi ve istenme-
di. Geleneksel sanatlar e¤itimi uzun bir süre üniversiteler-
de yer almad›. Henüz 1990’l› y›llar›n bafl›nda üniversiteler-
de geleneksel sanatlar dersleri verilmeye baflland›. O yüz-
den yeni birileri yetiflmiyor. Çünkü e¤itimli jenerasyon öldü
ve geleneksel sanatlar› ö¤retecek kimse kalmad›. Bu ne-
denle geleneksel sanatlar›n gelece¤ini parlak görmüyo-
rum. Çeflitli üniversitelerde e¤itimler devam ediyor ancak
ça¤dafl, özel, yeni, ayr›cal›kl› hiç kimse yetiflmedi. Ayn›
fleylerin tekrar›n›n d›fl›nda bir fley ortaya konmad›.

Minyatürde teknoloji nereye kadar kullan›labilir?
Teknoloji kullan›larak minyatür yap›labilir. Günümüzde bil-
gisayarlar arac›l›¤›yla yap›l›yor. Kitaplardan örnekler al›-
yorlar ve sonsuzlu¤un içerisinde Karagöz ve Hacivat gibi
oynat›yorlar. ‹llüstrasyon haline getirdiler. Bu yaklafl›m,
bildi¤imiz anlam›yla minyatürü bozan bir bak›fl aç›s›. Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’ndaki ya da Do¤u mistisizmindeki
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Günseli Kato, Osmanl› minyatür sanat› ve modern resmi sentezleyerek yaratt›¤› eserlerle dünya çap›nda
dikkat çekiyor. 1974’ten bu yana minyatür alan›nda eserler veren Kato’nun Anadolu topraklar›nda
bafllayan sanat yolculu¤u Japonya’da devam etti.



minyatür sanat›n›n asaleti, a¤›rl›¤›, çekicili¤i dijitalle yok
oluyor. Minyatürü, dijitalle bir flekle soktu¤unuzda yeni fi-
kirler verebilir ama felsefesini, amac›n› yok eder. Minya-
tür, insanüstü kabiliyet ve güç isteyen bir sanat.

Resim ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda hangisi daha kolay?
Resimde perspektif var ve çok daha kolay. E¤itimini al-
d›ktan sonra resmi yapabilirsiniz. 100 tane atl›n›n savafl-
t›¤› bir sahneyi tek bir sayfaya s›¤d›rmak kolay de¤il. Bu-
nu ancak minyatürde gerçeklefltirebilirsiniz. Minyatür,
resme göre çok üstün bir sanat. Hayal dünyas›n› çok ge-
nifl tutman›z gerekiyor. Perspektifi kullanmadan, kendi
içerisinde bir perspektif kural›yla flehri bir sayfa içerisine
resimleyebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için resim dersi
alman›z yetersiz. Bu ayr› bir yetenek.

Bir eseri Günseli Kato’ya ait yapan unsurlar neler?
‹lk öne ç›kan alt›n rengidir. Alt›n güneflin, aflk›n rengi. ‹n-
sana en iyi gelen renk. Do¤u’da, bütün mistik kavramla-
r›n, mabetlerin rengi alt›nd›r. Çünkü Tanr›’ya ulaflan
renktir. Alt›n rengini gören herkes eserin Günseli Kato’ya
ait oldu¤unu anlar. Bunun haricinde imzam, k›rm›z›
mührüm ve üslubum var. Hem geleneksel minyatür sa-
natç›s›y›m hem de soyut resmi rahatl›kla yapabiliyorum.
Dolay›s›yla soyut resimlerime bakanlar, resmi yapan kifli-
nin minyatür sanatç›s› oldu¤unu anlayabiliyor. Normal
bir ressam, benim yapt›¤›m biçimde soyut resim yap-
maz. Benim geliflimim, e¤itimim, soyuta yönelmem,

minyatürden, Do¤u resminden ç›k›p buralara gelmem
her f›rça darbemde anlafl›l›yor. Malzemesine bakarak bi-
le bir eserin Günseli Kato oldu¤unu anlayabilirsiniz.

Eserlerinizi sat›n alan müflterileri hangi kriterleri göz
önünde bulundurarak seçiyorsunuz? Neden herkese
satm›yorsunuz?
Nas›l satabilirim ki? “Bir tane resim istiyorum” diyen bi-
rine satamam. Bir sanatç›yla diyalo¤a girmek öyle ko-
lay bir fley de¤il. Paras› olan herkes sanat eseri alamaz.
Sanat eseri alabilmek için konuflmay›, üslubu, haddini
bilmek laz›m. Pazarl›k yapman›n da bir haddi vard›r.
Haddini bilmeyen çok insan var. Para kazanabilmek
için sanatç›lar olarak taviz vermememiz gerekiyor. Sa-
natç›ya karfl› nas›l davranaca¤›n› bilmemek cehaletten
kaynaklan›yor. Oysa orta halli, az paras› olan sanat
eseri almak için ç›rp›nan kifliler de var. Bu insanlar›n
sanat eseri alabilmeleri için Ç›ra¤an Saray›’nda, müze
shop konseptinde Günseli Kato markas› yaratt›m. Ora-
da daha ufak tasar›mlar›mdan oluflan eserlerimi sunu-
yorum. Galeride 2 bin YTL’ye sat›lacak eserleri 500
YTL’ye sat›yorum. Herkes alabilsin diye fiyatlar sergi-
deki ya da galerideki sat›fl fiyat›ndan çok daha düflük.

Çal›flmalar›n›z›n maddi ve manevi karfl›l›¤›n› al›yor mu-
sunuz?
Çok çal›flt›¤›m için hayat›m› maddi anlamda devam et-
tirebiliyorum. Manevi olarak da beni seven çok insan
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“Türk kültürünün de Japon kültürünün de do¤du¤u
ve etkilendi¤i yer Çin. Bu yüzden benzeflm eler var.
Japon kültürü Kore ve Çin kültürünün kar›fl›m› ve Ja-
pon kültürünün senteziyle ortaya ç›km›fl bir kültür. Bi-
zimki de Orta Asya’dan ç›k›p Çin, ‹ran, Anadolu, ‹s-
lam kültürleriyle etkileflim halinde ortaya ç›km›fl. Biz,
Japonlara göre çok çeflitli kültürlerle etkileflim içinde
olmufluz. Hititler, Sümerler, Bizans, Osmanl› gibi bir-
çok büyük kültürden etkilenerek oluflmufl. Türk kültü-
rü inan›lmaz bir zenginli¤e sahip. Japon ve Türk kül-
türü, özellikle resim konusunda benzerlik gösterir.
Japonlar da Türkler de resmi ka¤›da yapar. Çünkü
Çin kültüründe resim ka¤›da yap›l›yordu. Ayr›ca resim
sanat› Çin’de, Japonya’da ve Osmanl›’da saray sa-
nat› olarak geliflti. Hükümdar için yap›l›rd›. Anlat›lan
konular da saraya ait konulard›. Zaman içerisinde
halk da resim yapmay› ö¤rendi. Bugün Japonya’da
resim yapmayan kifli yok. Herkes resim dersi al›r ve
kursa gider. Türkiye’de ise böyle bir fleyin olmas› ha-
yalin de ötesinde.”

Biraz Türk biraz Japon

“Asya kültürünün Bat› taraf›ndan afla¤›lanmas› komplekse girmemize neden oluyor. Türk, Osmanl›
demekten ve geçmifl yüzy›llardan söz etmekten ödümüz kopuyor. Çin’e kadar olan Uzakdo¤u
geçmiflimiz hiç bilinmiyor. Mavi saçlar›mla bunun savafl›n› veriyorum.”



var. Kendimi zaman zaman Seda Sayan’a benzetiyo-
rum. Soka¤a ç›kt›¤›mda yürüyemedi¤im zamanlar olu-
yor. “Biz sizi çok seviyoruz” diye sar›lmak istiyorlar. Bu
durum insan› çok mutlu ediyor. Her yapt›¤›m medya
taraf›ndan destek görüyor. Dolay›s›yla popülist de¤ilim,
ama popülerim. Popüler olmam›n nedeni çok üret-
mem, renkli bir kiflili¤e sahip olmam ve mütevaz›l›¤›m.
Özel arabalarla gezmiyorum. Her yerde gözükürüm ve
çevremi izlerim. ‹nsan› izlemek güzel, ancak bütün du-
yular›n ayakta olmas› zaman zaman insan› h›rpal›yor.
Bir yandan beslerken bir yandan h›rpal›yor.

Günde kaç saat çal›fl›yorsunuz?
Benim için “Kaç saat çal›fl›yorum” diye bir kavram yok.
Fikrimi gerçe¤e dönüfltüremezsem hasta olurum.
Enerjim oldu¤u sürece çal›fl›r›m. Ancak d›flar›da iflim
varsa, d›flar›s› benim enerjimi çekiyor. Bir davete git-
mek, aç›l›fla kat›lmak ya da al›flverifl yapmak bile ener-
jimi tüketiyor. Bugün d›flar› ç›kt›m ve kendimi çok yor-
gun hissediyorum. Bir saat kadar koltu¤umda dinlenip,
haber dinleyerek uzaklaflaca¤›m. Bir çay içece¤im ve
çal›flmaya bafllayaca¤›m. Genelde 22.00’de çal›flmaya
bafll›yorum ve sabah 5.00’e kadar devam ediyor. Bir-
kaç saat uyuyup 08.00’de kalk›yorum. Ö¤leye kadar
beynimi toparl›yorum ve tekrar çal›fl›yorum. Yaflam bi-
çimim her zaman böyleydi. Resim yapmad›¤›m gün
yok. Devaml› üretiyorum. Ama yapt›¤›m gidiyor ve elim-
de bir fley yok. Tabii bu çok güzel bir fley.

‹stanbul sizin için ne ifade ediyor?
Dünyada ‹stanbul’un üzerine bir yer yok. ‹stanbul bir
m ü c e v h e r .

Çamurun içerisindeki bir mücevher gibi mi?
Evet, ama çamuru da güzel. Türkiye’ye geldi¤imde,
çöplerin at›ld›¤›, Beyo¤lu’nun kaz›lm›fl ara sokaklar›n›
gezdim. Ara sokaklar› bile özlemifltim. Düzgün, temiz,
p›r›l p›r›l bir ülkeden geldi¤im için ‹stanbul’un çamuru-
nu, çöpünü her fleyini özlemifltim.

Uzun zamand›r buradas›n›z. Ayn› m› düflünüyorsunuz?
Uzun zamand›r burada oldu¤umu ancak birisi söylerse
fark edebiliyorum. Yoksa hala bir yan›m Japonya’da.
Orada 20 yafl ile 40 yafl aras›n› yaflad›m. Bu nedenle
Japonya her zaman a¤›r bas›yor. Hala Türkiye’de Tür-
kiyeli de¤ilim, Japonyal› Kato’yum. Her y›l Japonya’ya
gidiyorum. K›z›m zaten Japon. Japonya’da ö ¤ r e n c i l e-
rim de var ve 25 y›ld›r ders veriyorum. Böyle bakt›¤›n›z-
da “Nerelisin?” diye soruldu¤unda tabii ki global dün-
yada sanatç›lar bir yere ait de¤il dünya vatandafl› ol-
mak zorunda, ancak hala Japonca rüyalar görüyorum.
Konuflmaya bafllad›¤›mda dilime önce Japonca söz-
cükler geliyor. Bu yüzden ‹stanbul’da yaflasam da da-
ha bütünüyle keflfedemedim, tan›yamad›m. ‹ s t a n b u l ’ u
hala keflfediyorum ve bu yüzden ‹stanbul benim için
hala bambaflka bir flehir. Bir daha dünyaya gelsem, yi-
ne burada yaflamak isterim.
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1956’da ‹stanbul'da do¤du. ‹lk resim çal›flmalar›na
1974 y›l›nda Prof. Dr. Süheyl Ünver'in Topkap› Saray›
Müzesi'nde sürdürdü¤ü minyatür çal›flmalar›na kat›larak
bafllad›. Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nü bitir-
dikten sonra 1981’de Japon Sato Bursu'nu kazand›. 

Tokyo Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Japon
Resmi Bölümü'nde Prof. Hirayama Ikuo atölyesinde
e¤itimini tamamlad›. Japonya'da bulundu¤u sürede

‹slam seramik sanat› uzman› Takuo Kato atölyesinde
12 y›l çal›flan sanatç› ad›na, 1994'te Asahi Gazetesi
Kültür Merkezi'nde Günseli Kato Türk minyatürü s›n›-
f› aç›ld›. Kato, y›lda iki kez Japonya'ya giderek bu
atölyede minyatür dersleri vermeye devam ediyor.
1997’de Türkiye'ye dönen, resim çal›flmalar›n›n yan›
s›ra performanslar›yla da dikkati çeken sanatç› Tok-
yo, Paris, New York, ‹stanbul gibi dünyan›n belli bafl-
l› metropollerinde sergiler açt›.

Günseli Kato kimdir



Türk çini sanat› yaklafl›k bin y›l önce keflfedilmifl,
geleneksel bir sanat. Tarihi ilk Müslüman Türk
devletlerinden Karahanl›lara kadar dayan›r. Bü-

yük Selçuklular ve Anadolu Selçuklular› zaman›nda da
çini önemli bir sanat dal› olarak geliflimini sürdürür. Sel-
çuklular, egemenlikleri alt›na ald›klar› yerlerde infla et-
tikleri pek çok cami, medrese, kervansaray, saray, tür-
be gibi eserleri çinilerle bezerler. Osmanl› Devleti’nin
kurulufluyla ise çinide yeni bir dönem bafllar. 

Türkiye’de çini deyince akla ilk olarak ‹znik çinileri
gelir. ‹znik çinisi 14. yüzy›ldan 17. yüzy›la kadar
‹znik’te üretilir. Çini ilk kez 14. yüzy›lda, Sultan
Orhan Cami’nin mihrab›nda kullan›l›r. En güzel
örnekleri ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en
parlak dönemi olan 16. yüzy›l›n sonu ile 17.
yüzy›l›n bafl›nda üretilir. 

‹znik çinisi bir sembol
‹znik çinisi yapan ustalar Osmanl›’da sa-
ray›n himayesinde, saraylar› ve camileri
çiniyle bezerler. Osmanl› döneminde çi-
nicilikte lonca sistemi hakimdir. Kaflici
bafl› loncan›n bafl›ndaki kifliye verilen
isimdir. Kafliçi bafl›, fermanla göreve ge-
lir ve yine fermanla görevine son verilir.
Yavuz Sultan Selim zaman›nda s›n›rlar›
geniflleyen imparatorlu¤un di¤er bölgele-
rinden ‹stanbul’a getirilen sanatç›lar da bu
sanata önemli katk›lar sa¤lar. Mimar Sinan’›n
yap›tlar›nda çiniyi kullanmas› da çinicili¤in ge-
liflmesini sa¤lar. Ancak 17. yüzy›ldan sonra Os-
manl› güç kaybetmeye bafllay›nca, ‹znik’teki çini
atölyeleri de geride hiçbir belge ve iz b›rakmadan yok
o lup gider.

‹znik çinisi yeniden hayat buldu 
Prof. Dr. Ifl›l Akbaygil, ‹znik çinisini dört yüzy›l boyunca
uyuyan uykusundan uyand›rma ve ona yeniden hayat
verme iflini kendisine görev edinmifl bir isim. Akbay-
gil’in gönlü 16. yüzy›lda en iyi dönemini yaflayan ‹znik
çinisinin unutulup gitmesine raz› olmuyor ve 1993 y›l›n-
da kurdu¤u ‹znik E¤itim ve Ö¤retim Vakf› ile ‹znik çini-
sinin yeniden üretimi bafll›yor. Önce kurulan ARGE
merkeziyle, ‹znik çinisinin s›r olan yap›l›fl tekni¤i araflt›-
r›l›yor. Çini yap›m› s›ras›nda hamurdan boyalara ve s›r-
ra kadar her aflamada kullan›lan malzeme ve piflirme
teknikleriyle ilgili bilgilere ulafl›l›yor. Çini yap›l›rken uygu-
lanan geleneksel teknik, modern teknolojiyle harmanla-
n›yor. ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversite-
si, Mimar Sinan Üniversitesi, TÜB‹TAK ve Türk Tekno-
loji Gelifltirme Vakf› gibi kurumlardan destek al›n›yor. 

Bugün ‹znik’te kurulan atölyede çini üretimi yap›l›yor,
‹stanbul Kuruçeflme’deki showroom’da da ç i n i l e r i n s a-
t›fl› gerçeklefltiriliyor. Ayr›ca çinilerin ABD’de de 200
noktada sat›fl› y a p › l › y o r. Türkiye’de ‹znik çinisini üreten
tek kurum olma özelli¤ine sahip Vak›f k›sa süre içinde
Dubai ve Katar’da da showroom açmay› planl›yor. As-
l›nda çini dünyan›n pek çok ülkesinde; özellikle Kuzey
Afrika, Tunus, Cezayir, Fas, ‹talya, ‹spanya ve Macaris-
tan’da yayg›n bir sanat. Ancak ‹znik çinisi malzeme ve
desen özellikleri aç›s›ndan tüm dünyada yap›lan çiniler-
den ayr›l›yor. 

6 0 sanat: Ifl›l Akbaygil
r ö p o r t a j: demet fleker 

Bir tatl› huzur

Ifl›k Akbaygil



Eski teknik, yeni teknoloji 
‹znik Vakf›’n›n üretti¤i çinilerin önemli özelli¤i, gelenek-
sel tekni¤e sad›k kal›narak üretilmeleri, ancak üretim
aflamas›nda teknolojinin nimetlerinden yararlan›lmas›.
Eskiden çini yap›m›nda odun f›r›nlar› kullan›l›rm›fl. Vak›f
bugün elektrik f›r›n› kullan›yor. Yap›m aflamas›nda iki
kez f›r›na giren çini 940 dereceye kadar ›s›t›l›yor. Daha
sonra f›r›n s›cakl›¤› yavafl yavafl azal›yor. Eskiden usta-
lar f›r›n›n bafl›nda saatlerce bekler ve ›s›y› kendileri
ayarlarm›fl. 

F›r›na konulan çinilerdeki renklerin tümü önce birbirine
kar›fl›yor. Yavafl so¤utma sistemiyle ise bütün renkler
zamanla yerine oturuyor. Vakf›n bu sanata bir di¤er
katk›s› ise çinilerde kendi üretti¤i boyalar› kullanmas›.
Çinilerde metal oksitlerden üretilen boyalar kullan›l›yor. 

Çini deyince akl›m›za gelen ilk renk turkuaz. Turkuaz›n
ülkemizi temsil eden bir renk oldu¤u için çinide kullan›l-
d›¤›n› söyleyen Akbaygil, yabanc› tasar›mc›lar›n turkua-
za “suyun rengi” dediklerini belirtiyor. Vak›f çini üreti-
minde turkuaz d›fl›nda k›rm›z›, turuncu ve kobalt gibi
renkleri de kullan›yor. Çini tasar›m›na modern bir yorum
getirmek amac›yla tasar›mc›lar, mimarlar, dekoratörler
ve iç mimarlarla çal›fl›yor. 

Kolektif sanat
‹znik çinisi kolektif bir çal›flman›n ürünü. Her aflaman›n
farkl› bir ustas› var. Hiçbir çini tek bir ustan›n elinden
ç›km›yor. Örne¤in kontür adl› renkleri birbirinden ay›ran
siyah çizgiyi boyayan usta, hayat› boyunca kontür bo-
yuyor. Ayn› usta çinideki k›rm›z› rengi boyayam›yor. Bu
rengin baflka bir ustas› var. Çünkü çini belli bir matema-
ti¤in ürünü. Haz›rl›k aflamas›ndaki çal›flmalar mimari bir
projeymifl gibi gerçeklefltiriliyor. ‹znik Vakf›’n›n yapt›¤›
ifllerin arkas›nda önemli bir felsefe yat›yor: “Her yapt›¤›n

ifli ibadet gibi yap”. Akbaygil: “Her sanatkar›n üretti¤i ta-
sar›m bir vahiydir. ‹çten gelen yarat›c›l›¤› yans›t›r” diyor.
Ustalar inanarak ve severek yapt›klar› için de çini nefes
almak gibi hayatlar›n›n bir parças› haline geliyor. 

Çini, olumsuz enerjiyi al›yor 
‹znik çinisi yap›m›nda kuvars tafl› kullan›l›yor. Kuvars›n
en önemli özelli¤i, radyoaktif dalgalar› ve vücuttaki sta-
tik elektri¤i çekmesi. Yani ‹znik çinisi, kendisine doku-
nan gergin ve negatif enerji yüklü kiflinin olumsuz ener-
jiyi atmas›n› ve rahatlamas›n› sa¤l›yor. Bu özelli¤i nede-
niyle SPA merkezleri ve hamamlarda çini kullan›l›yor.
Akbaygil, iflyerlerinde tart›flmalar›n yafland›¤› ve stresli
ortamlar›n olufltu¤u toplant› odalar›nda, insanlar› rahat-
latmak için çini kulland›klar›n› söylüyor. Yatak odalar›n-
da, yataklar›n hemen bafl›nda çini kullan›lmas› da kifli-
nin rahatlamas› ve rahat uyku uyumas›n› sa¤l›yor. Vak›f,
bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Uykusuzluk
Merkezi ile bir proje yapmay› planl›yor.  

Evlerde çini 
Akbaygil, Vakf› kurarken en önemli amaçlar›ndan birisi-
nin çiniyi hayat›n içine sokmak oldu¤unu belirtiyor.
Çünkü Osmanl› Dönemi’nde ‹znik çinisi, görkemli saray
ve camileri süslemek için kullan›lm›fl. Bugünse çini, Va-
k›f arac›l›¤›yla modern mimaride yerini almaya bafllad›.
‹stanbul Metrosu bunun en güzel örne¤i. Akbaygil met-
rodaki çinilerin renk ve desenlerinin insanlar›n haf›zas›-
na kaz›nd›¤›n›, bunun da onlar›n e¤itilmesi aç›s›ndan
önemli oldu¤unu belirtiyor. Toplant› odalar›, bekleme
salonlar›, oteller, hediyelik eflyalar, Vakf›n çinileriyle
süsleniyor. Ancak Akbaygil bunlar›n yeterli olmad›¤›n›,
evlerde de çinilere daha fazla yer verilmesi gerekti¤ini
söylüyor. “Herkes evini saray yapmak istiyor. Bence
herkes saraylarda yaflamaya lay›k. Bu nedenle bugün
çininin modern mimaride yerini almas› gerekiyor” diyor. 
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Çini dokunana ferahl›k veriyor. ‹çerdi¤i kuvars tafl› olumsuz enerjiyi al›yor, insan› rahatlat›yor. 
‹znik E¤itim ve Ö¤retim Vakf›’n›n çal›flmalar›yla yeniden hayat bulan ‹znik çinisi toplant› odalar›na
girmeye haz›rlan›yor.

• ‹znik çinileri yüksek oranda kuvars içerdikleri için
d›fl etkilere (s›cak, so¤uk, nem, tuz) çok dayan›kl›. Bu
durum çinilerin mimari uygulamalarda iç mekanlarda
oldu¤u kadar d›fl cephelerde de rahatl›kla kullan›lma-
s›n› sa¤lar.  

• ‹znik çinileri saf beyaz astarlar›, sert s›rlar› ve s›r al-
t› tekni¤indeki bezemeleri ile baflar›lmas› güç bir ça-
l›flman›n sonucu elde edilir. 

• Parlak s›r tabakas› nedeniyle yüzeyinde su tutmaz,
bakteri ve küf oluflumunu engeller. Böylece d›fl cep-
helerde ve ›slak alanlarda çok uzun y›llar rahatl›kla
kullan›labilir. 

• S›r tabakas› ›fl›¤› bir miktar emerek s›r alt›ndaki
renklerin canl› ve parlak görünmesini ve ›fl›¤›n do¤ru
yans›mas›n› sa¤lar. Bu sayede mekanlar› daha genifl
ve ferah gösterir. 

• Çinilerde yer alan koral k›rm›z›s› gibi renkleri elde
etmek çok zor. Çinilerde ayr›ca kornea beyaz› ve
opak rengi de kullan›l›r. Opak rengi ›fl›¤›n emilip fark-
l› ›fl›k k›r›lmalar›na yol açarak görüntülerin ve renklerin
daha iyi ortaya ç›kmas›na neden olur. Ayr›ca bu ren-
gin kullan›lmas› çinilerin korunmas›na da yard›m eder.

‹znik çinisinin özellikleri 



6 2 reklam: Faika Yasemin Ergüder
r ö p o r t a j: berrin türkmen f o t o ¤ r a f: cem eryi¤it

En güçlü tüketici
Uluslararas› markalar var olduklar› her pazarda tüketiciye ayn› mesajla ulaflmak, bütünsel iletiflim 
kurmak istiyor. Küresel a¤dan hizmet sunan iletiflim ajanslar› ise markalara bunu vaat ediyor. ‹pleri ise
her daim tüketici elinde tutuyor. Publicis Yorum Ajans Genel Müdürü Faika Yasemin Ergüder anlat›yor.



Reklam, pazarlama iletiflimi unsurlar› aras›nda
kendisinden en çok etki beklenen ve gerek üre-
ticiler gerekse de tüketiciler aç›s›ndan büyük

önem tafl›yan bir unsur. ‹letiflim aç›s›ndan reklam bir
iflin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karfl›l›¤›nda,
önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum
ve davran›fl sa¤lama faaliyetlerini içeriyor. Dünyadak i
de¤iflimler tüketicilerin bulunduklar› yerleri çeflitlendir-
dikçe reklam da farkl› mecralara yay›l›yor ve pek çok
farkl› seçenek aras›ndan tüketicinin kalbine ulaflmay›
hedefliyor. Düflünsenize sabah evinizden ç›k›p otomo-
bilinize biniyorsunuz. Yolunuzun üstünde binalardan
billboard’lara, benzin istasyonlar›ndan otobüslere kadar
pek çok farkl› mecrada reklam bombard›man›na tutulu-
yorsunuz. Ve bunun devam› evde, iflyerinde, spor salo-
nunda ve daha pek çok yerde geliyor. 

Bulafl›c› reklam
Publicis Yorum Ajans genel müdürü Faika Yasemin Er-
güder, reklam mecralar›n›n çeflitlenmesinin yeni nesil
reklamc›l›¤› do¤urdu¤unu söylüyor. Publicis Yorum
Ajans’›n slogan› “fark yaratmak”. “Fark› bütünsel düflü-
nerek yarat›yoruz” diyor Ergüder. Bulafl›c› reklam yap-
mak kayg›s›yla bütünsel fikri bulmay›, bir fikri her yere
tafl›may› ve her yerde ayn› mesaj› vermeyi amaçl›yorlar.
Yani ifl gelip yeni nesil reklamc›l›¤a dayan›yor. Peki yeni
nesil reklamc›l›ktan kas›t nedir? Ergüder bunu reklam
ajans› bünyesinde pek çok farkl› disiplinin bar›nmas› ge-
reklili¤i olarak aç›kl›yor: “Ajanslarda müflteri iliflkileri,
stratejik planlama, yarat›c› departman, prodüksiyon g i-
b i belli disiplinler var. As›l ifli ortaya koyan ise müflteri
iliflkileri, stratejik planlama ve yarat›c› departmand›r. Bu
durumun de¤iflti¤ini düflünüyorum. Bugün ajanslar›n
bünyelerinde baflka disiplinler bar›nd›rmas› gerekiyor.
Bir reklam ajans›n›n içinde endüstriyel tasar›mc›n›n da,
iki boyutlu ya da üç boyutlu animasyon yapan birilerinin

de bulunmas› gerekiyor. Biz ajans›m›zda bunu gerçek-
lefltiriyoruz. Ama bunlar›n çok öteye gitmesi gerekiyor.
Çünkü insanlara dokundu¤umuz yerler art›k çok farkl›.
Ve farkl› mecralarda baflar›l› olabilmek için çok farkl› di-
siplinler gerekiyor. Adam bir binay› giydiriyor ve bütün
kampanyas› bu. Bugün Youtube diye bir fley var, bir
dünya oras›. ‹nsanlar facebook’ta hayat yafl›yor.”

De¤iflen reklamc› ve reklam veren iliflkisi
Son 10 y›lda yaflanan geliflmeler reklamc› ve reklam ve-
ren iliflkisini de de¤iflime götürdü. ‹liflki yaflayan bir fley
çünkü beklentiler gelifliyor, bu durum hizmet alma biçi-
mine de de¤iflim olarak yans›yor. Daha büyük fikirlerle
daha çok yerde var olma beklentisi içindeki reklam ve-
ren reklam ajans›n›n kendisini fikirlerle, farkl› bak›fl aç›la-
r › y l a beslemesini istiyor. “Ama sanat da yapm›yoruz” di-
yor Ergüder: “Günün sonunda ifle geri dönen bir fleyler
yapmak durumunday›z. Hedef her ne ise buna hizmet
eden bir fley yap›yor olmal›y›z.  Eskiden bir reklam ajan-
s›nda stratejik planlama departman› olmas› tart›fl›labile-
cekken bugün böyle bir departman›n olmamas› söz ko-
nusu dahi de¤il. ‹fl bununla da bitmiyor, müflterinize ›fl›k
tutacak kadar stratejik veri de sa¤layabilmeniz gereki-
yor. Genellikle müflteri ne kadar büyükse pazarlama bi-
rimi de o denli güçleniyor ve sizden yaln›zca yarat›c› fi-
kir almak isteyebiliyor. Ama reklam verenin daha küçük
oldu¤u durumlarda deste¤inize çok ihtiyac› oluyor. 10-
15 y›l önce geleneksel medya kullan›m› yeterliydi. Ama

bugün de¤il. ‹flte onun için iletiflim dünyas›nda çok de-
¤iflik disiplinler oluflmaya bafllad›.”

Ekonomi, verim, öngörü
2007 reklam harcamalar›n›n 3 bin 300 milyon YTL tuta-
r›nda oldu¤u ülkemizde çok say›da butik ajans›n yan›n-
da küresel a¤dan hizmet veren ajanslar da bulunuyor.
1 9 81’de kurulan Yorum Ajans, 2006’da dünyan›n en
büyük iletiflim ajanslar›ndan Publicis Group ile evlendi
ve ortaya Publicis Yorum Ajans ç›kt›. Peki küresel bir
a¤›n parças› olmak ajansa neler kazand›rd›? Ergüder,
bu evlili¤in yaratt›¤› en büyük de¤iflikli¤in bütçe bazl›
düflünmek oldu¤unu söylüyor: “Bütün uluslararas› a¤-
larda oldu¤u gibi çok fazla bütçe bazl› düflünmeyi ö¤-
rendik. Bu d a verimlilik getirdi. Publicis’in ‘PCP kuralla-
r›’ dedikleri kurallar› var. Ajansta her fley o kurallara uy-
gun yap›l›yor. Bu kurallar bize ekonomi, verim, öngörü
olarak yans›d›. fiimdi tüm verilerin hesab›n› ortaklar›m›-
za veriyoruz. Bu da ajans›m›zda çal›flan herkese farkl›
bir çal›flma anlay›fl› olarak yans›d›. Küresel bir a¤›n par-
ças› olman›n en olumlu yan› san›r›m bu.”

Butik ajanslar
Son y›llarda ülkemizde çok say›da butik reklam ajans›-
n›n varl›¤› dikkat çekiyor. Büyük oyuncular›n oldu¤u bir
pazarda küçükler nas›l ayakta kalabiliyor? Bu gelip ge-
çici bir trend mi? Ergüder bu durumu pazar dinamikle-
riyle aç›kl›yor: “Küresel bir a¤›n parças› olmak tabii ki
avantajl› ancak uluslararas› ajanslar yerel ajanslardan
daha iyi, daha yarat›c› ya da daha güçlüdür fleklinde bir
düflüncem yok. Her pazar›n kendine has dinamikleri var
ve reklam demek tüketiciye, tüketicinin kalbine gerçek-
ten ulaflmak demek. Bunu kimi zaman yerel ajanslar kü-
resel ajanslardan daha iyi yapabiliyor, çünkü daha az
kurala ba¤l› kalmak durumundalar. Kimi zaman reklam
veren küçük bir pastan›n içinde kendisini daha güçlü

hissedebiliyor. Küçük ajanslar bazen daha dinamik ve
esnek olabiliyor. Ya da reklam veren yerel bir markaya
çok daha yerel bir anlay›flla daha iyi hizmet verilebildi¤i-
ni düflünebiliyor. ‹yiler kal›yor ama mantar gibi bitenler
yok oluyor. ‹yi olmak gerekiyor, bu hepimiz için geçerli.”

Dijital pazarlama 
Türkiye’de en etkili reklam mecras› hala televizyon.
Günlük televizyon seyretme oran› 4.5 saatin üzerinde.
Dijital pazarlama alan›nda ise hala gidilecek çok yol var.
ABD’de 2007’de dijital reklam pastas› yaklafl›k 12 mil-
yar Dolar. Publicis Group CEO’su Maurice Levy de k›sa
bir süre önce Publicis’i sektörün dijital pazarlamada ön-
cü kuruluflu haline getirmek istedi¤ini aç›klad›. Ergüder
dijital pazarlama dinami¤inin görmezden gelinecek bir
konu olmad›¤›n› söylüyor. Mesele yaln›zca internet de
de¤il asl›nda. Art›k daha bireysel bir tüketim var ve in-
ternet bunun bir yönü. Tüketici art›k yaln›zca kendisine
sunulan› de¤il, ça¤›rd›¤› fleyi görmek istiyor. ‹nternete
girdi¤inde her reklama de¤il görmek istedi¤i reklamlara
bakmay› tercih ediyor. Ajanslar›n da ifle bu flekilde bak-
mas› gerekiyor. Türkiye dijital pazarlamada henüz olma-
s› gereken yerde de¤il ancak pazar kendi içinde büyü-
meyi sürdürüyor. Ergüder, Publicis Group’un dijital pa-
zarlama alan›nda Digicom ile büyük bir ad›m att›¤›n›n al-
t›n› çizerken Publicis Yorum’un da dijital dünyada var
olmak için daha baflka düflünmek ve insanlar› ona göre
e¤itmek için seferber oldu¤unu aktar›yor.  
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ABD’nin Syracuse kentinde do¤du. 1985’e kadar ‹s-
viçre’de yaflad›. Bern, Güzel Sanatlar Fakültesi Gra-
fik Tasar›m Bölümü’nden mezun oldu. Meslek yafla-
m›na üniversite y›llar›nda Bern’deki Pfaeffli Grafik
Studio’da bafllad›. Ard›ndan ‹stanbul’a yerleflerek
1989-94 aras›nda Bojar ev tekstili ürünleri flirketinin
kurucusu ve yöneticisi olarak görev yapt›. R e k l a m
sektörüne 1994 ’ t e Saatchi & Saatchi’nin müflteri ilifl-
kileri bölümünde çal›flmaya bafllayarak girdi. 1997’de
Publicis Yorum Ajans’ta Müflteri ‹liflkileri Baflkan Yar-
d›mc›l›¤› görevini üstlendi. 2005 y›l›ndan beri Publicis
Yorum Ajans’›n Genel Müdürü olarak görev yap›yor.
2006’da Reklamc›lar Derne¤i Yönetim Kurulu üyesi
olarak çal›flt›, halen Reklamc›l›k Vakf› Yönetim Kurulu
üyesi olarak vakf›n projelerine aktif destek veriyor.

Faika Yasemin Ergüder kimdir

Reklam ak›lda m› kalmal›, çok mu satt›rmal›?
“Bu tamamen ifl hedefinizle ilgili. Tabii ki ak›lda kal-
mal› ama marka ile birlikte ak›lda kalmal›. Bir reklam
gördüm, harikayd› ama hangi markayd› hat›rlam›yo-
rum dedi¤inizde çok baflar›l› bir çal›flma yapmam›fl
oluyorsunuz. Bir markan›n önce bir kimli¤i olmas› ve
tabii ki bunu sat›fla dönüfltürmesi gerekiyor. Zaman
zaman reklamlarla sat›fl› çok körüklersiniz. Çok de¤i-
flik taktik kampanyalar vard›r. Bir markan›n satabil-
mesi için bilinir olmas› ve tüketiciyle ba¤ kurabilmesi
laz›m ki tüketici onu arzulas›n. O noktaya geldi¤iniz-
de belki de yaln›zca sat›fl hedefi olan kampanyalar
haz›rlars›n›z. Reklam verenle reklam ajans› ifl orta¤›-
d›r. Ayn› dili konuflmak zorundad›r. Müflterinin hede-
fine, markaya hizmet eden ifller baflar›l› ifllerdir. Ger-
çekten iflimize, markam›za, hedefimize, müflterimizin
hedefine hizmet eden ifller yapmak ve bununla birlik-
te her gün daha da yarat›c› olmak en önemli amac›-
m›z. Etkili, yarat›c› ifller yapmak istiyoruz ama ödül
peflinde koflmak gibi bir durumumuz yok.”

Etkili reklam kampanyas›



6 4 yaflam rehberi
derleyen: demet fleker 

Brezilya Portekizcesi’nde capoeira, “büyük or-
manlarda küçük a¤açs›z alan” anlam›na geliyor.
Zaman›nda özgürlü¤e aç›lan bir kap› olarak gö-

rülen savunma sanat› capoeria’n›n hikayesi de buraya
dayan›yor. 16. yüzy›lda Portekiz egemenli¤inde olan
Brezilya’da fleker pancar› tarlalar›nda çal›flt›r›lacak kö-
lelere ihtiyaç duyulur. Ancak Brezilyal›lar›n kendi yerlile-
rini kölelefltirmesi kilise taraf›ndan yasaklanm›flt›r. Bu-
nun üzerine Afrika’dan getirilen insanlar kölelefltirilir.
Afrikal› köleler bu yeni co¤rafyaya uyum sa¤layamaz,
kaçman›n yollar›n› arar ve sahiplerine karfl› büyük çap-
l› bir isyan ç›karmaya niyetlenir. Gelifltirdikleri ve capo-
eira ad›n› verdikleri savunma sanat›n› müzik eflli¤inde,
yerel bir dansm›fl gibi yaparak sahiplerinin bir isyan ola-
s›l›¤›ndan flüphelenmemesini sa¤larlar. 

‹syanc› köleler gruplar halinde kaçar ve orman içlerin-
deki capoeira’larda pusu kurar. Capoeira sayesinde
vücutlar›n› birer silah gibi kullanan köleler özgürlükleri-
ne kavuflur ve bu yüzden bu spor “özgürlü¤e giden
yol” olarak tan›mlan›r. Capoeira’n›n bafllang›ç y›llar›na
dair dokümanlar, kölelik izlerini silmek için ilk cumhuri-
yet hükümeti tarafindan yak›l›r. Capoeira ile ilgili kay›t-
lara ilk kez bundan sonra gelen dönemde rastlan›r. An-
cak bu dönemde de capoeira bir “sosyal hastal›k” ola-
rak kabul edilip resmen yasaklan›r. Yasaklar uzun sür-
mez. Capoeira, yaln›zca Brezilya’ya de¤il dünyan›n
dört bir yan›na yay›l›r. 

Capoeira ve müzik 
Capoeira’y› dünyadaki di¤er savunma sporlar›ndan
ay›ran en önemli özelli¤i müzik üstüne kurulmufl olma-
s› ve figürlerin birer dans figürü niteli¤i tafl›mas›. Müzik,
capoeira’da oyuncular›n enerjisini kontrol eden önemli
bir unsur. Capoeira’n›n kendine özgü müzik türleri, öz-
gün etnik enstrümanlarla çal›n›r.

Berimbau: Capoeira’da kullan›lan en önemli müzik ale-
ti. Kökleri Afrika’ya dayan›r. Eski zamanlarda capoeira
yapan kifliler, berimbau’nun ucuna jilet, b›çak gibi kes-
kin aletler yerlefltirerek silah olarak da kullan›yordu. Be-
rimbau, asl›nda çok basit ama çok farkl› t›n›lar elde
edilebilen bir alet. 
Cabaça: Kaba¤›n kurutulup içinin oyulmas›yla yap›l›r.
Arkas›na aç›lan iki deli¤e ba¤lanan bir iple berimbau’ya
eklenir. 
Atabaque: Brezilyal› Afrikal›lara özgü ve elle çal›nan bir
davul. Deri k›sm› genelde manda derisinden yap›l›r. Ca-
poeira’›n genel ritmini sa¤lamak için kullan›l›r.
Pandeiro: Genel anlamda Türk tefini and›ran bu müzik
aletinin teften en büyük fark› zillerinin daha büyük ol-
mas›, daha a¤›r bir metalden yap›lmas› ve t›nlamay› en
aza indirmek için zillerinin d›fla de¤il, içe dönük olmas›.

Nas›l oynan›r 
Capoeira yapmak ya da capoeira’ya bafllamak için
herhangi bir ön koflul gerekmiyor. Capoeira’n›n yafl, ki-

Özgürlük dans›
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lo, boy, esneklik ya da yap› s›n›rlamas› da yok. Bu spo-
ra yeni bafllayan birisi müzik, perküsyon, akrobasi, ti-
yatro, samba, savunma sanat› ve dans gibi capoei-
ra’n›n farkl› parçalar›ndan birisinde kendisini gelifltirebi-
lir. Capoeira, oyuncular›n oluflturdu¤u bir halkan›n, ya-
ni ringin içinde oynan›r. Halkay› oluflturan oyuncular al-
k›fl tutup flark› söylerken, iki oyuncu grubun liderini se-
lamlayarak ringe girer ve dövüflmeye bafllar. Capoeira
müzi¤ini yapan gruba “bataria” denir. Capoeira ö¤ren-
cileri, sporun yan› s›ra müzik aletlerini çalmay› da ö¤re-
nir. Ringin lideri genelde seviyesi en yüksek olan oyun-
cu ya da berimbau’yu çalan kiflidir. Oyunda amaç iki
oyuncunun birbirini dikkatle izleyerek uyum içinde ha-
reket etmesidir.

Karanl›kta, suda ve ›fl›kta oynamak 
Capoeira’da iki oyun tarz› var. “Angola”, yavafl bir ritm-
le yere yak›n oynan›r. Çevik hareketlerle rakibi alt et-
mek amaçlan›r. Müzik yavafl bafllar ve buna ba¤l› ola-
rak oyun da yavaflt›r. Angola oyunlar› uzun sürer ve
müzik zaman ilerledikçe h›zlan›r. Müzi¤in ritmi ve flark›-
n›n sözleri oyunun karakterini etkiler. Yaln›zca bedenin
de¤il akl›n da s›n›rlar›n›n zorland›¤›, kand›rma ve kur-
nazl›k oyunlar›n›n yap›ld›¤› bir tarzd›r. Ayr›ca en zengin
orkestra angola’da bulunur. 

“Regional” ise angola’ya göre daha sert bir oyun tarz›-
d›r. Capoeira ustas›, yani “mestre” olmaya giden yolda

ö¤rencilerin “karanl›kta oynamak”, “suda oynamak” ve
“›fl›kta oynamak” olarak tan›mlanan fiziki evrelerden
geçmesi gerekir. Zihin ve bedenlerini terbiye ederek
capoeira oynamay› tüm kalpleriyle ö¤renmeleri gerekir.
Zaman içinde hareketlerin zamanlamas› ve etkinli¤i
üzerinde uzmanlafl›r ve kendilerini hayat›n ritmine uyum
göstermek üzere ayarlayabilirler. 

Türkiye’de capoeira
Capoeira’n›n Türkiye’deki serüveni 1995’de çeflitli TV
kanallar›nda gösterilen “Güçlülerin Dünyas›” isimli film-
le bafllad›. Bu filmin etkisinde kalan kifliler filmin kopya-
s›n› bularak capoeira çal›flmaya bafllad›lar. Baflta Bur-
sa ve Ankara olmak üzere çeflitli illerdeki capoeira ile il-
gilenen gruplar birbirleriyle iletiflim kurarak bilgilerini
paylaflt›lar. 2001 y›l›nda Bilkent ve Hacettepe üniversi-
telerinde e¤itim gören iki ö¤renci Portekiz Capoeira
Federasyon Baflkan› ve profesyonel bir capoeira e¤it-
meni olan Nelson Andreda Barros’u di¤er gruplar›n da
katk›lar›yla Türkiye’ye davet ettiler. Barros, iki ay bo-
yunca capoeira felsefesi e¤itimi verdi. E¤itim alan kifli-
ler sertifika sahibi olarak e¤itmenlik yapma hakk› elde
etti. Bu dönemden sonra Türkiye’de capoeira e¤itimi
verilmeye baflland›. ‹lk resmi Capoeria Derne¤i 2003’te
kuruldu, spor Türkiye’de de profesyonel boyut kazan-
d›. Capoeria yapanlar›n say›s› h›zla art›yor, do¤ru yap›l-
d›¤›nda sporun bedensel ve ruhsal aç›dan pek çok ya-
rar› bulunuyor.

Capoeira felsefesi ve yararlar› 

A b a d a : Capoeira yaparken alta giyilen esnek
eflofman Capoeirista: Capoeira ile u¤raflan kifli
E s q u i v a : Capoeira’n›n temel savunma hareketi
Golpe: Sald›r› ya da atak hareketi Jogo: C a p o e i r a
oyunu Ladainha: Genelde bir mestre (capoeira
ustas›) taraf›ndan söylenen bilgi verici girifl flark›s›
M a c u l e l e : Sopalarla dans edilen ve Brezilya
kültürünün bir parças› olan etnik flov M a l i c i a :
Rakibi kand›rmaya yönelik hareket, kand›rmaca
Mestre: Capoeira ustas›, üstad Roda: ‹nsan çem-
beri. Capoeira oyunu oynan›rken insanlar›n enerji-
lerini paylaflt›¤› çember Sequencia: S›ral› hareketler
dizisi Tocar: Ç a l m a k

Capoeira, Brezilya’da Afrikal› köleler taraf›ndan yarat›lan bir savunma sporu. Karate, tekvando gibi
benzer sporlardan en önemli fark›, müzik ve dans içermesi. Capoeira, insanlar›n negatif enerjisini oyun

havas› içinde pozitif enerjiye dönüfltüren bir felsefeye dayan›yor.

S›k kullan›lan capoeira ter imleri

Capoeira felsefesine göre bütün capoeira yapanlar,
yani capoeirista’lar kardefl. Capoeira sayesinde in-
sanlar kavga içgüdülerini, öfkelerini ve bunun için har-
cad›klar› negatif enerjiyi bir oyun havas›nda rakiplerine
ve kendilerine zarar vermeden pozitif enerjiye çevirir.
Capoeira kiflinin kendine olan güvenini art›r›r. Capo-
eria’n›n bedensel aç›dan yararlar› ise flöyle…
• Kiflinin zay›flamas›n› ve formunu korumas›n› sa¤lar.
• Bacak, kol ve boyuna esneklik kazand›r›r.
• Çal›flmayan kaslar› çal›flt›r›r.
• Ruhsal ve bedensel disiplin sa¤lar.
• Stres at›lmas›na yard›mc› olur. 
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Tarih, 28 Aral›k 1895. Yer, Paris, Grand Cafe.
Olay, “Trenin Gara Girifli”. Önemi, sinema tarihi-
nin bafllang›c›. ‹çeri¤i de ad›n›n betimledi¤i ka-

dar k›sa, bir trenin gara giriflini gösteren yaklafl›k bir
dakikal›k görüntünün sinema olarak adland›r›ld›¤› tarih
bu. Bu görüntülerin muhteflem bir baflar› olarak taçlan-
d›r›ld›¤› y›llar çok geride kald›. ABD’de 200 milyar Do-
lar’› aflan büyüklü¤e sahip sinema sektörü k›yas kabul
etmese de, ülkemizde de büyüyor. Sektörün durakla-
ma dönemi olarak kabul edilen 1980’li y›llar›n ard›ndan
vizyona giren yeni yerli yap›mlarla canl›l›k kazanmaya
bafllayan Türk sinemas›, uluslararas› festivallerde ka-
zand›¤› büyük ödüllerle dünyan›n dikkatini çekiyor. 

Alin Taflç›yan 1994’ten bu yana Milliyet gazetesinde
film elefltirmenli¤i görevini yürütüyor. ‹stanbul Film Fes-
tivali ve Adana Alt›n Koza Film Festivali gibi Türkiye’nin
önemli festivallerinde dan›flmanl›k; uluslararas› birçok
festivalde jüri üyeli¤i yap›yor. Taflç›yan’a, seyircinin si-
nema salonlar›n› doldurdu¤u, yerli yap›mlar›n gifle re-
korlar› k›rd›¤›, birbiri ard›na genç yönetmenlerin ilk film-
lerinin vizyona girdi¤i dönemde yaflananlar bir göz ya-
n›lsamas› olabilir mi diye sorduk. Taflç›yan; seyirci han-
gi filmi izliyor, gifle rekorunu hangi film k›r›yor gibi de-
taylar›n gözden kaç›r›lmamas› gerekti¤ini söyledi. Ve
daha bir çok detay verdi... 

Türkiye’de elefltirmen olmak neleri gerektiriyor?
Türkiye’de film elefltirmenli¤i Atilla Dorsay sayesinde
bir meslek olarak alg›lanmaya bafllad›. Yine de Dorsay
d›fl›nda kimse bu iflten do¤rudan para kazanm›yor. He-
pimiz kendi gazetelerimizde baflka ifller de yap›yoruz.
Editörlük, muhabirlik yapanlar, sinema dergilerinde ida-
ri görev alanlar, hatta spor sayfas› yönetenler bile var.
Buna ra¤men böyle bir meslek oldu¤u bilinci oturmaya
bafllad›. 

Türkiye’de yap›lan ifli elefltirmek genelde oklar› üstüne
çekmeye neden olur. ‹zleyiciyi yönlendirdi¤iniz elefltiri-
leriniz nedeniyle ne tür tepkiler al›yorsunuz?
Film elefltirmenlerinin kitleler üzerinde etkileri oldu¤unu
düflünmüyorum. Türkiye’de, kitleler üzerinde bas›n›n
etkisi ne kadarsa elefltirmenlerin de ancak o kadard›r.
Elefltiri kurumunu bir fley hakk›nda iyidir ya da kötüdür
diyen ve yönlendiren bir mekanizma olarak de¤erlen-
dirmiyorum. Nas›l ki bas›n›n haber vermek, kamuoyu
yans›tmak, kamuoyu oluflturmak biçiminde üç temel
ifllevi varsa elefltirinin de temel ifllevleri bunlar. Bir elefl-
tiride öncelikle bir film, festival vs.’den haberdar olur-
sunuz. Ard›ndan “Film merakla bekleniyordu” ya da
“Yönetmenin flu festivalde büyük ödül alm›fl oldu¤u
filmi” gibi zaten oluflmufl kamuoyunu yans›t›rs›n›z.
Bunun ard›ndan kendi fikrinizi söyleyerek kamu-
oyunu oluflturuyorsunuz. Elefltiri, s›radan
haberin yapt›¤›n› kendi içinde yap›yor.  

Elefltiri yaz›lar›n›n kitleleri etkileme-
di¤ini söylüyorsunuz. Soru basit;
etkisiz oldu¤unu düflünüyorsan›z
neden yap›yorsunuz?
ABD’de büyük elefltirmen olarak
adland›r›lan Chicago Sun Times
yazar› Roger Ebert ve New York Ti-
mes’ta yazd›¤› dönemde Elvis Mitc-
hell, söyledikleri ve yazd›klar›yla sektör

içerisinde mihenk tafl› kabul edilen elefltirmenler. Buna
ra¤men yapt›klar› elefltirilerin hiçbirinin Amerikan yap›-
m›, büyük, popüler filmlerin gifle rekorlar› k›rmas›n› en-
gelleyebildi¤ini sanm›yorum. Öncelikle ABD’nin dina-
mikleri çok farkl›. Bas›n, Türkiye’dekinden daha etkili.
Yine de Ebert, televizyonda program yaparken bile yüz
bin kifliyi sinemaya götürmek ya da vazgeçirebilmek gi-
bi bir etkiye sahip de¤ildi. Her iflin yap›lmas› ve her iflin
elefltirilmesi esast›r. Bu yaln›zca sanat dallar›nda de¤il,
ekonomide de siyasette de böyle. Güçler ve karfl› güç-
ler olmas› gerekiyor. Bu basit bir denge unsurudur ha-

yatta. Filmi elefltirirken, film zaten yap›lm›fl ve gösteri-
me ç›km›flt›r. Sizin amac›n›z sektörü daha iyiye götür-
mek olmal›. Gazetede elefltiri yaz›s› yazarken sorumlu-
lu¤unuz var. ‹nsanlar hafta sonu sinemaya gitmek isti-
yor ve ortada bir sürü film var. Kolayca karar vermek
istiyorlar ve elefltirmen burada yard›mc› unsur olarak
devreye giriyor. Baz› insanlar ayn› fikirde oldu¤u için
baz›lar› da tamamen karfl› fikirde oldu¤u için o film hak-
k›nda karar verebiliyor. Filmin içindeki bütün ö¤e l e r e
karfl› ç›k›p “Ama aksiyonu çok sa¤lam” dedi¤iniz za-
man bile seyirci için bir referans olabiliyor. Yazma ne-
denim film ile seyirci aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak. 

Size yönelik elefltirileri nas›l karfl›l›yor-
sunuz? ABD filmlerine karfl› önyarg›l›
oldu¤unuza dair yo¤un bir elefltiri var.

ABD filmlerine de¤il, Hollywood filmleri-
ne karfl› önyarg›l› oldu¤um yönünde bir

izlenim var. Hollywood ve ABD filmlerini
birbirinden ay›rmak gerek. Torna tezga-
h›ndan ç›km›fl filmlere karfl› o kadar
hoflgörülü de¤ilim. Yine de Hollywood
filmlerine karfl› önyarg›l› oldu¤um yö-
nündeki kan›n›n do¤ru olmad›¤›n› bili-
yorum. Matematik bir toplam yap›l-
sa, gösterime giren filmler bir kena-
ra konulsa ve kaç›n›n Hollywod ya-
p›m› oldu¤u belirlense, kaç›na han-
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Alin Taflç›yan

Filmin tuzunu ayarlamak gerekir
“Cannes’da ünlü olmak isteyenlerin soyundu¤u bir plaj yok”, “ABD sinemas› Oscar’dan ibaret de¤il”,

“Yönetmen Coppola da olsa salondan kaçman›n yollar›n› arayabilirsiniz”, “Kapal› gifle de oynasa Türk
sinemas› geriye ad›mlar at›yor” Alin Taflç›yan ile söyleflimizin birkaç kilit cümlesi.
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gi yaklafl›mda bulundu¤um gözlense ç›kacak sonuç ile
izlenim ayn› olmayacakt›r. Ama bu izlenimden de çok
flikayetçi de¤ilim. Oscar’a Türkiye’de büyük önem ve-
riliyor. Neden verildi¤ini anlam›yorum. Alt taraf› Ameri-
kan film endüstrisinin kendi içerisinde da¤›tt›¤› ödüller.
Neden bu kadar çok Hollywood filmi izleyip de bir mil-
yarl›k Çin’de ya da Japonya’da üretilen filmleri çok iz-
leyemedi¤imiz sorgulanm›yor. Burada önemli bir kapi-
talist bak›fl aç›s› var ve bu bir kültür emperyalizmi.  Oy-
sa en s›radan popüler Türk yap›m›, büyük bütçeli Holl-
ywood yap›mlar›n› giflede ikiye katl›yor. Sinemaya çok
yüzeysel bak›yoruz ve ne kadar büyük bir endüstri, ne
kadar önemli bir kitle iletiflim arac› oldu¤unu anlam›yo-
ruz. Sinema üzerine daha çok okumak, daha çok tar-
t›flmak gerekiyor. ABD çok büyük bir ülke, kendi film
endüstrisi çok büyük ve dünya salonlar›na egemen.
Oran›n bile kendi alternatifi, Amerikan Ba¤›ms›z Sine-
mas› var. Sundance Film Festivali yap›l›yor ve yönet-
menlerin baz›lar› Hollywood yönetmeni de¤il. New
York’un do¤u k›y›s›nda yaflayarak alternatif sinema
üretiyorlar. ABD sinemas› eflittir, Hollywood sinemas›
fleklinde bir bak›fl aç›s›ndan bir türlü kurtulamad›k. 

Sizin aç›n›zdan, hangi nedenlerden ötürü bir film “bir s›-
f›r” önde ya da geride bafllar?
Elefltiri siyah› siyah, beyaz› beyaz bir alan de¤il. Son
Francis Ford Coppola filmi “Youth Without Youth”u iz-
lemeye, “Coppola filmi izleyece¤im” diyerek kofla kofla

gittim. ‹zleyebilmek için çok direnç gösterdim. Hiç sev-
medim. Coppola’ya ne kadar hayran da olsam, ne ka-
dar ola¤anüstü bir yönetmen de olsa baz› noktalarda
esneyebilmek gerekiyor. “Art› bir” motivasyonuyla git-
seniz bile, filmden sonra art› birlerin-eksi birlerin hiç
önemi kalm›yor. Özellikle Uzakdo¤u’nun aksiyon sine-
mas›na, B s›n›f› filmlere hiçbir sempatim yoktur. Ama
geçen y›l en ilginç buldu¤um filmlerden biri Kore’de gi-
fle rekorlar› k›ran, Kore yap›m› Gwoemul (Yarat›k) oldu.
Normalde en sevmedi¤iniz türde çok iyi, ilginç ifller ya-
p›labilir. Bu nedenle sinema, ç›lg›nca sevmeden meslek
edinilebilecek bir alan de¤il. Kötü bir tiyatro oyununda
k›vr›m k›vr›m k›vran›r›m, nereye kaçaca¤›m› bilemem.
En berbat film ise benim için akar gider.

Yar›da b›rakt›¤›n›z film olmad› m›?
Berlin, Cannes, Venedik gibi 10 gün süren, günde en az
b e fl film izledi¤iniz festivallere gitti¤imde yar›da ç›kt›¤›m
çok oldu. Baz› filmleri meslek icab› izlemem gerekiyor.
Türkiye’de gösterime girecekse ve hakk›nda yazacak-
sam, ne olursa olsun sonuna kadar dayan›r›m. Ama bofl
vakitte girmiflsem ve sarmam›flsa, hemen ç›k›p yenisine
girerim. Bu da mesle¤imizin zorluklar›ndan.

Di¤er zorluklar neler?
Sabahlar› mesaime sinemada bafll›yorum. Her sabah
bas›n gösterimine gidiyorum ve bazen günde iki film iz-
liyorum. Özellikle festival zamanlar› çok zordur. Cannes

ve Berlin için komando kamp› deyimini kullan›yorum.
Cannes’da filmler bazen 08.30’da bafllar ve iyi bir yer-
de oturmak için en az 15 dakika erken gitmeniz gere-
kir. Sinemaya giderken ço¤u zaman hava ayd›nlanma-
m›fl oluyor. Arka arkaya iki film izleyip bu filmlerle ilgili
bas›n toplant›s›na kat›lman›z gerekir. Saat ö¤leden
sonray› bulur. Yemek yemeden yaz›n›z› yetifltirmeniz
gerekir. Yaz›y› ilettikten sonra ise söylefli ve randevula-
r›n›za koflturursunuz. Bazen “S›cak yemek istiyorum”
diye isyan etti¤iniz anlar oluyor. Akflam ise 20.00 ve
22.00’deki filmlere girmek gerekti¤inden akflam yeme-
¤i yiyemezsiniz. Gecenin bir yar›s› salondan ç›k›p oteli-
nize dönersiniz. Maillerinizi kontrol edip ertesi günün
program›n› yap›p yatt›¤›n›zda 02.00’yi bulur. Ayn› telafl
ertesi gün 07.00’de tekrar bafllar. Uzaktan bakan in-
sanlar ise “Ne güzel Cannes’a gidiyorsunuz” diye dü-
flünüyor. Hatta Cannes’da plaj oldu¤una inanan insan-
lar var. Bir yerlerde 10-15 metrelik bir aç›k k›y› var.
Ama bütün bir plaj üzerinde çad›rlar kuruldu¤unu sa-
nan insanlar var. Eskiden beri gördükleri ç›plak kad›n-
lar›n birtak›m magazincilerin hayal ürünü oldu¤unu bil-
miyorlar. Bunlar tamamen hayal ticareti. 

Yurtd›fl›ndaki festivallerle Türkiye’dekileri k›yaslad›¤›-
n›zda farkl›l›klar neler?
Türkiye’nin çok iyi festivalleri var. ‹stanbul Film Festiva-
li, ‹stanbul K›sa Film Festivali, Avrupa Filmleri Festivali
vs. hepsi çok güzel festivaller. Dünyan›n her yerinden

“Toplum içinde fliddet unsurunu sorgulamayanlar, sinemada fliddeti sorguluyor. Bu ikiyüzlülüklere 
çok k›z›yorum. Bu konularda arzu etti¤imiz özgürlükçü, ayd›n düzeyine ç›km›yoruz. 
Bu da sinemaya yans›yor.”
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kat›l›m var ve gelen ziyaretçilerin de büyük be¤enisini
topluyor. Rakamsal aç›dan da büyük festivaller. ‹stan-
bul Film Festivali ile Berlin Film Festivali’nin izleyici sa-
y›lar› yaklafl›k ayn›. Ancak Türkiye’de kimse dünyadaki
gerçek resmin fark›nda de¤il. Cannes, dünyada film
endüstrisinin en fazla ifl yapt›¤› yer. Bu yüzden bu ka-
dar itibarl›. Dolay›s›yla oraya seçilmek, gitmek çok
önemli. Türkiye’de zaman zaman bir sürü festival yöne-
ticisinin, belediyecinin hiç haddi olmadan Cannes ad›n›
telaffuz etti¤ini duyuyorum. Gülüp geçiyorum. Oradaki
altyap›y› burada nerede kurmufluz, hangi salon, hangi
bina, hangi kongre merkezinde öyle bir festival yap›la-
bilecekmifl? Zannediyorlar ki, iki top k›rm›z› hal›y› yere
serince bu ifl bitiyor. Bir gün gazeteden imkan sa¤laya-
l›m gidip hiç olmazsa salonlardan içeriye girsinler ve
kaliteye, ortama bir baks›nlar. Kulaklar›n› ve gözlerini
aç›p o salonlar› görsünler. fiu ülkede bir tane bile do¤-
ru dürüst kongre merkezine sahip de¤ilken bu organi-
zasyonlar› telaffuz etmek komik oluyor.

Türk izleyicisini nas›l buluyorsunuz?
Türkiye’deki izleyici kitlesinin bir türlü sineman›n esas›-
n› kavramam›fl oldu¤unu düflünüyorum. Yeflilçam gele-
ne¤inden gelen bir grup var. Popüler olandan, a¤latan-
dan, güldürenden öteye geçmiyor. Yeni kitlenin ise vic-
danl› ve ilgili olmad›¤›n› düflünüyorum. Bir kere kendi
ülkesinin geliflmekte olan ve neredeyse dünyan›n her
taraf›nda izlenen sinemas›n› reddediyor. Bunu entelek-

tüeli bile yap›yor. Nas›l olur da Türkiye’de milyonlarca
insan Nuri Bilge Ceylan filmi izlememifl olur. ‹nsan, me-
rak eder. “Cannes’da büyük ödül alm›fl, kim bu
adam?” der. Yaln›zca sinema okulundan mezun olan-
lar ve flu an okuyanlar gitmifl olsa, flu anki giflenin 10
kat› rakamlara ulafl›lm›fl olmas› gerekirdi. Bu meraks›z-
l›k, ilgisizlik beni çok k›zd›r›yor. Oysa ayn› kitleler baflka
filmlere gidebiliyor. Esas sorun, Türkiye’de okumufl
yazm›fl, üniversiteye giden, belli bir kültür düzeyine gel-
mifl olmas›n› bekledi¤imiz gençlerden, diploma alm›fl
e¤itimli insanlardan kaynaklan›yor. Bazen demagoji 

y a p › l › y o r . “Filmlerde çok küfrediliyor” deniyor. Türki-
ye’de maçlarda, sokaklarda hiç mi küfredilmiyor? Ne-
dir bu sahtekarl›k? Toplum içinde fliddet unsurunu sor-
gulamayanlar, sinemada fliddeti sorguluyor. Bu konu-
larda arzu etti¤imiz özgürlükçü, ayd›n düzeyine ç›km›-
yoruz. Bu da sinemaya yans›yor.

Son dönem Türk sinemas›n› nas›l buluyorsunuz?
Türk sinemas› dört nala bir yere do¤ru gidiyor. Umuyo-
rum ki do¤ru yere gidiyoruzdur. Daha önce çok iyim-
serdim ve umutlanm›flt›m. Genç kuflak gerçekten güzel
ifller yap›yordu. Güzel ifller sayesinde dünyada da ka-
bul görmüfltü. Öte yandan ayn› genç sineman›n popü-
ler sinemada da yans›malar› vard›. Y›lmaz Erdo¤an iyi
bir çizgide gidiyordu. “Vizontele”, “Vizontele Tuuba”
derken ifl biraz sarpa sarmaya bafllad›. Popüler sine-
mada çok fena ifller gözükür oldu. 1980’lerde ilk genç-
lik günlerini yaflay›p da Türkiye’deki feci siyaset orta-
m›nda hiçbir fley bulamayanlar›n videoda seyretmek
zorunda kald›¤› berbat Amerikan gençlik komedileri
vard›. fiu an o düzeyde filmler yapmaya bafllad›lar. Bu
yap›mlar piyasadan izleyiciyi de çekiyor. Kimse bekle-
di¤i karlar› elde edemedi. Kurtlar Vadisi Irak, Eve Giden
Yol, Son Osmanl› Yand›m Ali gibi filmlerle feci bir ha-
maset ortaya ç›kt›. Bu çok korkutucu bir geliflme. Da-
ha önce çok daha mutlu ve umutluydum. Bak›yorum ki
her piyasan›n f›rsatç›lar› var ve bu f›rsatç›lardan iyi iflle-
re fazla yer kalm›yor. 

Öz annenizin yapt›¤› yeme¤in bile tuzu fazla kaçabi-

lir. Annenizi k›rmamak için “Yemek flap gibi ama ba¤-

r›ma tafl bas›p yiyorum” demezsiniz. Baban›z›n tansi-

yonu varsa tuzu fazla yemek ölüme bile götürebilir.

Bu nedenle “Yemek çok tuzlu” demeniz gerekir. Tür-

kiye’de insanlar genelde “Ben sabahtan akflama ka-

dar saç›m› süpürge ettim, emek verdim, sen tuzunun

fazla oldu¤unu söylüyorsun” diyebiliyorlar. Sinemada

bu mant›¤a sahip yönetmenler de var. Herkes kart›n›

aç›k aç›k oynam›yor. Arkadan konuflan, elefltiri kald›-

ramayan çok insan var ama daha iyi ifllerin ortaya ç›-

kabilmesi için yeme¤in tuzu kaçm›flsa bunu söyle-

mek bir zorunluluktur.

Elefltiri zorunluluktur



70 yaflam rehberi

Ses bulmak bak›m›ndan öyle bir kula¤a sahipti ki,
otomobillerin kornas›ndan fincan, bardak flan-
g›rt›s›na kadar her sesin ismini söylerdi. Sokak-

tan geçen otomobillerin kornalar›n›n ç›kard›¤› sesi biz
tek ses olarak duyarken o ekseriya üç ses ismi söyler-
di: do, mi, sol gibi. Kilise çanlar›n› keza bize birkaç ses
üzerinden piyanoda taklit ederdi... ‹nan›lmas› zor ama,
sözü edilen kifli henüz iki buçuk yafl›ndaki ‹dil. Bunlar›
anlatan da annesi Leman Biret.

Türkiye'nin “harika çocu¤u” olarak an›lmay› fazlas›yla
hak eden bir dünya sanatç›s›, piyanist ‹dil Biret. Müzik-
le iliflkisi, Mozart, Bach ya da Beethoven’dan pek fark-
l› de¤il. Daha kendini tan›madan müzi¤i tan›yanlar-
dan… Yaflam›, dünya çap›nda kazand›¤› büyük bafla-
r›larla dolu. Bir “‹dil Biret biyografisi” denemesine giri-
flir giriflmez, baflar›, ödül ve rekor anahtar sözcükler
olarak ç›k›yor karfl›n›za…  

Annesinin de anlatt›¤› gibi, iki yafl›nda bafll›yor müzi¤e
ilgisi. Ola¤and›fl› müzik yetene¤i, do¤ufltan yüzde 100
duyma kabiliyetine sahip (absolut) kula¤› ve duydu¤u
her parçay› an›nda ve eksiksiz olarak piyanoya aktara-
bilme yetene¤i ile Türk ve Avrupal› müzik çevrelerinin
hayranl›¤›n› kazand›¤›nda ise henüz 5 yafl›nda. ‹kinci
Cumhurbaflkan› ‹smet ‹nönü’nün talimat› ve Milli E¤itim
Bakan› Hasan Ali Yücel’in özel ilgisiyle, TBMM’nin ken-

di ad›na ç›kard›¤› özel yasadan yararlanarak yedi ya-
fl›nda ailesiyle birlikte Fransa’ya gönderiliyor. 

Paris Konservatuar›'nda besteci Nadia Boulanger’in,
Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff gibi dehalar›n ö¤ren-
cisi… Küçük yaflta 20. yüzy›l›n en iyi piyanistlerinden
olan Kempff’in hayranl›¤›n› kazan›yor. Biret 11 yafl›n-
dayken Kempff ile Paris’te Mozart’›n “‹ki Piyano ‹çin
Konçertosu”nu çal›yor. 

15 yafl›nda üç daldan mezun
Biret, Paris Ulusal Konservatuar›’n› Yüksek Piyano,
Efllikçilik ve Oda Müzi¤i dallar›nda birinci olarak bitirdi-
¤inde 15 yafl›ndayd›. 16 yafl›ndan bu yana dünya sah-
nelerinde yer al›yor. Amerika’daki ilk konserini 21 ya-
fl›nda, Rachmaninoff’un Üçüncü Piyano Konçerto-
su’nu çalarak Erich Leinsdorf yönetimindeki Boston
Filarmoni Orkestras› ile gerçeklefltirdi. ‹lk Rusya turne-
sini piyanist Emil Gilels’in ça¤r›s› üzerine yapt› ve bu ül-
kede büyük baflar› kazand›. Y›llar içinde onlarca ülke-
de, flehirde yüze yak›n konser verdi. 

Biret, 1986 y›l›nda, Beethoven’›n 9. Senfonisi’nin Liszt
taraf›ndan yap›lan uyarlamalar›n›, kayda aktaran ilk pi-
yanist oldu. Beyin ve kol gücü olarak piyanonun s›n›r-
lar›n› zorlayan Biret, Montpellier Festivali’nde, elefltir-
menler taraf›ndan yap›lmas› imkans›z olarak nitelendi-

Allegro agitato*

‹dil Biret, 20. yüzy› l›n en önemli piyanistlerinden Wilhelm

Kempff’in ö¤rencisi oldu ve övgüsünü ald›.

‹dil Biret

Allegro agitato*
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rilen bir denemeye giriflerek bu uyarlamalar›n hepsini
art arda üç konserde seslendirdi. 

‹lkler, rekorlar, ödüller
1992 y›l›nda Chopin’in tüm eserlerini içerin 15 CD’lik
bir seriyi Naxos firmas›yla kayda ald›. Bu kay›t 1995 y›-
l›nda Varflova’da gerçeklefltirilen “Chopin Diskleri Bü-
yük Ödülü” çerçevesinde, ‹dil Biret’e jüri özel ödülünü
kazand›rd›. Sanatç› daha sonra Brahms (1997, 12 CD)
ve Rachmaninoff’un (2000, 10 CD) tüm piyano yap›tla-
r›n› külliyat halinde kaydederek romantik piyano edebi-
yat› literatürüne kendi damgas›n› vurdu. Bu CD’ler k›sa
sürede uluslararas› müzik piyasas›n›n aranan kay›tlar›
haline geldi. 

1995 y›l›nda Boulez’in 3 sonat› için yapt›¤› kay›t Pa-
ris’te her y›l düzenlenen “Alt›n Diyapozon” ödülünü ka-
zand› ve “Le Monde” gazetesi bu diski y›l›n en iyi kay-
d› seçti. 1997’de Brahms’›n ölümünün yüzüncü y›l› ne-
deniyle, bestecinin piyano eserlerinin tamam›n› Alman-
ya’da befl resitalde icra etti. Ayr›ca bir konserde
Brahms’›n iki konçertosunu birden çalarak bunu yapa-
bilmifl çok az say›da piyanistin aras›na girdi. 1998 y›l›n-
da, Beethoven’›n befl piyano konçertosunu üç günlük
konser dizisinde arka arkaya seslendirdi. Biret, ayr›ca
yedi günlük bir konser dizisinde Beethoven'›n tüm pi-
yano sonatlar›n› art arda çald›. Bu sonatlar› kaydeden

Biret, bu projesiyle dünyada Beethoven’›n piyano için
yazd›¤› sonat, konçerto ve senfoni uyarlamalar›n›n ta-
mam›n› seslendiren tek piyanist unvan›na eriflti.

En genifl repertuvar 
Sanatç› son olarak 2002 y›l›nda da György Ligeti’nin
piyano etüdlerinin kayd›n› yapt›. Ola¤anüstü bir haf›za,
mükemmel bir teknik ve yorumlama gücüne sahip ola-
rak nitelendirilen Biret dünyan›n en genifl repertuvarl›
piyanisti unvan›n› da tafl›yor. 

Dünyan›n en çok aranan klasik müzik yorumcular› ara-
s›nda yer alan Biret, bugüne kadar Kraliçe Elizabeth
(Belçika), Van Cliburn (ABD), Busoni (‹talya), Montreal
(Kanada), Liszt (Weimar, Almanya) gibi birçok piyano
yar›flmas›nda jüri üyeli¤i yapt›. 1971’de T.C. Devlet Sa-
natç›s› ilan edildi, Bo¤aziçi Üniversitesi’yle Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi’nin “onursal doktora” unvanlar›n›
tafl›yor. 

Yurtd›fl›nda ald›¤› ödüller aras›nda “Lili Boulanger Me-
morial”, “Harriet Cohen/Dinu Lipatti Alt›n Madalyas›”,
Polonya Hükümeti Kültür Liyakat Niflan›, ‹talyan Hükü-
meti Adelaide Ristori Niflan› ve Fransa Hükümeti “Che-
valier de L’Ordre de Mérite” niflan› bulunuyor. Türki-
ye’nin en prestijli müzik ödülü say›lan Sevda Cenap And
Müzik Vakf› Onur Ödülü Alt›n Madalyas›’n›n da sahibi. 

Befl yafl›nda Bach çal›yordu

Biret’in annesi Leman Biret anlat›yor: “Onun piyanonun

önünde oturup da çalaca¤› bir parçay› tecrübe etmesi ya da
duraklamas› vaki de¤ildi. Bazen bir kez dinledi¤i uzun bir

eseri birkaç gün sonra ortaya ç›kar›fl› bunu kafas›nda iflledi-

¤i zann›n› veriyordu. Nitekim befl yafl›nda bulundu¤u s›ralar-

da bir gün ‹stanbul'da rahmetli Karl Berger’i ziyaretimizde bu

tahminimizin do¤rulu¤unu ispat eden bir sürprizle karfl›laflt›k.

O gün kendisine büyük hayranl›k gösteren Berger’e birçok
fley çald›ktan sonra o zamana kadar hiç duymad›¤›m›z bir

Bach Invention'› da çald›. Bu Invention'› Ankara’dan hareke-

timizden evvel hocas› Mithat Fenmen’den dinlemifl. fiaflk›nl›-

¤›m›z› gören Berger meseleyi tahmin ederek: “Bunu ne za-

man ö¤rendin?” diye sorunca, küçük (‹dil) gayet tabi bir fley

söylüyor gibi: “Trende” dedi. ‹flte o gün kesin olarak dinledi-
¤i eserleri elleriyle de¤il kafas›yla çal›flt›¤› kanaatine vard›k.

“Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti: ‹dil Biret”

Dominique Xardel taraf›ndan haz›rlanan, Can Yay›nlar›’ndan

ç›kan “Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti: ‹dil Biret” adl›
kitap, tüm dünyada tan›nan ünlü sanatç›n›n eksiksiz bir

portresini çiziyor. Biret, Xardel’in kendisiyle yapt›¤› söyleflide,

müzi¤e bak›fl aç›s›ndan çal›flma yöntemlerine, ailesindeki mü-

zik merak›ndan e¤itim ald›¤› büyük hocalara, kay›t serüvenle-

rinden turne ve seyahatlerine, ustalar›n kendisine verdikleri

ö¤ütlerden ülkemizde klasik Bat› müzi¤inin Osmanl› döne-
minden bu yana geliflimine dek birçok konuya de¤iniyor. 

‹dil Biret, iki yafl›nda duydu¤u her sesi nota olarak alg›l›yor, her melodiyi deflifre edebiliyordu.
Ola¤anüstü bir haf›za, mükemmel bir teknik ve yorumlama gücüne sahip olan Biret, hem dünyan›n 
en önemli klasik müzik yorumcular›ndan biri hem de dünyan›n en genifl repertuvarl› piyanisti.

Kaynak: www.idilbiret.gen.tr
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Sabahattin Ali, foto¤ra-
fa tutkuyla ba¤l› bir ya-

z a rd ›. Ali’nin çekti¤i foto¤-
raflar kendi metinleriyle,
baflkalar›n›n onu çekti¤i
foto¤raflar, an›lar ve mek-
t u p l arla birlefltirilerek kitap
haline getirildi. 25 fiubat
1907’de Gümülcine’de do-
¤an Ali, ‹stanbul ‹lkö¤ret-
men Okulu’nu bitirip Yoz-
gat’ta bir y›l ö¤retmenlik yapt› ve 1928’de Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan Almanya’ya gönderildi. 1930’da
yurda döndükten sonra Ayd›n, Konya ve Ankara orta-
okullar›nda Almanca ö¤retmenli¤i, Milli E¤itim Bakanl›-
¤› Yay›n Müdürlü¤ü’nde memurluk ve Devlet Konser-
vatuvar›’nda dramaturgluk yapt›. 1945’te ‹stanbul’da
Markopafla adl› Mizah Gazetesi’ni ç›kard›. fiiirler, hika-
yeler, romanlar yazd›, çeviriler yapt›. ‹lk yaz›lar› Bal›ke-
sir’de Irmak Dergisi’nde ç›kt› (1925/26). 1930’larda öy-
küye gerçekçi ve yeni bir soluk getirdi. Öykülerinde ta-
n›mlamakta güçlük çekti¤imiz kimi duygular› ustal›kla
anlatan Ali, insan›n zavall›l›¤›n› ve gücünü ayn› sars›l-
maz üslupla, zaman zaman masals› ve destans› bir bi-
çimde yans›tt›. “Bir Foto¤raf Cam› / Çekti¤i Ve Çeke-
medi¤i Foto¤raflar›yla Sabahattin Ali” kitab› Yap› Kredi
Yay›nlar› taraf›ndan yay›mland›. 

B‹R FOTO⁄RAF CAMI TÜRK‹YE YAfiADI⁄IMIZ
C E N N E T

Türkiye Yaflad›¤›m›z Cen-
n e t adl› kitap NTV Yay›n-

lar› taraf›ndan haz›rland›.
Türkiye için bir güzellik anto-
lojisi niteli¤indeki kitap, alt›
bölümden olufluyor: Su,
Da¤, Orman, K›y›, K›r ve Kül-
tür. Kitapta “Edebi güzellik
ülkesi” olarak geçen Türki-
ye’nin co¤rafyas›n›n milyon-
larca y›l önceye dayanan
oluflum maceras› d e t a y l a r › y l a anlat›l›yor. Kitapta Türki-
ye’nin bir gezginin görebilece¤i do¤al ve kültürel zen-
ginlikleri sergileniyor. Bu zenginli¤in sergilenmesinde
Türkiye’nin en iyi 13 foto¤rafç›s›n›n çekti¤i 134 kare fo-
to¤raf önemli rol oynuyor. ‹ngilizce ve Türkçe olarak iki
farkl› dilde haz›rlanan kitaptaki foto¤raflar, tarihi ve
co¤rafi güzellikleri anlatan resimalt› yaz›lar›yla destekle-
niyor. Böylece yaflad›¤›m›z topraklar›n özledi¤i ve hak
etti¤i de¤er okuyuculara hat›rlat›l›yor. Türkiye Yaflad›¤›-
m›z Cennet’in editörlü¤ünü Mustafa Alp Da¤›stanl›, fo-
to¤raf editörlü¤ünü Erdem Yavaflça yapt›, metinleri ise
A. M. Celal fiengör yazd›. Türkiye’nin da¤lar›, sular›,
ormanlar›, k›y›lar› ve k›rlar›yla ilgili bilgilerin yan› s›ra Ak-
damar Kilisesi’nden Halilürrahman Medresesi’ne, Ga-
lata Köprüsü’ne kadar birçok önemli tarihi yap›yla ilgili
bilgiyi bulmak mümkün.

Türk si n e m a s ›n d a b a fl t a n
afla¤› bir yenilenme söz

konusu. Hatta bu yenilenme
o kadar ileri noktalara var›yor
ki, “Yeflilçam” isminin önüne
bir “Eski” nitelemesi oturtulu-
yor. Bu yaln›zca sineman›n ta-
n›mlanmas›yla kalm›yor. Bun-
larla beraber “Eski Yeflilçam
Oyuncular›”, “Eski Yeflilçam
Yönetmenleri” gibi tan›mla-
malar da geliyor. Peki, bu kadar “Eski”ye karfl› yeni
olan ne? Ya da yeni olan Türk Sinemas›’n› ne kadar ile-
ri götürecek? ‹flte bu önemli sorulara cevap verecek
kifliler, son dönem Türk Sinemas›’na damgas›n› vuran
yönetmenler. “Türk Sinemas›n› Yönetenler” kitab›nda
üretimleri izleyici taraf›ndan be¤enilmifl genç yönet-
menlerle yap›lan röportajlara yer veriliyor. Sinemayla
halk› daha kolay buluflturan, sanatsal endifle yerine
e¤lence k›sm›na daha çok önem veren “Endüstri Sine-
mas›”n›n temsilcileri olarak Ferdi E¤ilmez, Tayfun Gü-
neyer, Taylan Biraderler ve Ezel Akay gibi yönetmen-
lerle, onlar›n karfl›s›nda “Yönetmen Sinemas›”n›n en
etkin isimleri olan Ça¤an Irmak, Reha Erdem, Kutlu¤
Ataman, Yeflim Ustao¤lu, Ümit Ünal ve Cem Bafleski-
o¤lu’nun röportajlar› yer al›yor. Röportajlar› yazan ve
derleyen Serdar Özb›y›k.

TÜRK S‹NEMASINI 
Y Ö N E T E N L E R
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Mayalar, Amerika k›tas›n›n
ilk ve en ileri uygarl›¤›n›

kuran toplum. Ça¤dafllar›
olan birçok yerli toplumun ak-
sine Mayalar, yaklafl›k üç bin
500 y›l önce inan›lmas› güç bir
seviyede teknolojik ve bilimsel
geliflim yaflad›lar. Matematik,
mimari, astronomi ve flehircilik
gibi bilimlerde önemli bir biri-
kime sahiplerdi. Mayalar, çev-
r e l e r indeki birçok farkl› kültürü etkileri ya da yönetimleri
alt›na alarak Orta Amerika topraklar›n›n tamam›na ha-
kim ve güçlü bir imparatorluk kurdular. Tarihte bilinen
en do¤ru zaman ölçümlerini binlerce y›l öncesinden ya-
pan, günefl sistemindeki tüm gezegenlerin yörüngeleri-
ni ve günefl çevresindeki hareketlerini net bilgilerle sap-
tayan bu uygarl›k, ard›nda anlafl›lmas› ve inan›lmas› zor
bir bilgi birikimi b›rakt›. Bilimsel geliflim ve yaflam kültü-
rü, ne kadar ileri olursa olsun, bir gün bu uygarl›k da ta-
rihin tozlu sayfalar› aras›nda kaybolup gitti. Günümüzde
Honduras, Guatemala ve Meksika yo¤unluklu olarak,
Orta Amerika devletlerinde ciddi bir Maya nüfusu yafla-
m›na devam ediyor. Y›lmaz Ayd›n’›n yazd›¤› “Mayalar /
Klasik Tarihin Yan›lg›s›” kitab›, Mayalar›n efsanevi uy-
garl›klar›n› kuruluflundan günümüze kadar tarihsel süre-
ci içinde ayr›nt›lar›yla anlat›yor.

O, Timur Bey olarak do¤-
du; fakat ömrünün

önemli bir bölümünde aksak
kald›¤› için ölümünden 35 y›l
sonra bir tarihçi ona “Acai-
bü’l-Makdur’da Timurlenk” is-
mini verdi. Tarihte, bir uçta
fleytan›n beden bulmufl hali,
di¤er uçta milyonlar›n gönlüne
giren bir hay›rsever, genel an-
lamda karmafl›k bir kiflilik ola-
rak karfl›m›za ç›k›yor Timur Bey. “Muhteflem Savaflç›
T i m u r l e n k ” k i t a b › bu efsanevi kiflili¤in hayat›n› ve yafla-
d›¤› zaman›n önemli olaylar›n› içeriyor. 9 Nisan 1336 y ›-
l › n d a do¤an Timurlenk’in dünyaya gelifli, asl›nda b ü y ü k
yank› uyand›ran önemli bir kehanetin do¤rulanmas›y-
m›fl. Kehanet, bu kiflinin daha sonra “Dünyan›n Haki-
mi” olaca¤›n› söylerken de yan›lmam›fl. Nitekim T i m u r
B e y ‹ran, Irak, Azerbaycan, Hindistan, Suriye, Çin ve
Delhi’ye kadar bütün Asya’ya ve 1402 Ankara Sava-
fl›’nda, ordusundan iki kat büyük bir orduyu ma¤lup
ederek ‹zmir’e kadar Anadolu’ya hakim oldu. Semer-
kant’ta Gur Emir Türbesi’nde bulunan kabrinin kap›s›n-
daki yaz›t ise onun flan›n› flu sözlerle ifade edi y or: “Bu-
ras› flöhretli ve merhametli hükümdar, en büyük sultan,
en kudretli cihangir, dünya tarihi Timur Bey’in son isti-
rahat yeridir.” 

KLAS‹K MÜZ‹K REHBER‹ MUHTEfiEM SAVAfiÇI 
T‹MURLENK 

MAYALAR KLAS‹K 
TAR‹H‹N YANILGISI 

11 . y ü z y › l d a A v r u p a ’ d a
bafllayan, 17. yüzy›lda Jo-

hann Sebastian Bach’la zirve-
ye ulaflan ve günümüze kadar
devam eden, genel tabirle
Klasik Müzik diyebilece¤imiz
tür, müzi¤in matematiksel
olarak ulaflt›¤› en yüksek dü-
zeyi ifade eder. Ne var ki bu
müzi¤i hakk›n› vererek dinle-
yebilmek, daha önemlisi din-
lerken haz alabilmek için bilgi sahibi olmak, bu konuda
a r a fl t › r m a k g e r e k i r . Klasik Müzik Rehberi sanat, este-
tik, uygarl›k, duygu, sayg› gibi kavramlar›n önemini yi-
tirmeye bafllad›¤›, bir “kültür” yozlaflmas›n›n yafland›¤›
günümüz ortam›nda, henüz umudunu yitirmemifl in-
sanlar›n daha rafine bir yaflam sürmelerine, daha mut-
lu ve sa¤l›kl› çocuklar yetifltirmelerine yard›mc› olacak
bir baflucu kitab› niteli¤i tafl›yor. Kitab›n yazar›, efsane-
vi Üç Hürel grubunun solisti, bestecisi ve söz yazar›
Feridun Hürel. Kitapta foto¤raflar› ve yaflam öykülerin-
den önemli kesitleriyle, kronolojik olarak s›ralanm›fl
232 büyük besteci ve genifl bir müzik sözlü¤ü yer al›-
yor. Çocuklara anne karn›nda hangi parçalar›n dinletil-
mesi gerekti¤i, hangi bestecinin kaç y›l yaflad›¤› ve en
çok bestecinin hangi ülkede oldu¤u gibi konulara ›fl›k
tutuluyor. 



WEF Davos Zirvesi

Davos’tan ‹stanbul’a

74 Yaflar k›salar

Dünya ekonomi ve siyasetine yön veren siyasi lider-
ler, uluslararas› kurulufllar›n yöneticileri, pek çok

bilim adam›, akademisyen ve sanatç› daha iyi bir dün-
ya için Ocak 2008’de World Economic Forum (Dünya
Ekonomik Forumu) Davos Zirvesi’nde bulufltu.

“Yenilikçi iflbirli¤inin gücü” ana temas›n›n ifllendi¤i zir-
vede, Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan
Yaflar Kalpakl›o¤lu da yer ald›. Kalpakl›o¤lu Davos Zir-
vesi ile ilgili izlenimlerini aktar›rken, foruma damga vu-
ran konunun dünya ekonomisindeki daralma oldu¤unu
belirtti. Kalpakl›o¤lu; “Zirvede bafllang›çta kötümser bir

tablo çizilse de sonraki günlerde Çin, Hindistan gibi bü-
yük ekonomilerle süren canl›l›¤›n küresel durgunlu¤u
frenleyebilece¤i konufluldu. Genel olarak likiditede da-
ralma, g›da ve emtia fiyatlar›nda kal›c› yükselme bekle-
niyor. Bu da fakir ve geliflmekte olan ülkelerde g›dan›n
daha da önemli bir sosyal sorun olabilece¤ini gösteri-
yor” dedi. 

Di¤er önemli konunun da, iklim de¤iflikli¤i ve suyun
önemi oldu¤unu ekleyen Kalpakl›o¤lu, “Su konusunda
hem mesleki hem de sosyal sorumluluk aç›s›ndan he-
pimize görev düflüyor” aç›klamas›n› yapt›.

Davos’ta gerçeklefltiren Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun ard›ndan PricewaterhouseCoopers, bu y›l

Davos’a kat›lan Türk ifl dünyas› temsilcilerinin izlenim-
lerini ve görüfllerini paylaflmak üzere Davos’tan ‹stan-
bul’a bafll›kl› bir panel düzenledi. PwC Türkiye Baflkan›

Cansen Baflaran, TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤, Do¤an Yay›n Holding ‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Ali Yalç›nda¤, Yaflar Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu, Koç
Holding Otomotiv Grubu Baflkan› Turgay Durak, Boru-

san Holding CEO’su Agah
U¤ur, ARGE Dan›flmanl›k
Yönetim Kurulu Baflkan›
Y›lmaz Argüden, Boyner
Sanayi A.fi. ‹cra Kurulu
Baflkan› Osman Boyner,
Milliyet Gazetesi köfle ya-
zarlar› Meral Tamer ve Os-
man Ulagay’›n da kat›ld›¤›
toplant› CNN Türk’te ya-
y › n l a n d › . Davos’tan ‹stan-
bul’a toplant›s›; Davos’ta
oldu¤u gibi toplumu ve ifl

dünyas›n› yak›ndan ilgilendiren konularda, yarat›c› çö-
zümler gelifltirme yolunda, Davos’ta tart›fl›lan konular›
Türkiye’nin gündemine getirdi. 

Global kapitalist dünyada insanc›l kapitalizmin ne ka-
dar kabul görece¤i ve ne kadar uygulanabilece¤i, yeni-
likçili¤in flirketler için tek çözüm oldu¤u konular›n›n
paylafl›ld›¤› panel oldukça verimli geçti.

Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Yaflar
Kalpakl›o¤lu yapt›¤› konuflmada, ekonomik güvensizli-
¤in dünyada ve Türkiye’deki art›fl› konusuna de¤indi. 

Kalpakl›o¤lu “Dünya bu tür krizleri geçmiflte de yaflad›,
gelecekte de yaflayacak. Önemli olan krizin yönetimi,
ekonomiye, geliflen ülkelere yapaca¤› etkidir” dedi.
Kalpakl›o¤lu, Türkiye için krizin çok derin bir s›k›nt› ya-
ratmayaca¤›n› da sözlerine ekledi. 

27. P›nar Resim Yar›flmas›

P›nar G›da Grubu, çocuklara sanat› sevdirmek ve
onlar›n zihinsel geliflimlerine katk›da bulunmak

amac›yla 27 y›ld›r sürdürdü¤ü P›nar Resim Yar›flma-
s›’na 2008 y›l›nda da devam ediyor. 

2 Haziran 2008 tarihinden itibaren yar›flman›n sonucu
www.pinar.com.tr web sitesinden izlenebilecek.

Türkiye çap›ndaki ilkö¤retim ö¤rencileri aras›nda dü-
zenlenen ve “Süt ve Büyüme” konulu resim yar›flma-
s›n› kazanan 22
yetenekli çocu-
¤un, 12-16 Hazi-
ran günleri aras›n-
da ‹stanbul’da ün-
lü ressam Prof.
Hüsamettin Ko-
çan ve ekibiyle re-
sim atölyesi çal›fl-
malar›na kat›laca-
¤›; bu flekilde ço-
cuklar›n resme ilgi
ve duyarl›l›¤›n› ar-
t›rman›n amaçlan-
d›¤› belirtildi.

P›nar G›da Grubu Çanakkale’deydi

P›nar G›da Grubu Sat›fl Pazarlama Toplant›s› Ça-
nakkale’de gerçeklefltirildi. Türkiye çap›nda görev

yapan sat›fl ve pazarlama yöneticileri, birlik ve bera-
berlik duygular›n› güçlendirmek, çal›flanlar›n motivas-
yonunu sa¤lamak ve 2008 ifl planlar› hakk›nda bilgi
paylafl›m›nda bulunmak için bir araya geldi. “Gücünün
Fark›na Var” slogan› ile gerçeklefltirilen organizasyo-
na, Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan

Yaflar Kalpakl›o¤lu, Yaflar Toplulu¤u ‹cra Baflkan›
Mehmet Aktafl, Yaflar Toplulu¤u Operasyonlar Bafl-
kan› Olcay Sunucu ve Baflkan Yard›mc›s› Azmi Gü-
müfllüo¤lu kat›ld›. Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu
Baflkan› Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu yapt›¤› konuflma-
da, “Rekabette önde olmak ve zirveye ç›kmak, Türki-
ye ve Yaflar olarak geliflmemiz, bir ad›m önde olma-
m›z gereklidir” dedi.  
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Patent Oscarlar› sahiplerini buldu

P›nar’a ödül ya¤d›

Türkiye’nin ilk nano 
boya patenti Dyo’nun

Yalç›n Gökçeba¤ ve 
Cuma Ocakl› resim sergisi

Türk Patent Enstitüsü (TPE) taraf›ndan bu y›l ikincisi

düzenlenen “2007 Türk Patent Ödül Töreni” Anka-

ra’da gerçeklefltirildi. 

Türkiye imaj›na ve ekonomiye katk›s›, özgünlük, kal›c›l›k,

tan›nm›fll›k ve iletiflim kriterleri göz önünde tutularak ve-

rilen ödüller, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›ld›-

¤› törenle sahiplerini buldu. P›nar Süt Mamülleri San.

A.fi., Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan verilen “2007

Türk Patent Ödülleri”nde g›da sektöründe “Alt›n Marka”

ödülüne sahip oldu. Ödülü P›nar Süt A.fi. ad›na Yaflar

Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itbafl› ald›.

Dyo, boya sektöründe nanoteknoloji alan›nda pa-
tent alma baflar›s›n› gösteren ilk Türk sanayi kuru-

luflu oldu. Dyo’nun nanoteknoloji ile üretti¤i ürünler için
2 0 0 5’de Türk Patent Enstitüsü’ne yapt›¤› baflvuru,
geçti¤imiz ay Avusturya Patent Ofisi taraf›ndan onay-
land›. 

Dyo boya, yeni ürünleri “Nano ‹pekmat”, “Nanolack”,
“Na-Nofire”, “Nanoparke” ve “Nano Geçifl Astar›” ile
2 0 0 8’de pazar pay›n› daha da art›rmay› hedefliyor.
2 0 0 8’e “Gelece¤i Boyuyoruz” slogan› ile giren Dyo,
Çeflme Alt›n Yunus Oteli’nde gerçeklefltirdi¤i Bayi Top-
lant›s›’nda yeni nano ürünlerini tan›tt›. 

Yaflar Toplulu¤u Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, ‹cra
Baflkan› Dr. Mehmet Aktafl, Baflkan Yard›mc›s› Dyo
Genel Müdürü Dr. Hüseyin Çeliker ve üst düzey yöne-
ticilerin kat›ld›¤› bayi toplant›s›nda 2008’in at›l›m y›l›
olaca¤› belirtildi.

‹zmir Büyük fiehir Belediyesi, ‹zmir’de basketbolun
tarihini yazanlar› unutmad›. ‹zmirli sporcular ve ifla-

damlar›, “‹zmir Basketboluna Hizmet Edenler Ödül Tö-
reni”nde bulufltu. Yaflar Holding Onursal Baflkan› Sel-
çuk Yaflar’› da basketbola yapt›¤› katk›lar nedeniyle
ödüllendirdi. 

Ödülü ‹zmir Büyük fiehir Belediye Baflkan› Aziz Koca-
o¤lu’nun elinden alan Selçuk Yaflar, “Bu tarihi bir tö-
rendir ve gençlere örnektir. Bunun çal›flanlar›n nas›l
takdir edildi¤ini gösteren iyi bir ders olmas›n› diliyorum”
d e d i .

Selçuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nin
konuklar› Yalç›n Gökçeba¤ ve Cuma Ocakl›’yd›.

Yurtiçi ve yurtd›fl›nda sergiler açan Yalç›n Gökçeba¤,
resimlerinde do¤ay› ve do¤a içinde süren yaflam› nak›fl
gibi iflliyor. Gökçeba¤, “Resim sanat›n›n en güzel yan›,
tabloya bakan insan›n ne hissetti¤i, ne düflündü¤ü-
dür” diyor. Ressam Cuma Ocakl›’n›n “Desen Tad›nda
Asyal› Bir Tutum” adl› ya¤l› boya tablolar›ndan oluflan
sergisi sanatseverlerin be¤enisine sunuldu. Resimlerin-
de insan figürlerine yer vererek duygu ve akl›n ortak
paydas›n› anlatmak istedi¤ini belirten Ocakl›, “Yaflam›n
yönlendirici ve oluflturucu gücü olarak kompozisyonla-
r›mda insan› iflledim. Bu co¤rafyadaki biz ve bizlerden
önceki kültür katmanlar›n›n b›rakt›¤› izlerin, bizleri olufl-
turan yap› tafllar› oldu¤unu düflünüyorum” dedi.

15. ‹zmir Avrupa Caz
Festivali 

‹zmir Kültür ve Sanat Vak-
f ›’n›n (‹KSEV) düzenl e d i ¤ i

15. ‹zmir Avrupa Caz Festi-
vali, dünyaca ünlü piyanist ve
besteci Fahir Atako¤lu’nun
aç›l›fl konseriyle gerçekleflti-
rildi. 51. Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen son albü-
mü “‹stanbul in Blue”daki eserlerini seslendirdi¤i ko n s e r-
de Atako¤lu’na davuld a Horacio El Negro Herhandez,
gi t ar d a Wayne Krantz, saksofonda Bob Franceschin ve
bas gitarda Matthew Garrison efllik etti. Yaflar Toplulu-
¤u’nun sponsor oldu¤u konseri ‹KSEV Baflkan› Filiz Sar-
per Eczac›bafl›, Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflka-
n› Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu, ifladamlar›, fahri konso-
loslar ve sanatseverler büyük be¤eniyle izledi. 

Türkiye’nin tek ambalaj merkezi olan TSE Ambalaj

Laboratuvar› Müdürlü¤ü taraf›ndan her y›l düzen-

lenen “Alt›n Ambalaj” yar›flmas›nda P›nar Süt ve P›nar

Su, ambalajlar›yla ödüle lay›k bulundular. 

Bu y›l dokuzuncusu düzenlenen “Tüketiciyle Dost Al-

t›n Kalite Zirvesi” kapsam›ndaki “Markan› Ödüllendir

Anketi” sonucunda ise P›nar sektöründe en yüksek

oyu alarak “Tüketici Dostu Marka” unvan›na lay›k gö-

r ü l d ü .

Selçuk Yaflar’a basketbola hizmet ödülü

Yalç›n Gökçeba¤ Cuma Ocakl›



We entered the second quarter of 2008. Nowa-
days, world agenda and in parallel to this, Tur-

key’s agenda focus mainly on the developments in
global economy. In January, the participants in Davos
World Economic Forum Meeting dealt with a heavy
agenda and discussed many different issues in vario-
us platforms with all their aspects. However, hot deve-
lopments in global economy became prominent.   

It is a common determination that the USA economy
is in a slowdown and this also affects other countries’
economies. The fluctuation in global markets makes
its mark on 2008. China still draws attention with its
rates of change and growth. While the center of the
world was the West, today economic intensity and
growth have shifted towards the East. It is seen that
the growth will continue in agriculture, food, health
and energy sectors in addition to current sectors.
These sectors are considered to gain more importan-
ce in the following years due to environmental factors
such as global warming and drought as well as the in-
crease in world population. I think that it is very impor-
tant for our country to closely follow the develop-

ments in global economy. Efficiency and innovations
will stand at the forefront for competitiveness. Comp-
leting investments to exist in agriculture-food sectors
in the future and strengthening infrastructure in edu-
cation for a better performance will be important
steps for Turkey.     

AToday, the importance of human factor is indisputab-
le. Turkey with its strategic location, geographical fe-
atures, young population is among the countries that
the world watches closely. Our duty is to follow the de-
velopments in the world, to take proper actions and to
be prepared for risks that may occur. Turkish economy
can grow 7 - 7.5% every year and success becoming
an economy worth trillion of dollars within 10 years. I
believe wholeheartedly that Turkey has such a capa-
city. Being optimist but deliberate are prerequisites of
standing against the future.

We have entered a period where our world is rapidly
changing and different winds are blowing. I wish this
will be a deliberate but efficient period for all of us and
pay my respects to all. 

76 summaries

Aperson borns to be a painter, or becomes a painter
by improving oneselves abilities? Do the art flame

once kindled binds oneselves hand and feet? It was not
possible to answer these questions with just one sen-
tence until today. And it seems from now on it will saty
unanswered. But there is a fact that art defines life. And
the its’ flame once sparkled inside one, it burns all the
way long. Mehmet Güleryüz, born in 1938, is a signifi-
cant name of Turkish figurative art with his expression-
ist style. His art journey which started at his early ages,
diverted him to sculpture or even acting time to time.
Güleryüz defines art as a “form excluding the usual”.
The existince of art intoduces the meaning of life. He
says he wants to express the effects that life has on
him and wants to answer it by dealing with various
branches of art. He mentions that he has to reflect
what he understands from life and this is the nature of
it. What lies beneath is his character that is influenced
by life itself and wanting to respond it. There is com-
mon saying which goes “everyone can make art”.
“Actually everone should make art. But, art excludes
the regular” Güleryüz declares. And adds that “every-

one can make art” is an earnest desire and nothing
else. Some artists are in need to express a message.
Güleryüz, although not being someone to support this
idea, thinks that there must be a theme and a key note.
And mentions that the continuity is essential. This is
also a very important basis for the process of artistic
formation. However, it should be repressed and kept
behind. Güleryüz explains that at the end of views like
“there should be no message” or “art work should
include a message”, the most important thing that mat-
ters is, how you create the art work. 

World economy and change

Art is life

Feyhan YAfiAR KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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Having worked as a researcher for two years after
having received painting training in ‹stanbul Fa-

culty of Fine Arts and listening to his inner voice, Arif
Aflç› tells his trainer, Hilmi Yavuz, that he wants to visit
Asian countries and thus, he will resign from his duty.
Hilmi Yavuz tells him that he won’t be able to make a
living by painting and suggests him to take photog-
raphs during his planned travel and write articles to jo-
urnals. With the courage he has taken from Yavuz, Afl-
ç› comes to an agreement with a newspaper and sets
out for Asia and hits the road with a camera in his
hand. As he expresses, “he throws himself out to get
rid of his introversion”. He visits all Asian countries
from Nepal to Sri Lanka, from China to Mongolia du-
ring three years. He takes photos of Asian countries he
has visited from an amateur’s perspective. He learns
technical know-hows of photography within time and
as he requires. As a photographer, he observes many
people, cultures, faiths and climates and is enriched
by these. He realizes that he has done the best for
himself by listening to his inner voice. At the end of the
journey, he puts his signature on a journal called “Tur-

kuaz (Turquoise)”. Thus, photography adventure of Afl-
ç› that started unprofessionally turns into professiona-
lism. When his journey ends and comes back to Tur-
key, he plans to return to his old profession, engraving,
but does not want to leave photography.        

Instead of black and white gravures he did before, he
starts to take black and white photos. He reflects his
training and accumulation on painting to his photog-
raphs. Camel caravans that he encountered during his

journey to Asia lead to the formation of Silk Road Pro-
ject in his mind. He makes initiatives to realize this Pro-
ject in 1996. He makes preparations for months for the
project he defines as “Crazy work”. First, he seeks a
sponsor for the Project. He reads many books depicting
the Silk Road and examines many maps. Later, he on-
ce again happens to visit Asia. He travels for 18 months
together with a four-member team. He sets out from Si-
an in China and via Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenis-
tan and Iran he arrives at Turkey from Do¤ubeyaz›t.

Deliberate positivism

Managing Director of Akbank Board of Directors,
Suzan Sabanc› Dinçer, defines herself as a “qu-

ick, dynamic, vivid, social, production focused, recep-
tive to learning and disciplined” person. She continues
her life in the framework of these principles. 

Thus, she can manage her life and her social roles as
a businesswoman, banker, wife and mother as she
desires. Dinçer says “Our primary responsibility sho-
uld be the economy because if the economy is good
in a country, it will bring social welfare, cultural level,
education and all approaches to us. Turkey took a
great opportunity. It showed a very good performan-
ce for five years. In the last 4-5 months, either consti-
tutional amendments or headscarf has been on our
agenda. In addition to these, closure of the ruling
party takes place on the agenda. There are other pri-
orities above the economy. Turkey is a young country
and we are passing important tests regarding the de-
mocracy. While we run towards the European Union
and try to become a part of Europe, we should not ta-
ke contrary actions or do surprising things. That will
cause time loss.”           

Dinçer is a colorful person. Apart from being a busi-
nesswoman, banker, wife and mother, she has also
many identities in social life. She is Honorary Consul of
Luxembourg and assumes active roles in non-govern-
mental institutions such as TÜS‹AD, KAG‹DER, Finan-
ce Club. In her opinion, there is nothing you cannot do
as long as you manage your time efficiently. She lear-
ned to be disciplined and set her priorities during her
training in the U.K. Her every hour and day is planned.
Meetings that exceed their schedule do not take place
in her literature. She works fast and makes her decisi-
ons fast.     

When she looks at the conjuncture, Dinçer says that
she has positive visions about Turkey unless there is
an unexpected mishap. However, she does not omit to
say “I am deliberate. There are considerable problems
in world conjuncture and of course, this will have im-
portant impacts on Turkey. It is not possible for ever-
yone to earn money by doing everything. Companies
and sectors that have strategic significance will conti-
nue to draw interest and investment. In this sense, I
am optimist but a deliberate positive.” 

Street photographer
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Conducting metaphysical studies over 20 years,
Ifl›k Menderes describes that humankind is much

more than it seems. She says “In fact, each of us is a
great power. But we are not aware of it, we do not
know how to bring it out. If only our soul could disco-
ver its purpose. If only those who could discover could
explain to others who could not…What’s in the Univer-
se is reflected in Humankind”. 

Nowadays, when we experience “information blumia”
as she defines, the information in our minds does not
have any meaning. Information that we have theorati-
cally and cannot practice does not turn into knowled-
ge. The whole matter is that information should come
down to heart. 

When you talk to Menderes, you start to feel that the-
re is not any obstacle that you cannot overcome or
any problem that you cannot resolve. However, what
controls you and dares you is not the feeling of coura-
ge. She says “It is sufficient as long as your soul could
discover its purpose”. 

She says that life is like a stage play. “The first thing I
have learned in metaphysics is that soul chooses its
family before it is born since the soul almost determi-
nes what it wants to learn and teach in that life. We call
this ‘the purpose of soul’ in metaphysics. The soul de-
termines with whom it will realize its purpose. Consi-
d e r l i f e as a stage play. The soul chooses the players
in the play and of course, the players should also
choose it”.              

It is the indicator of our trust in ourselves and God’s
order to follow the course that soul determines thro-
ugh the guidance of our senses. According to Mende-
res, developing this courage means using that magni-
ficient power within us. 

We should not wait for our fears to ease in order to
end a relationship that gives more damage than bene-
fit or to change a job that we have got bored of. If mo-
tions within us are gradually increasing, then it’s time
to listen to them. These motions are the soul’s voice
that calls us for change.          

Criticism is essential 

Humans are more than they are

Date: December 28th, 1895. Place: Paris, Grand
Cafe. Incident: “The arrival of a train at the sta-

tion”. Its importance is that it is the start of film his-
tory. Its content is as short as its name implies, this
is the date when approximately one-minute image
depicting the arrival of a train at the station is called
a film. 

Those years when such images were crowned as a
great success fell far behind. Although the USA film
industry that exceeds $ 200 billion is incomparable,
this industry has also been growing in our country.
Turkish film industry has gained vitality through new
local productions that have begun to be played after
1980s, which is accepted as the standstill period of
the industry, and draws attention of the world with
important awards it has won in international festivals. 

Alin Taflç›yan has been responsible for film criticism
in Milliyet journal since 1994. She has been working
as a consultant in prominent festivals of Turkey such
as ‹stanbul Film Festival and Adana Golden Boll Film
Festival and assuming the duty of jury in many inter-
national festivals. We have asked Taflç›yan if what
has been experienced in a period when audience fills
cinema halls, local productions break box office re-
cords and first films of young directors start to be
played successively can be optical illusion. Taflç›yan
has said that details regarding which films the audi-
ence watches and which films break box office re-

cords should not be missed out. Some of the key
comments from our interview with Taflç›yan, who de-
fines her job as adjusting salt of films, are “there is
not a beach where those who want to become famo-
us in Cannes undress”, “the USA film industry is not
limited to Oscar”, “You may seek ways to escape
from the hall even if the director is Coppola”, “Altho-
ugh Turkish films play to a full house, Turkish cinema
moves backwards”.
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Art is freedom, freedom is art…

German curator, Marcus Graf, has been in Turkey
for seven years. His opinion on whether art lovers

or artists should change in order to make art from wit-
hin life are definite: “Artists should change. Artists can-
not create art according to their own desires. Art is
freedom.” Graf was brought up in Hamm/Germany
and in a district where foreigners mainly live. Having
graduated from Hildsheim University, Department of
Fine Arts, Aesthetics and Art History, he worked in
many art and cultural institutions as a curator, guide,
writer and project manager. After a while, he went to
New York to open a new page in his life. He stayed in
New York for three months but he could not find what
he looked for and returned to Germany. He decided to
visit Turkey in 2001 with his Turkish friend for six we-
eks and said “that’s what I had been looking for”. Graf
met the woman of his dreams in Turkey. He fell in love
in 2001. He found “art” in Turkey. There was only a
problem: People were away from the art. But he was
determinent. He told “If people do not come to art, he
will bring art to them”. Ever then he has been working
in ‹stanbul to bring art and people together.

He says that the main difference between Turkish ar-
tists and foreign artists is the courage and continues
“Turkish artists are braver because artists receive fi-
nancial aid from the government in foreign countries
such as Germany. Apart from this, there are more so-
cial areas for art abroad. Art galleries, exhibition cen-
ters and art associations abroad draw more attention
than those in Turkey. 90% of art galleries in Turkey ha-
ve been opened after 2001. Here, everything is cur-
rently developing. Of course, this is related to the cul-

tural development. We may say that cultural develop-
ment in Turkey started in 1980s. On the other hand,
laws on sponsorship have been amended. These
amendments have had a positive effect. Biennals have
had a considerable effect on modern art. Giant com-
panies have started to bring art under their umbrella.
They understood that sportive activities are not suffici-
ent for social development. The only support of a Tur-
kish artist is his own family. In this sense, I consider
Turkish artists to be very brave.”                        

CEO of Hey Tekstil, Aynur Bektafl, is a colorful,
energetic and successful businesswoman. They

call her “Atom Ant” in business world. One of the pro-
minent woman entrepreneurs of Turkey, Bektafl estab-
lished Hey Tekstil in 1992 by selling her two houses
and golds after having retired from the bank at the age
of 37 where she worked as an officer. She managed
to make her company rank among the greatest 500
companies of Turkey within 12 years. Today, Bektafl
serves with her eight companies in textile, tourism, in-
formatics and real estate sectors and is considered
among the most powerful women of Turkey. We see
an energetic and excited woman. She is an entrepre-
neur and addicted to success. She says “There is not
any work or employee that is unsuccessful in my com-
pany. I attach high importance to what I have got and
somehow make them successful. I caught the illness
of not being idle. I cannot stop myself”. Hey Tekstil
completed 2007 with seven factories in ‹stanbul and
Anatolia, 3,200 employees and $ 250 million turnover.
Its turnover target for 2008 is $ 500 million.  

People are necessarily curious about clothing prefe-
rences of a woman whose main field of activity is tex-
tile. Bektafl tells about herself with all her sincerity and
we encounter Burda legend. Bektafl likes getting dres-
sed very much since her childhood and she associa-
tes this with the fact that she did not use to dress styl-
ishly. Bektafl could have new clothes only in religious
festivals and her mother used to disarrange her old

clothes and sew new ones for her daughter. After Bek-
tafl learned sewing, she started to buy Burda magazi-
ne and sew her clothes for herself. While she was wor-
king in the bank, she participated in special days with
clothes she sewed. Bektafl thinks that Anatolia has a
substantial clothing culture and likes her colorful fab-
rics and big designs. Nowadays, she prefers branded
garments but she does not want her life to be consi-
dered as brand. 

“I cannot stop myself”



80 summaries

On the one hand, ever-increasing transportation
needs of ‹stanbul, one of the biggest metropoli-

tans of the world, and on the other hand, invaluable
history that is the heritage of three great empires. Whi-
le becoming modernized in this city with one thousand
seven hundred years history, where three different em-
pires lived, it is also necessary to adopt history.   

Having written on art history and archaeology approxi-
mately for 40 years and acting as an intermediate for
many historical works to return to Turkey, Özgen Acar
has told archaeological history of Turkey. Expressing
that it is impossible to appreciate archaelogical rich-
ness of ‹stanbul, Acar says “When you wander around
Sultanahmet, Üsküdar or Rumelihisar› you forget today
and is lost in the past while you think history. When yo-
u see a statue of Orhan Veli, you reach Orhan Veli. A
moment comes and you recall Fatih. Then, you re-
member Constantini. Financial value of these is be-
yond price.” He expresses his concerns about the pro-
tection of this huge heritage as “Turkey is both the
most lucky and unlucky country of the world. It has
such richness but economically, it is a poor country. Il-
legal trafficking of historical work is like a pipeline. On
the one side, there are historically rich but economi-
cally poor countries such as Turkey and on the other
side, there are economically rich but historically poor

countries such as the USA and Japan. I saw in the vi-
cinity of Washington that they surrounded a splendid
fig tree with chains. It was written on the plaquet in
front of the tree that ‘George Washington slept under
this tree.’ Their history is composed of 250 years; co-
me here and see our history. This the opportunity of
Turkey but our poverty today led to at least one or two
treasure hunters in every village. The damage caused
by such treasure hunters has increased. Advertisings
of metal detectors are on TV. Treasure hunters can
now obtain prospecting license and search for treasu-
re with seismology tools. The government is just an
onlooker to this situation. Our museums are in very
poor condition.”  

Beauty of seven hills is disappearing

Work of art that shades in 

Sculptor Bihrat Mavitan is an artist who got acqu-
ainted with art at a very early age thanks to her fa-

mily. Mavitan’s family who live in Izmir, originally from
crete, showed her a choice of life that is full of joy with
music, paintings and concerts. She spent most of her
time in Karfliyaka where she was all surrounded with
churches, ceremonies, chimes and Greek culture. Ma-
vitan thinks that her artistic aesthetics has nourished
and taken on a shape from these acquaintances.   

Mavitan, a firm believer of form, thinks that it is a re-
ward which the artist gives himself. “Sculpture is yet in

people’s lives”, the artist says, and adds that in order
people to be interested in sculpture the artist should
explain what it is and should educate the masses. Ac-
cording to Mavitan who describes sculptor as a per-
son who has to know about everything a little bit,
sculpture is a entertaining, educating and an illustra-
ting tool. Mavitan defines sculture as “The work of art
with a shadow”. And that brings another third dimen-
sion to it. So, the sculptor has to understand the third
dimension well. In order to do this, sculptor has to
know about geometry, painting, music, physics, mat-
hematics, chemistry, history, sociology, philosophy
and logics. Furthermore, has to make sports, be he-
althy, powerful and mighty. In other words, has to ha-
ve a knowledge about everything a little bit. Mavitan
thinks the worst thing in sculpture is copying. And
adds that this is the worst injury that a sculptor has to
live through. Warns the new sculptors to not to do
that. An owl has two significant features; it can see at
nights and turn its head 360 degrees. That means, it
can know everything around. Mavitan says that this si-
tuation is the number one headache of the sculptor
and adds that an artist can see 360 degrees and that
has not been thaught to. 


