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01 sunufl

B
u say›m›zda çok farkl› ve az ifllenen

bir konuda sizleri bilgilendirmek ve

görüfllerimi paylaflmak istedim. Bu-

gün global dünyada Afrika ve burada insan-

l›¤› tehdit eden “Kronik Açl›k” önemli bir

gündem maddesi olarak önümüze ç›k›yor...

Gelecek stratejilerinin ve dünyan›n daha iyi

yaflan›r bir hale gelmesi için y›llard›r liderlik

eden World Economic Forum (WEF), Afri-

ka’daki kronik açl›¤› gözler önüne sererek

dünyan›n bu soruna çözüm üretmesi için dik-

katleri bu bölgeye çekti. Cape Town’da ger-

çeklefltirilen toplant›da da sorunun asl›nda

bölgesel olmad›¤› ve tüm dünyay› etkiledi¤i

vurguland›. Gerçekten de orada yaflanan fa-

kirlik, açl›k, bulafl›c› hastal›klar global bir teh-

dit olarak asl›nda tüm dünyay› etkiliyor.

Konunun aciliyetini bir örnekle vermek gere-

kirse Nijerya’da do¤an bir çocu¤un 5. yafl

gününü görmeden hayat›n› kaybetme olas›l›¤›

‹ngiltere’de do¤an bir çocu¤a oranla 40 kat

fazla. Elveriflsiz yaflam ve sa¤l›k flartlar› iflte

bu derece vahim. Kenya’n›n Siaya Bölge-

si’nde de yaflayanlar›n yüzde 64’ü günlük 1

dolar›n alt›nda bir gelire sahip ve nüfusun sa-

dece yüzde 23’ü sa¤l›kl› su içme flans›na sa-

hip. Bölgede yüzde 24 oran›nda HIV ve AIDS

kendini gösteriyor ve maalesef ortalama 96

bin kifliye bir doktor düflüyor.

Dünya liderleri, politikac›lar, ifl dünyas›, sivil

toplum örgütleri ve akademisyenler bölge-

deki kronik açl›k sorununa yöresel çözümler

getirmek yerine uzun vadeli stratejik çal›fl-

malar›n yap›lmas› konusunda fikir birli¤ine

vard›. Afrika K›tas›’nda operasyonlar› bulu-

nan uluslararas› organizasyon ve kurumlar

da k›sa vadeli çözümler yerine uzun vadeli

çözüm yollar› aray›fl›na girdi.

Yap›lan araflt›rmalar bölgede öncelikle poli-

tik anlamda bar›fl ve stabilite sa¤lanmas›

konusunu ön plana ç›kar›yor. Daha önceki

y›llarda yap›lan ekonomik, g›da ya da sa¤l›k

yard›mlar›n›n asl›nda kesin bir çözüm yerine

tampon çözümler oluflturdu¤unu art›k her-

kes biliyor. Performansa dayal› bir yard›m

stratejisiyle bölgedeki tar›m›n geliflimi tek-

nolojik, finansal ve e¤itime dayal› bir çal›fl-

mayla ancak uzun vadede kurtar›c› bir çö-

züm önerisi olarak ortaya ç›k›yor. 

Tar›m›n gelifltirilmesi Afrika için kaynak so-

rununu çözecek önceli¤e sahip. E¤itim ve

sa¤l›k yat›r›mlar›n›n planl› bir flekilde yap›l-

mas› ise ikincil önem tafl›yor. Özetle soru-

nun kayna¤›n› çözmek yani bölgede eksik

olan tar›m yat›r›m›n› canland›rmak ve iyilefl-

tirmek, açl›¤› ve arkas›ndan gelen fakirlik ve

sa¤l›k sorunlar›n› çözmek gerekir.

Çok kültürlü ve kar›fl›k etnik yap›ya sahip

olan ve de¤iflik dilleri konuflan toplumlar›

demokratik çözüm önerileriyle kaynaflt›rmak

önemli. Toplumun, meselelere kat›l›mc› ol-

du¤u durumlarda da hep baflar› öyküleri

olufluyor. Bugün gündem maddesi olan Af-

rika K›tas› da toplumun kat›l›mc› oldu¤u bir

bilinçle uzun menzilli ve kaynak yaratmaya

dayal› çözüm önerileri ile gelece¤e bak›yor.

Dünya üzerinde, k›talarda yaflanan sorunlar

art›k global tehditlerdir.

S›n›rlar›n kalkt›¤›n›, dünyan›n globalleflti¤ini

söylüyoruz. O halde sorunlar da globallefliyor.

Bugün Afrika k›tas›n› tehdit eden açl›k, fakirlik

ve bulafl›c› hastal›klar dünya üzerinde pek

çok farkl› noktay› de¤iflik yollarla etkiliyor. Ma-

alesef sorunlar da globalleflti. Hindistan ve

Çin asl›nda Afrika için tecrübe ve ders alma

anlam›nda model teflkil ediyor. 

Dünyan›n gündemine oturan bu tür global

tehditler ve arkas›ndan gelifltirilen baflar› öykü-

lerinden ülkemiz ad›na da ders almal›y›z. Tür-

kiye, gelece¤e emin ad›mlarla yürüyen genç

nüfuslu bir ülke. Baflar› öykülerine kat›lmak

için iddiam›zla kollar› s›vamam›z gerekti¤ine

inan›yorum. Daha iyi bir Türkiye ve dünya için

biz üzerimize düfleni yapmakta kararl›y›z.

Sa¤l›k ve sevgi dolu günler dileklerimle,

Dünyan›n gündemindeki “Afrika”

Bugün Afrika K›tas›’n› tehdit eden açl›k, fakirlik ve bulafl›c›
hastal›klar dünya üzerinde pek çok farkl› noktay› 

de¤iflik yollarla etkiliyor. Maalesef sorunlar da globalleflti.

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹stanbul bir dünya baflkenti. Do¤u Roma’n›n ve Os-
manl›’n›n merkezi. Muhteflem an›tlar›, do¤al güzel-
likleriyle mükemmel bir flehir… Bu cümleleri ne

çok söyler ve ne çok duyar›z de¤il mi? Tarih boyunca
herkesin hayran oldu¤u ‹stanbul’da günümüzde geç-
miflten neler kald›? Biz ne kadar›n›, nas›l koruyoruz?
fiehrin genel görüntüsüne flöyle bir göz att›¤›m›zda ak-
l›m›za ister istemez bu tür sorular geliyor. 

Burak Çetintafl sahip oldu¤umuz kültürel miras›n bilinci-
ne var›lmas› ve korunmas› için yedi y›l süren bir çal›flma
yapt›. Teflvikiyeli ve Niflantafl›l› birçok aileden evrak ve
foto¤raf toplayan Çetintafl, imparatorlu¤un baflkentinin
19. yüzy›lda geliflmesini ifade eden Teflvikiye, Maçka ve
Niflantafl›’n›n tarihini “Dolmabahçe’den Niflantafl›’na
Sultanlar›n ve Paflalar›n Semtinin Tarihi” adl› kitab›nda
toplad›. 370 sayfal›k kitap, ‹stanbul’un geçmifline oranla
genç say›labilecek Maçka, Niflantafl› ve Teflvikiye semt-
lerinin tarihiyle ilgili haz›rlanm›fl en kapsaml› çal›flma.

Dolmabahçe Vadisi’nde ilk yerleflme
Teflvikiye ve Niflantafl›’n›n hikayesi bugünkü Dolma-
bahçe Saray›’n›n yapt›r›lmas›yla bafll›yor. Tarihte kas›r-
lar›, saraylar›, cirit meydanlar› ve silahhaneleriyle zengin
Dolmabahçe’de saray yap›lmadan önce Maçka, Viflne-
zade ve Süleymaniye mahalleleri varm›fl. 1750’lerin
ikinci yar›s›nda Befliktafl Bahçesi’nin yerine büyük bö-
lümü tek ve iki katl› birbirine bitiflik binalardan oluflan
Befliktafl Saray› yapt›r›lm›fl. III. Selim döneminde en
görkemli günlerini gören bu saray›n ömrü çok uzun ol-
mam›fl. Sultan Abdülmecid Devri’nde tamam› söküle-
rek Tanzimat’›n flekillendirdi¤i son döneminin sembol-
lerinden Dolmabahçe Saray› infla edilmifl. Sultan Ab-
dülmecid taraf›ndan 1854–1857 y›llar› aras›nda saray›n
yapt›r›lmas›yla Teflvikiye ve Niflantafl› da kurulup h›zla
geliflmesi sa¤lanm›fl. Böylece Maçka ve Viflnezade

kimlik de¤ifltirip s›n›f atlam›fl. Mütevaz› evlerin yerini bir-
kaç katl› yayvan ve gösteriflli büyük konaklar al›rken
Süleymaniye Mahallesi ise haritadan silinmifl. 

Semtin “isim babalar›” niflantafllar›
Türklerin önceleri savaflta savunma ve sald›r› amaçl›
kulland›klar› okçuluk sanat›, zaman içinde spor dalla-
r›ndan biri haline gelmifl. Okçuluk talimleri ve at›fl dene-
meleri genellikle flehir d›fl›ndaki düzlüklerde yap›l›rm›fl.
Ordunun ve padiflahlar›n talime ç›kt›¤› alanlardan Ihla-
mur Mesiresi’nde befl menziltafl› dikilmifl. Teflvikiye ve
Niflantafl›, III. Selim ve II. Mahmud devrinde bir sahray-
m›fl. III. Selim buraya geldi¤inde Osmanl› ordusunun
tüfek talimlerini seyreder ve at›fl yaparm›fl. Bu geziler
s›ras›nda tüfekle yapt›¤› bir at›fl›n hat›ras›na 1791’de
diktirilen silindirik menziltafl› bugün Teflvikiye Camii’nin
avlu kap›s›n›n yan›nda bulunuyor. Bugün Niflantafl›
dendi¤inde akla gelen ilk simge Rumeli, Valikona¤› ve
Teflvikiye caddelerinin birleflti¤i yol a¤z›nda yer alan ve
niflantafllar›yla ilgisi olmayan dikilitafl. Semte ad›n› ve-
ren bu tafl asl›nda iki tane. Di¤er tafl Teflvikiye Cadde-
si üzerindeki karakolun Maçka taraf›nda bulunuyor.
Teflvikiye’nin kuruluflu hat›ras›na Sultan Abdülmecid
taraf›ndan diktirilen tafl, 1900’lerin bafl›nda flimdi bu-
lundu¤u Harbiye Karakolu’nun yan›na nakledilmifl.

Semtin isim babalar› olan tafllar aras›nda vurgulanmas›
gereken son menziltafl›, Topa¤ac›’ndaki Sultan Mah-

mud’a ait 1811 tarihli tafl. Eski kaynaklarda Nüzhetiye
Caddesi’nin sa¤ taraf›ndaki sahrada bulundu¤undan
söz edilen menziltafl›, yerleflimin artmas›yla beraber ye-
rinden sökülerek Teflvikiye-Ihlamur Yolu üzerinde 54
kap› numaral› Ç›nar Apartman›’n›n önüne nakledilmifl.  

Konaklar, köflkler ve yaflamlar
19. yüzy›l›n bafl›nda ahflap evler, yapt›ran kiflinin mad-
di imkanlar› ve arazinin konumuna göre farkl› flekillerde
yap›lm›fl. Tek katl› ve birkaç odal› bir meskenden,
70–80 odal› ve birkaç katl› saray yavrular›na kadar çe-

flitlilik göstermifl. Evlerin cepheleri ya boyas›z b›rak›lm›fl
ya da güneflin ve tahtakurtlar›n›n etkisini azaltmak için
afl›boyas› denen k›rm›z› bir boyayla boyanm›fl. Beyaz,
pembe, gri ve çevresine uyan di¤er renkler de kullan›l-
m›fl. Teflvikiye ve Niflantafl› semtleri, ‹stanbul’un di¤er
semtlerine oranla geç bir tarihte kuruldu¤u için bu böl-
gelerde 17., 18. ve 19. yüzy›l›n bafllar›nda yap›lm›fl ev-
lere, konaklara rastlamak mümkün de¤il. Ancak bölge-
de yapt›r›lan ve elimizdeki foto¤raflardan görüldü¤ü ka-
dar›yla yap›lan konaklar›n hemen hepsi 19. yüzy›l mi-
mari anlay›fl›n›n özelliklerini sergiliyor. Niflantafl› ve Tefl-
vikiye yamaçlar›ndan Marmara’y› seyreden kafesli ve
genifl pencereler, yüksek bahçe duvarlar›, bahçelere
kurulu devasa limonluklar ve serler bu semtlerde görü-
len konaklar›n tipik özellikleri aras›nda.

Buralarda kimlerin saraylar›, konaklar› yok ki? Dönem
dönem sultanlara tahsis edilen Hasekitarlas› ve Valide
saraylar›; pencerelerinden Marmara’n›n ve Bo¤aziçi’nin
görüldü¤ü Tafll›k ve Bay›ld›m köflkleri. Devrin en bilinen
sadrazamlar› Mehmed Said Pafla, Tunuslu Hayreddin
Pafla, Ahmed Cevad Pafla, Kamil Pafla ve Halil R›fat
Pafla’n›n konaklar›, padiflah k›zlar› fiadiye Sultan, Me-
diha Sultan, Ulviye Sultan ve Sabiha Sultan’›n konakla-
r›, flehzadeler Ömer Faruk Efendi ve Abdülkadir Efen-
di’nin konaklar› ilk akla gelenler. Büyük, bahçeli, birkaç
katl› ve devrinin bütün konforuna sahip bu konaklardan
bugün eser yok.

05 04 mekan: Niflantafl› 
haz›rlayan: esra melek yi¤itsözlü

Dolmabahçe’den Niflantafl›’na
Bo¤aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü araflt›rma görevlisi Burak Çetintafl haz›rlad›¤› “Dolmabahçe’den
Niflantafl›’na Sultanlar›n ve Paflalar›n Semtinin Tarihi” adl› kitab›nda Maçka, Niflantafl› ve Teflvikiye
semtlerinin tarihini gün ›fl›¤›na ç›kar›yor. 

Dolmabahçe Tiyatrosu’nun (solda) 1932’deki hali

Burak Çetintafl

Silahhane binas›

Teflvikiye Camii ve avlusu, mülkiyeti sonraki y›llarda Ifl›k

Lisesi’ne geçecek olan Yusuf ‹zzeddin Efendi Kona¤›’n›n

üçüncü kat penceresinden böyle görünüyordu. Y›l 1895.



Edebiyat çevresinde büyüyen P›nar Kür, ö¤renci-
lik y›llar›nda yazmaya bafllad›. Kendini ifade et-
mek için yazmay› tercih etti ve bunu bir yaflam

biçimi olarak benimsedi. Öykü ve yaz›lar› Dost, Cum-
huriyet, Yazko-Edebiyat ve Gösteri dergilerinde yay›m-
lanan Kür; “Yar›n Yar›n”, “As›lacak Kad›n”, “Beflpefle”,
“Ak›fl› Olmayan Sular”, “Hayalet Hikayeleri”, “Bir Cina-
yet Roman›” gibi kitaplar›yla ses getirdi. Yazarken anla-
t›m olanaklar›n› zorlad›¤›n› söyleyen Kür, hikayenin ko-
nusundan çok anlat›m biçimini önemsiyor. Romanlar›n-
da s›ra d›fl›, s›n›fsal aidiyetleriyle çeliflkili, yaflam›n k›y›-
s›nda marjinal kahramanlar› iflliyor. 

1980’lerde üniversite ö¤rencilerinin kitaplar›n› çok oku-
du¤unu söyleyen Kür, günümüz üniversite ö¤rencileri-
nin okumaya merakl› olmamalar›ndan yak›n›yor. Kitap-
lar›n› çok para kazananlar›n ve ifladamlar›n›n pek oku-
mad›¤›n› vurgulayan Kür, “Ö¤retmenler, doktorlar,
meslek sahibi insanlar kitaplar›m› takip ediyor. Genel-
likle de kad›nlar okuyor. Çünkü Türkiye’de kad›nlar
kendilerini gelifltirmek istiyor. ‹çinde bulunduklar› du-
rumdan memnun olmad›klar› için okumaya a¤›rl›k veri-
yorlar” diyor. 

Halen ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders veren Kür’ün,
mart ay›nda Everest Yay›nlar›’ndan “Aflk›n Sonu Cina-
yettir” isimli kitab› ç›kt›. Bugünlerde Ayval›k’ta açaca¤›
yarat›c› yaz›n atölyesine haz›rl›k yapan Kür’den çal›fl-
malar›n› dinledik. 

Robert Kolej’de dil e¤itimi, Sorbonne’da tiyatro dokto-
ras› yapt›ktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çal›fl-
t›n›z. Daha sonra öykü ve roman yazmaya bafllad›n›z.
Buna nas›l karar verdiniz?
Yazmaya ö¤rencilik y›llar›mda bafllad›m. Daha çok ti-
yatro oyunlar› yazd›m. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda ça-

l›flt›¤›m dönemde çocuklu¤umdan beri tutkum olan ti-
yatrodan biraz so¤udum. Çünkü s›n›rlar›n çok belirleyi-
ci oldu¤unu, roman yazarken yaflayabilece¤im rahatl›-
¤›n tiyatroda olmayaca¤›n› gördüm. A¤›rl›¤› düz yaz›ya
verdim. Birkaç hikayem Ankara’da haz›rlanan Dost
dergisinde ç›kt›. Bunlar politik yaz›lar oldu¤u için ileri
tarihlerde herhangi bir kitab›ma almad›m. ‹lk roman›m
“Yar›n Yar›n”› Ankara Devlet Tiyatrosu’ndaki odamda
yazmaya bafllad›m. 

Ailenizde edebiyatç›lar›n olmas› sizi nas›l etkiledi? 
Annem ‹smet Kür hem flair hem edebiyat ö¤retmeni ol-
du¤u için edebiyat ortam› içinde büyüdüm. Ailem hiç-
bir zaman cesaretimi k›rmad›. Çocuklu¤umda annem
evde s›k s›k fliir okurdu. Fuzuli, Nâz›m Hikmet, Orhan
Veli, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Oktay Rifat, Edip Canse-
ver gibi flairlerden çok etkilendim. Dilimin oluflmas›na
yard›mc› oldular. Ben yazmay›, kardeflim heykelt›rafll›¤›
tercih etti. Annem ise flimdi çocuk kitaplar› ve an›lar›n›
yaz›yor.

Öykü ve roman sizin için ne ifade ediyor? Bu bir kendi-
ni ifade etme biçimi mi?
‹nsan düflünce ve duygular›n› paylaflmak ve yaflam›na
anlam katmak çabas›yla yaflam›n› sürdürür ve kendini
ifade etmeden yaflayamaz. Küçüklü¤ümden beri ede-
biyat çevresinde oldu¤umdan seçimim edebiyattan ya-
na oldu. Bu benim için bir yaflam biçimi.

Konular› aç›s›ndan tart›flmal› eserlere imza at›yorsunuz.
“As›lacak Kad›n” isimli roman›n›z müstehcen oldu¤u
gerekçesiyle toplat›ld›, ancak daha sonra beraat etti.
Bunun nedenleri neler? 
1980’lerde üç kitab›m yasakland›. “As›lacak Kad›n” 12
Eylül darbesinden sonra yasakland›. Siyasi yasaklar
kapsam›na al›nd›¤› için S›k›yönetim Mahkemesi’nde
yarg›land›m. Kitaplar›m insanlar› rahats›z etti. ‹lk ç›kt›-
¤›nda da çok tart›flma yaratm›flt›. Özellikle “As›lacak
Kad›n” Türkiye’deki kad›n›n durumunu çarp›c› flekilde
ortaya koydu¤u için çok tepki ald›, ama benim Türk
edebiyat›na en çok katk›s› olan kitab›m odur. 

Kitaplar›n›z›n konusunu ve isimlerini nas›l belirliyorsu-
nuz?
Yazmaya herhangi bir fleyi amaçlayarak bafllam›yorum.
‹nsandan yola ç›k›yorum. Yazarken arkas› geliyor ve ki-
tab›n konusu kendili¤inden olufluyor. Kitaplar›m›n isim-
lerinin ne olaca¤›n› da düflünmüyorum. “Yar›n Yar›n”›
yazarken kitaba “fiu Da¤›n Ard›nda” ismini vermeyi dü-
flünüyordum. Kitab› ilk yay›mlayan Bilgi Yay›nevi’nin
bafl›nda Attila ‹lhan vard›. ‹lhan benim belirledi¤im ismi
be¤enmedi ve kitaba “Yar›n Yar›n” ismini verdi.  

Yazarken herhangi bir kayg›n›z oluyor mu?
Tek kayg›m flimdiye kadar yazd›klar›mdan daha iyisini
yazmak. Benim için hikayenin konusundan çok anlat›m
biçimi önemli. Yaln›zca yaz›nsal endiflelerim var. Her kitap
yaz›fl›mda anlat›m olanaklar›n› zorlar›m, çünkü kendimi
tekrarlamaktan çok korkar›m. Okurla ilgili endiflelerim yok.
Okurun neyi sevdi¤ini, neyi okumak istedi¤ini düflünmem.  

Kitaplar›n›z› daha çok kimler okuyor? 
1980’lerde üniversite ö¤rencileri kitaplar›m› çok okur-
du. Ne yaz›k ki günümüz üniversite ö¤rencileri kitapla-
r›m› pek okumuyor. Zaten genelde okumaya merakl›

de¤iller. Bilgi Üniversitesi’ndeki ö¤rencilerim anneleri-
nin ve babalar›n›n kütüphanelerinde benim kitaplar›m›n
oldu¤unu söylüyorlar, ama kendileri okumuyorlar. Beni
belli kesimden insanlar okuyor. Çok para kazananlar ve
ifladamlar› pek okumuyor. Ö¤retmenler, doktorlar,
meslek sahibi insanlar kitaplar›m› takip ediyor. Genel-
likle de kad›nlar okuyor. Çünkü Türkiye’de kad›nlar
kendilerini gelifltirmek istiyor. ‹çinde bulunduklar› du-
rumdan memnun olmad›klar› için okumaya a¤›rl›k veri-
yorlar.    

Siz kimleri okuyorsunuz? Hangi yazarlardan etkileniyor-
sunuz?
Yazmaktan çok okumay› seviyorum. Bilgisayar bafl›nda
yaz› yazarken ter dökmektense okumay› tercih ederim.
Rus, ‹ngiliz ve Alman klasiklerini ve 20. yüzy›l ça¤dafl
romanc›lar›n› çok seviyorum. Tolstoy, Dostoyevski,
Gogol’un benim için yeri ayr›. Günümüz edebiyat› ise
beni heyecanland›rm›yor.  

Bunun nedeni nedir?
Okumaya bafllad›¤›m y›llardaki kitaplar beni daha çok
etkiliyor. Günümüzde tüm dünyada edebiyat ikinci pla-
na itildi¤i için iyi yazarlar ç›km›yor. Türk Edebiyat›’n› ta-
kip etmiyorum, ama sevdi¤im yazarlar var.

Kendinizi okumak d›fl›nda nelerle besliyorsunuz? 
Herkes gibi ben de sürdürdü¤üm yaflamdan çok bes-

leniyorum. Müzikten etkileniyorum. Özellikle klasik mü-
zikten besleniyorum. Her türlü güzel sanatlar› takip edi-
yorum. Bunlar yaflam›m› da zenginlefltiriyor. 

Ülkemizde kad›na bak›fl aç›s›n› nas›l buluyorsunuz?
Neler de¤iflmeli?
Ülkemizde kad›n ikinci s›n›f vatandafl olarak görülüyor-
du. Geliflmeler oldu, ama bunlar daha çok kentlerde ol-
du. Kentli kad›n kendini daha çok gelifltirdi ve özgürlü-
¤üne kavufltu. Ancak k›rsal alanda hala töre cinayetle-
ri iflleniyor. Kad›n kendi bafl›na bir varl›k de¤il; birinin
kar›s›, annesi, k›z› olarak görülüyor. ‹nflallah bu bak›fl
aç›s› önümüzdeki yüzy›lda de¤iflir. Bu nedenle kad›n
yazarlar daha çok ülkemizdeki kad›nlar›n yaflad›klar›n›
kaleme al›yor. 

Az kitap okunan ülkemizde bir kitab›n çok satmas› elefl-
tirilen bir konu. Kitaplar›n okunmad›¤›, popülarite nede-
niyle sat›n al›nd›¤› yönündeki görüfller hakk›nda ne dü-
flünüyorsunuz?
Elefltirileri elefltirmiyorum. Okunsun da basit ya da san-
sasyonel olmas› önemli de¤il. ‹nsanlar›n okudukça iyiyi
kötüden ay›rt edebilece¤ini düflünüyorum. Bir kitab›n
satmas›n› hiçbir zaman elefltirmem. Yazar›n dilini, iflle-
di¤i konuyu elefltirebilirim. Zaten içeri¤i iyi olmayan ki-
taplar zamanla unutulur. Dünyada da bu böyle. Gerçek
edebiyat ürünü olmayan kitaplar ilk zamanlar çok satar,
ama belli bir dönem sonra yok olurlar. 

Bunda san›r›m son y›llarda kitaplar›n billboard’lar ve TV
reklamlar›yla bir müzik albümü gibi tan›t›lmas›n›n da etki-
si var. Bu tan›t›m yöntemini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Kitaplar herhangi bir mal gibi pazarlan›yor. Bu yöntem
gerçekte okumayan bir okuru çekiyor, ama onlar›n ki-
tab› ald›ktan sonra okuyup okumad›¤› belli de¤il. Bu
kadar çok tan›t›m yap›lmas› bana afl›r› geliyor. Günü-

müzde reklams›z hiçbir ürün sat›lm›yor, ama kitap tan›-
t›m›n›n daha farkl› olmas›n› isterdim. Edebiyat dergile-
rinde, gazetelerin edebiyat sayfalar›nda kitap reklam›
yap›lmas› daha do¤ru. Günümüzde kitap elefltirileri ya-
p›lm›yor. Yaln›zca kitap tan›t›mlar›na yer veriliyor. Bu
do¤ru de¤il. Edebiyat elefltirisiz olmaz. 

Romanlar›n›z rahat bir yaflam sürmenizi sa¤layabiliyor
mu?
Çok yazan bir yazar de¤ilim. 30 y›ll›k edebiyat yafla-
m›mda 10 tane kitap yazd›m. Yaln›zca bundan kazan-
d›¤›m parayla geçinmem mümkün de¤ildi. Bir dönem
haricinde hep üniversitelerde ders verdim. Daha önce
‹stanbul Üniversitesi’ndeydim. fiu an Bilgi Üniversitesi
‹letiflim Fakültesi’nde Türk ve yabanc› edebiyat, yarat›c› ya-
zarl›k dersleri veriyorum. Geçimimi böyle sa¤l›yorum.   

Yeni projeleriniz neler?
Bitirmek üzere oldu¤um bir roman›m var. “Bir Cinayet
Roman›” ve “Sonuncu Sonbahar” kitaplar›mdaki karak-
terlerin oldu¤u “Cinayet Fakültesi” isimli roman›m› Eylül
2006’da ç›karmay› planl›yorum. Ayn› ay “Bir Deli A¤aç”
kitab›m Almanya’da piyasaya ç›kacak. Yaz›n Ayval›k’ta
yaflad›¤›m için orada bu y›l ilk defa yarat›c› yaz›n atöl-
yesi açaca¤›m. Ayval›k Müzik Akademisi’nin deniz k›y›-
s›ndaki köflkünde iki haftal›k bir program düzenleyece-
¤iz. Yaz› yazmaya bafllam›fl ve birikimi olan kiflilerle ça-
l›flaca¤›z.

07 06 portre: P›nar Kür
röportaj: esra melek yi¤itsözlü foto¤raf: sinan kesgin

“Kitaplar›m insanlar› rahats›z etti”
‹lk roman› “Yar›n Yar›n”› 1976’da yay›mlayan P›nar Kür, edebiyat dünyas›nda 30. y›l›n› doldurdu. 
Yazarken yaln›zca yaz›nsal endifleler tafl›d›¤›n› söyleyen Kür; okurun neyi sevdi¤ini, neyi okumak 
istedi¤ini düflünmedi¤ini belirtiyor.
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Ehl-i Hiref
Hiref, al›fl›k oldu¤umuz tasar›m flirketlerinden farkl› bir çizgiye sahip. Kurulufl amac›, Anadolu el 
sanatlar›na özünden uzaklaflmadan ça¤dafl bir tasar›m anlay›fl› getirmek ve kaybolmakta olan 
bu sanatlar› tüm dünyaya tan›tmak. Slogan› ise; “Kültürünü Tasarla”.

Güvenç K›l›ç ve Ebru Çerezci tasar›m flirketi Hiref’in kurucular›. ‹ki kardeflin
flirket kurmas›n›n alt›nda ilginç bir ihtiyaç yat›yor. Yurtd›fl›na giderken hedi-
yelik eflya almakta s›k›nt› yafl›yorlar. Piyasada a¤›rl›kl› olarak ithal ürünlerin

oldu¤unu ve yerli ürünler aras›nda da seçme flanslar›n›n çok olmad›¤›n› görüyorlar.
Baflka insanlar›n da ayn› sorunu yaflayabilece¤ini düflünüyor ve kendilerine “Tasa-
r›m, pazarlama ve üretim gücümüz var. Neden kültürü-
müze ait ürünleri yeniden tasarlay›p üretmiyoruz?” soru-
sunu yöneltiyorlar. Hiref’in temelleri böylece at›lm›fl olu-
yor. “Kültürünü Tasarla” slogan›yla yola ç›k›p, Anadolu el
sanatlar›n› ça¤dafl tasar›m anlay›fl›yla yeniden ele al›yor
ve zengin kültürümüzü dünyaya tan›tmak için kollar› s›v›-
yorlar. fiirketin ismine gelince... K›l›ç ve Çerezci Anadolu
ve Türk kültürüne yönelik araflt›rmalar yaparken, Osman-
l› döneminde “Ehl-i Hiref” isimli bir sivil toplum örgütünün
oldu¤unu ö¤reniyor. Ehl-i Hiref, sanat›n ehilleri anlam›na
geliyor. O dönemin tasar›m anlay›fl›n› belirleyen ve ünlü
sanatç›lar› bünyesinde bar›nd›ran örgüt, K›l›ç ve Çerez-
ci’nin ilgisini çekiyor. Ve flirketlerine isim olarak, sanatlar
anlam›na gelen “Hiref”i seçiyorlar.   

K›l›ç flirketin pazarlama ve sat›fl direktörlü¤ünü yürütüyor.
Çerezci ise Hiref’te tasar›mc› olarak görev yap›yor. Hi-
ref’in bugüne kadar sergiledi¤i üç koleksiyonda da tasa-

r›mc› olarak Çerezci’nin imzas› var. Her koleksiyonda farkl› bir el sanat› ele al›n›p
yepyeni ve ça¤dafl bir anlay›flla tasarlan›yor. Hiref’in tasar›mlar›nda sundu¤u yenilik-
lerden biri, yüzy›llard›r mavi ya da lacivert renkleriyle bildi¤imiz çinide kahverengi kul-
lan›lmas›... Art›k sofralar›m›zda çok yer almayan sahan›n içine borcam yerlefltirilme-
si de Hiref’in tasarlad›¤› bir di¤er yenilik. 

fiirketinizin misyonu “Kültürünü Tasarla” slogan› neleri
ifade ediyor?
Güvenç K›l›ç (G. K.): Misyonumuz “Kültürünü Tasarla”. Bir
ürünü oldu¤u gibi insanlara sundu¤unuzda herkese hitap
etmeyebiliyor. Mevcut kültürümüzü özünü bozmadan tasar-
lay›p ortak kullan›ma sunuyoruz. Misyonumuz gere¤i kay-
bolmakta olan el sanatlar›m›za biraz olsun soluk verebilme-
yi amaçl›yoruz. “Kültürünü Tasarla” flemsiyesi alt›nda üç fel-
sefemiz var: Ürünlerimizin el yap›m› olmas›, Türkiye’de ve
Türk tasar›mc› taraf›ndan yap›lmas›. Ama milliyetçilik duygu-
sunu ön plana ç›karma gibi bir amac›m›z yok. Türkiye’de
Ebru Çerezci’nin altyap›s›n› oluflturdu¤u tasar›m anlay›fl›na
ilgi duyacak birçok tasar›mc› var. Bu altyap›n›n ›fl›¤›nda d›-
flar›dan tasar›mc›larla çal›flmak istiyoruz. 

Ebru Çerezci (E. Ç.): Gerçekten çok zengin bir kültüre sa-
hibiz ve el sanatlar›nda çok yetenekli bir ulusuz. Dünya-Ebru Çerezci / Güvenç K›l›ç
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n›n her yerinde el sanatlar› zaman içinde teknoloji ve zevklerin de¤iflmesiyle birlikte
büyük yaralar al›yor. Ama bir yandan insanlar çevrelerinde özlerine yönelik bir fleyler
de görmek istiyor. Bir dönem minimalizm çok modayd›, her fley çok yal›nd›. Buna
karfl›n tüketici, kendinden bir fleyler bulabilece¤i ürünleri de tercih etti. Bu anlamda
“Kültürünü Tasarla” bizim için do¤ru bir slogan. Hem kaybolmakta olan el sanatlar›-
m›za yeni tasar›m anlay›fllar›yla yeni ufuk ve pazarlar açmay› görev edindik hem de
zengin kültürümüzü tekrar evlerimize sokmay› amaçlad›k. 

G. K.: Att›¤›m›z ad›mlardan biri de Dünya El Sanatlar› Konseyi’ne üye olmak oldu.
Dünya El Sanatlar› Konseyi’ne üye olan tek Türk firmas›y›z. Konsey’e girebilmek için
yo¤un bir çal›flma gerçeklefltirdik. Belli bir süreci geçtikten sonra Kopenhag’da oy
çoklu¤uyla Konsey’e kabul edildik. Bugünlerde ileriye yönelik baz› projelerin haz›rl›-
¤›n› yap›yoruz. Dünya El Sanatlar› Konseyi ile birlikte Türkiye’nin baz› pilot bölgele-
rinde gerçeklefltirece¤imiz projelerimiz var. 

Bu misyon ›fl›¤›nda haz›rlad›¤›n›z üç koleksiyon var. Bu koleksiyonlardaki ürünlerden
söz eder misiniz? 
E. Ç.: 30’dan fazla parçadan oluflan ilk koleksiyonumuzda bak›r, cam ve çini kullan-
d›k. Kütahya, Beykoz, Gaziantep ve ‹stanbul’da çal›flt›¤›-
m›z bu ilk koleksiyon, iflçilik ve kullan›m alan› olarak baz›
yenilikler sundu. Örne¤in, bak›r koleksiyonunda yüzy›llar-
d›r kullan›lan sahan konseptini tekrar sofralar›m›za getir-
dik. Sahan› geleneksel kullan›m›ndan öteye tafl›yarak içi-
ne borcam yerlefltirdik ve ölçülerini büyüttük. Bu da be-
raberinde kolay kullan›m ve hijyeni getirdi. ‹yi bir tasar›-
m›n göze hitap etmesinin yan›nda fonksiyonel olmas› da
gerekir. Günümüzde kalayc›lar olmad›¤› için sahanlar
sofralara giremiyordu. Bak›r›n tonunu da de¤ifltirdik. Ka-
d›nlar için bak›r›n parlat›lmas› ve okside olmas› gibi so-
runlar› ortadan kald›rmak istedik. Çeflm-i Bülbül Bey-
koz’dan dünyaya yay›lan bir sanat›m›z. Yeni formlar üze-
rinde Çeflm-i Bülbül tasarlad›k. Kütahya’da çini üzerine
çal›flmalar yapt›k. Çininin ebatlar›n› büyüttük ve renklerini
de¤ifltirdik. Çini genellikle mavi, lacivert ve beyaz renkler-
de olur. Art›k evlerimizde ahflap ve has›r gibi do¤al mal-
zemeler kullan›yoruz. Çiniyi de o renklere adapte ettik ve

kahverengi tonlar›n› kulland›k. Temel hedefimiz; tasar›m-
lar›m›z›n ça¤dafl ama kültürel, kültürel ama ça¤dafl olma-
s›. Müflteriden gelen talepler üzerine masa üstü ürünlere
yöneldik ve hamam taslar›ndan gümüfl kaplamayla çal›fl-
t›¤›m›z mumluklara, bardak altl›klar›m›zdan peçeteliklere
kadar tamamen fonksiyonel ürünlerden oluflan 15 parça-
l›k koleksiyon oluflturduk. Üçüncü ve son koleksiyonu-
muz porselen serisi. Art›k yeni sanatç›lar› da bünyemize
katmam›z gerekti¤ini düflündük. Bu projede Ergün Gün-
düz ile çal›flt›k. Kendisinden bize Harem’i resmetmesini
istedik. O da düfllerindeki Harem kad›nlar›n› resmetti. Bi-
linen ve bilinmeyen, ama önemli olan Harem kad›nlar›n›n
hayatlar›n› araflt›rd›k. Gündüz’ün hayallerindeki kad›nlar›
o isimlerle buluflturduk. Koleksiyon kahve, çay fincan›,
vazo ve kül tablas› gibi ürünlerden olufluyor. 

G. K.: Harem Koleksiyonu’nda di¤er koleksiyonlar›m›zda
oldu¤u gibi ürünlerin içine koleksiyonla ilgili bilgi veren ki-
tapç›klar yerlefltirdik. Koleksiyonda alt› valide sultan resmedildi. Osmanl› Döne-
mi’nde söz sahibi olmufl ve padiflahlara annelik yapm›fl kifliler. Bu kiflilerin hayatlar›-
n› Türkçe ve ‹ngilizce olarak katalo¤a koyduk. Harem denildi¤inde akla entrikalar ge-
lir. Biz bu valide sultanlar›n yaflad›klar› dönemde kazand›rd›klar› mimari eserlere de
yer verdik. Ayr›ca nerede gömülü olduklar›n› da yazd›k. O dönemde kad›nlara ne ka-
dar çok önem verildi¤i ve ne kadar sayg› gördüklerini de hat›rlatt›k. 

Koleksiyonlar› sergilerken Cem Boyner’in deste¤ini ald›n›z. Nas›l ikna ettiniz? 
G. K.: Cem Boyner müflterimizdi. Kendisi sektörü yak›ndan takip ediyor. Ebru Çe-
rezci’nin yapt›¤› koleksiyon dikkatini çekmifl. Bizden ald›¤› ürünleri paylaflt›¤› kifliler-

den gelen tepkiler de kendisini çok etkilemifl. Boyner f›rsatlar› çok iyi de¤erlendiren
bir ifladam›. Ne mutlu ki bizde bir ›fl›k gördü. Bizi görüflmek için kendisi ça¤›rd›. Ta-
sar›mlar›m›z› be¤endi¤ini ve Beymen olarak ürünlerimizi “Hiref” ad› alt›nda satmak is-
tediklerini söyledi. Biz de hemen kabul ettik. Böylece güzel bir iflbirli¤i bafllad›. 

Koleksiyonlar›n›z›n yurtd›fl› sat›fl›n› nas›l gerçeklefltiriyorsunuz?
G. K.: Yüzümüzü öncelikle yurtiçine çevirdik. Tasar›mlar›m›z yeni bir soluk getirdi¤i
ve kaliteden ödün vermeyen bir anlay›fla sahip oldu¤umuz için üreticilerle zaman za-
man sorunlar yaflad›k. Bize gelen ürünlerden büyük bölümünü üreticilere iade etti¤i-
miz zamanlar oldu. Tasar›mlar›m›z ça¤dafl formlarda oldu¤u ve üreticiler de bu form-
lara al›fl›k olmad›¤› için bir uyum süreci yaflad›lar. Beymen’le iflbirli¤imiz üreticiler
üzerinde disiplin oluflturmam›z› sa¤lad›. ‹lk etapta yurtiçinde tutturdu¤umuz kalitenin
süreklili¤ini sa¤layabilmek için çaba gösterdik ve baflard›k. Sonra yüzümüzü yurtd›-
fl›na çevirdik. Fuarlar ve bu konuyla ilgili kifliler arac›l›¤›yla yurtd›fl›na aç›lmak için ha-
rekete geçtik. Ürünlerimiz Yunanistan, Beymen’in M›s›r ve Kahire’deki ma¤azalar›n-
da da sat›l›yor. Önümüzdeki günlerde ABD’ye seyahat edece¤iz. 

Anadolu el sanatlar›n› asl›na sad›k kalarak yeniden tasarl›yorsunuz. Bu noktada ön-
celikleriniz neler? 
E. Ç.: Birkaç kilit nokta var. Çok güçlü bir geçmifle sahibiz.
Bu nedenle geçmifle sayg›l› olmam›z gerekiyor. Ama bunun
yan›nda bugünün tasar›m anlay›fl› ve üretim gücü var. Üre-
timin kalitesi de çok önemli. Ben asl›nda, bunlar› sa¤layabi-
lecek malzeme ve üreticiye yönelik tasar›mlar gelifltiriyorum.
Örne¤in, bir bölge belirliyoruz ve oraya seyahatler yap›yo-
ruz. ‹yi üreticileri bulmaya çal›fl›yoruz. Bu noktada da tasa-
r›mlar oluflmaya bafll›yor. Daha sonra bu tasar›mlar üretici-
lerle paylafl›l›yor ve prototipler ortaya ç›k›yor. Tasar›m tekrar
revize ediliyor ve son aflamada bitmifl ürüne ulafl›l›yor.

Yüzy›llarca mavi ve lacivert olarak bildi¤imiz çinilerde
kahverengi kulland›n›z. Hiç tepki ald›¤›n›z oldu mu?
E. Ç.: Zaman zaman tepki ald›¤›m›z oluyor. Örne¤in,
uzun süre Kütahya’da çiniyi kahverengine boyatamad›k.
Asl›nda çok hakl›lar. Bugüne kadar o tip bir çal›flma yap-
mam›fl, öyle do¤mufl ve öyle görmüfller. Çeflm-i Bülbül’de

ibrik ve kül tablas› yapm›fllar, ama hiçbir zaman büyük bir
vazo ya da standart bir top üretmemifller. Bu anlamda so-
runlar yafl›yoruz, ama imkan verildi¤i zaman genifl düflüne-
bilen bir ulusuz. Üreticilere derdimizi anlatt›¤›m›z zaman on-
lar da bizlerle birlikte bu ifle bafl koyuyor. 

Tasar›mlar›n›z› nas›l tan›mlars›n›z?
E. Ç.: “Bize ait tasar›mlar” diye tan›mlar›m. Tasar›mda “za-
man› olmayan” diye bir terim vard›r. Ürünlerimiz gerçekten
zaman› olmayan ürünler. “Bu y›l çok moda, ama gelecek
y›l moda olmayacak” diye bir fley ürünlerimiz için söz ko-
nusu de¤il. 400 y›ld›r varlar, bundan sonra da olacaklar. 

Tasar›mlar›n›zda a¤›rl›kl› olarak hilali kullan›yorsunuz. fiir-
ketinizin logosunda da hilal var. Neden?
E. Ç.: Hilalin çok farkl› anlamlar› var. Mitolojide yeniden do-
¤ufl diye geçiyor. Anadolu’da gö¤e yükselifl olarak tan›mla-
n›r. Geometrik olarak da çok hofl ve çevremizde çok gördü-

¤ümüz bir form. Hilali tasar›mlar›mda; “‹lle de kullanmam gerekiyor” diye düflünerek kul-
lanmad›m. Bu tarz kendi kendine olufltu. Hilalin bize ait bir form oldu¤unu düflünüyorum.
Bu nedenle Hiref’le de bütünleflti. Üzerinde hilal olan baz› ürünleri, “Sizin mi?” diye soru-
yorlar. Bunlardan etkileniyorum ve elime kalemi ald›¤›m zaman ister istemez bir yerlerde
hilaller çiziyorum. Hilalin ça¤dafl tasar›m anlay›fl›yla da çok iyi uyufltu¤unu düflünüyorum.
Öncelikle beni hilal formunun güzelli¤i cezbetti. Anlamlar›n›n da hofl oldu¤unu gördüm.   

Anadolu çok zengin el sanatlar›na sahip olmas›na karfl›n yurtd›fl›nda tan›nm›yor. Ne-
yi eksik ya da yanl›fl yap›yoruz?  
E. Ç.: Tasar›m eksi¤imiz var. Yurtd›fl›nda da ciddi araflt›rmalar yapt›k. Türkiye’yi ka-

Hiref’in kurucular›ndan Ebru Çerezci, tasar›mlar›n› “bize ait” olarak tan›ml›yor. Hiref 
ürünlerini sat›n alan genifl bir müflteri kitlesinin oldu¤unu söyleyen Çerezci, bunun nedenini flöyle aç›kl›yor;

“Tasar›mlar›m›z onlar›n dilini konuflan ve bir yere ya da bir fleye uymak zorunda olmayan tasar›mlar.”
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r›fl kar›fl gezerken, zaman buldukça yurtd›fl›na da gittik. Tasar›m sektöründe neler ol-
du¤unu çok yak›ndan takip ediyoruz. Bunun yan› s›ra yurtd›fl›nda Türk kültürünün
nerede oldu¤unu da araflt›rd›k.  

Bu araflt›rmalar›n›zda ne sonuçlar ç›kt›? 
E. Ç.: Yurtd›fl›ndaki ürünlerin hep replika, yani var olan›n ayn›s› oldu¤unu gözlemli-
yoruz. Yeni bir tasar›m yok. Müzelerde var olan ürünler günümüz sanatç›lar› taraf›n-
dan yeniden yap›l›yor. Bunu isteyenler de var, ama yeterli olmuyor. Çini denildi¤i za-
man ‹znik ve ‹stanbul’daki müzelerde yer alan çiniler insanlar›n akl›na geliyor. Yaln›z-
ca o çinileri görmek do¤ru de¤il. Bir tasar›m kullan›ld›kça de¤erlenir. ‹yi tasar›m, çok
iyi satan, iyi kullan›lan ve çok üretilen tasar›m demektir. Bizim eski replikalar›m›z fark-
l› mekanlarda kendilerine yer bulam›yorsa, onlara farkl› bir soluk vermek gerekiyor. 

G. K.: Sanat, ülkelerin birbirlerini tan›malar›ndaki en önemli araçlardan biri. Sanat›n
paylafl›labilir olmas› gerekiyor. Yerel bir sanat›n baflka bir ülke ya da bölgeye yay›l-
mas› çok talep görmüyor. Çünkü herkesin kendine ait gelenek, görenekleri var. Or-
tak noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Iskalad›¤›m›z konulardan biri bu. Bir ürünün
menfle-i de çok önemli. Çünkü ürünü ald›¤›n›z zaman nerede yap›ld›¤›na ve kimin
yapt›¤›na bak›yorsunuz. Örne¤in ‹talya’dan tasar›mc›s›
Japon olan bir ürün ald›¤›n›zda, ‹talya’n›n de¤il Japon-
ya’n›n tan›t›m› yap›lm›fl oluyor. Böylece siz o tasar›mc›n›n
ürünlerini takip etmeye bafll›yorsunuz. Art›k dünyada s›-
n›rlar kalkt›¤› için o ürünü tasarlayan daha ön plana ç›k›-
yor. Biz tasar›mc›lar›m›zla yurtd›fl›na aç›lmam›fl›z. Tasa-
r›mc›lar›m›z var ama say›s› yeterli de¤il. ‹talya dedi¤inizde
akl›n›za birçok tasar›mc› gelir. Bu ayn› zamanda ‹talya’n›n
tan›t›m arac›d›r. Üçüncü olarak kalite ön plana ç›k›yor.
Turistler Kapal›çarfl›’dan al›flverifl yap›yor. Kapal›çarfl›’da
kaliteli ürünler var ama kaliteli olmayan ürünler de var.
Dolay›s›yla bu ürünler yurtd›fl›na gitti¤inde kalitesi kadar
bir tan›t›m yapm›fl oluyor. Bunun yan›nda sunum da çok
önemli. Bir ürünün sunumu prestijli olmal› ve kaliteyi gös-
termeli. Tüketici sunumda ürünün ne oldu¤u, nerede ya-
p›ld›¤› ve ürünü kimin yapt›¤›n› ö¤renebilmeli. Biz flimdiye
kadar bunlar› yapmad›¤›m›z için sanat› araç olarak kulla-
n›p tan›t›m›m›za katk›da bulunamad›k. Hiref olarak sanat

yoluyla Türkiye’nin tan›t›m›na katk›da bulunmay› misyon
edindik. 

Bu misyon do¤rultusunda hangi alanlarda neler yap›labilir?
G. K.: Bunun s›n›r› yok. Topra¤› kazsan›z alt›ndan bir ef-
sane ç›k›yor. Türkiye’deki yedi bölgenin her birinin kendi-
ne ait kültürü ve el sanatlar› var. Bunlar›n her biri ifllene-
bilir. Yeter ki ça¤dafl olsun, özüne sayg› gösterilsin, kali-
teden ödün verilmesin ve sunumu dünya standartlar›nda
olsun. Bunlar› kendisine misyon edinen herkes bir fleyler
yapt›¤› takdirde, hem ekonomiye hem Türkiye’nin tan›t›-
m›na katk›da bulunmufl olur. Güzel tekniklerin yaln›zca
bizim evlerimizde kalmamas› gerekiyor. Dünya insanlar›-
n›n da bu tekniklerin özünde tasarlanm›fl ürünlere sahip
olma haklar› var. 

Anadolu el sanatlar›n›n Türkiye’deki durumu nedir?
E. Ç.: Yeni nesil maalesef el sanatlar›na ba¤l› de¤il. Bu
da maddi sebeplerden kaynaklan›yor. Yapt›¤›m›z seyahatlerde yörelere göre gene-
tik yeteneklerin oldu¤unu gözlemledik. Beykozlu cam›n tozuyla büyüyor. Yüzy›llar
boyu babas›, atalar›, dedeleri camla u¤raflm›fl. Gerek geçim kayg›s› gerekse kolay
elde etme iste¤i nedeniyle, yeni nesil el sanatlar›na ilgi göstermiyor. Pazar dar ve
yap›lanlar›n sat›fl imkan› da yok. Bu nedenle de sanatla ilgisi olmayan ifller yap›yor-
lar. Bu sorun hemen hemen her yörede karfl›m›za ç›kt›. Onlara yeni pazarlar sun-
mak gerekiyor ki çark dönsün. Sonuna do¤ru baz› sanatlar› yakalad›¤›m›za inan›yo-
ruz, ama kaybolmufl sanatlar›m›z var. Biz kaybolmam›fl sanatlar› canland›rmaya ça-
l›fl›yoruz. Yörelere gitti¤imizde de ustalara “Aman ne olur lüle tafl›n›, telkariyi b›rak-
may›n” diyoruz. 

Hangi sanatlar kayboldu?
E. Ç.: Ahflap oyma sanat›n›n yap›ld›¤› Kastamonu’ya s›k s›k gidiyoruz. Ama oyman›n
eskisi kadar yayg›n olmad›¤›n› görüyoruz. Babadan o¤ula, dededen toruna geçen o
naif tarz› yakalamak çok önemli. Çini ve camda da ayn› sorunla karfl›lafl›yoruz. Ol-
mas› gerekti¤i kadar çok de¤iller. Örne¤in, Venedik’in Murano Kasabas› cam sana-
t›nda markalaflm›fl. Beykoz’la Murano ayn› zamanda cam sanat› üzerine ürünler ver-
meye bafllam›fl. Ama bak›n Beykoz nerede, Murano nerede? Milyonlarca kifli her y›l
yaln›zca Murano’yu görmeye gidiyor. 

Tasar›mlar›n›za en çok kimler ilgi gösteriyor ve ürünleriniz nerelerde kullan›l›yor?
E. Ç.: Showroom’da sat›fl yapt›¤›m›z için müflterilerle birebir iletiflim kurabiliyoruz. ‹stan-
bul’da yaflayan yabanc› müflterilerimizin say›s› fazla. Yurtd›fl›na giden ya da yurtd›fl›ndan
gelen konu¤uyla birlikte bizi ziyaret edenler oluyor. Ürünlerimizi genellikle hediyelik eflya
olarak düflünüp al›yorlar. Ama evlerinde kullanmak için bütün koleksiyonlar›m›z› takip eden
genç müflterilerimiz de var. fiirketlerden hediyelik eflya sat›n almak için talepler geliyor. ‹flin
felsefesini anlayan herkes, “Biz böyle bir fley ar›yorduk” diyerek ürünlerimizi sat›n al›yor. 

Bir röportaj›n›zda; “Hediye olarak lokum götürmekten b›km›flt›k. Hediyelik eflya sektö-
rümüz geri kalm›flt›. Ça¤dafl formlu ürün hiç yoktu” diyor-
sunuz. Hiref’in bu aç›¤› kapatt›¤›n› düflünüyor musunuz?
G. K.: Lokumla birlikte evet... Kendi çap›m›zda bu aç›¤›
kapatt›¤›m›za inan›yoruz. En az›ndan biz bir yere hediye
götürmek istedi¤imizde Hiref’ten bir ürün al›p gidebiliyo-
ruz. Götürdü¤ümüz kiflilerden de güzel tepkiler al›yoruz. 

E. Ç.: Yurtd›fl›na giden bütün ürünlerimizin kutular› ve ka-
taloglar›nda “Made In Turkey” yaz›yor. Biz bu yaz›y› nere-
ye ve hangi büyüklükte yazaca¤›m›z üzerinde bile günler-
ce çal›flt›k. 

Siz “Sultans of the Dance” projesinde de yer ald›n›z. As-
l›nda sizin Hiref’te yapmay› amaçlad›¤›n›z fleyler “Sultans
of the Dance”inkiyle birebir örtüflüyor. Ne dersiniz? 
G. K.: “Sultans of the Dance”i oluflturmak için yola ç›kan
ve koordinasyonu sa¤layan kifli benim. “Sultans of the
Dance” projesinde; “Neden bizden bir fleyi yurtd›fl›na ta-

n›tm›yoruz?” sorusuyla yola ç›kt›m. Dil sorununu yafla-
mayaca¤›m›z bir fley olmal›yd›. O da dans oldu. Yurtd›-
fl›nda dans projelerinin çok iyi gifle yapt›¤›n› gördüm. Tür-
kiye’nin yedi bölgesi ve her bölgenin en az 100 çeflit
ayak oyunu var. Dans ortak bir dil. “Sultans of the Dan-
ce” ismi yurtd›fl›nda bir otelin lobisinde akl›ma geldi. Bu
projede de özünü bozmadan ça¤a uydurmak amaçland›. 

E. Ç.: Hiref dünya standartlar›nda bir firma olarak ifle baflla-
d›. Art›k tasarlayay›m ve satay›m diye bir fley söz konusu de-
¤il. Ne ifl yaparsan›z yap›n kendinizi büyük bir rekabetin için-
de buluyorsunuz. Hiref hem tasar›m ve üretim hem de pa-
zarlama ve sat›fl odakl› yap›land›. Dünyada kültürel pazarla-
ma (culturel marketing) diye bir kavram var. Türkiye’de yeni
yeni oluflmaya bafllad›. Bizim çok iyi pazarlama ve tasar›m-
c›lar›m›z var, ama bir araya gelmiyorlar. ‹nsan hem tasar›m-
c› hem de üretici olamaz. Birilerinin tasarlamas› ve birilerinin
de satmas› gerekiyor. Hiref Türkiye’deki kültürel tasar›m› ve

pazarlamay› kendi içinde yapan ilk flirket. Bu, uluslararas› oldu¤umuzu gösteriyor. 

Yeni projeleriniz neler?
E. Ç.: Mardin ile ilgili bir fleyler yapmak istiyoruz. Ancak k›fl›n bitmesini bekledi¤imiz
için gidemedik. Mardin’deki Süryani kültürünü araflt›rmak istiyoruz. Mardin’de tafl
oyma sanat› geliflmifl. Oraya gidip üreticileri tan›yaca¤›z ve ona göre gelifltirdi¤imiz
tasar›mlar›m›zla yeni bir koleksiyon haz›rlayaca¤›z. Tekstil alan›nda Buldan’da bir ça-
l›flmam›z var. Buldan’da hala el dokumalar› yap›l›yor. Ev tekstili üzerine bir koleksi-
yon haz›rlamay› düflünüyoruz. Ev tekstili ülkemizin güçlü oldu¤u bir alan. ‹¤ne oyalar›
ve dantelleri ça¤dafl mekanlara sunaca¤›z.

12 tasar›m: Ebru Çerezci / Güvenç K›l›ç

“‹talya’dan tasar›mc›s› Japon olan bir ürün ald›¤›n›zda, ‹talya’n›n de¤il Japonya’n›n tan›t›m› yap›lm›fl 
oluyor. Böylece siz o tasar›mc›n›n ürünlerini takip etmeye bafll›yorsunuz. Art›k dünyada s›n›rlar kalkt›¤›
için o ürünü tasarlayan daha ön plana ç›k›yor.”
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Haz›rlayan: Görgün Y›lmaz

‹stanbul, 5712 kilometrekarelik bir alana yay›lan ve 10
milyonluk nüfusuyla dünyan›n en büyük flehirlerinden
biri. Fethiyle bir ça¤ kapat›p bir di¤erini açan ‹stanbul,

modern hayat›n unsurlar›yla tarihinin getirdi¤i kültür zen-
ginli¤inin izlerini birlefltiriyor ve tam bir kültür sentezi olufl-
turuyor. Son y›llarda bu mega kent kültürel aç›dan öylesi-
ne geliflti ki 2010’da Avrupa kültür bafl-
kenti olmas› olas›. Bu etkinlikler film festi-
vallerinden satranç festivaline kadar ge-
nifl bir alan› kaps›yor.

Film
Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali 
2006 y›l›nda kuruluflunun 34. y›l›n› kut-
layan ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› tara-
f›ndan bu y›l 25.’si düzenlenen festival
her y›l nisan ay›nda yap›l›yor. Uluslara-
ras› yar›flma, ustalara sayg›, dünya fes-
tivallerinden gibi bölümleri olan festival,
dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenlere
ev sahipli¤i yap›yor ve düzenlenen ya-
r›flmalar sonunda kazananlar ödüllerine
kavufluyor.  

AFM Uluslararas› Ba¤›ms›z Filmler Festivali
Bu y›l beflincisi düzenlenen ve her y›l flubat ay›nda 10
günlü¤üne AFM Sinemalar›’nda yap›lan festival ba¤›ms›z
filmlerden olufluyor. Bu y›l Beyo¤lu AFM Sinemas›’na ek

olarak Caddebostan AFM Budak Sinemas› eklendi ve ar-
t›k en özel seçkiyle festival Ankara’ya da tafl›nd›. 

Film Ekimi
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan bu y›l beflincisi
düzenlenen sonbahar film flenli¤i, büyük sermayeli

ABD film flirketleri taraf›ndan kabul
görmeyen, ba¤›ms›z yönetmenlerin
kendi olanaklar›yla çektikleri filmleri
izleyicileriyle buluflturuyor. Bir hafta
süren film flenli¤i ‹stanbul Beyo¤-
lu’ndaki Emek Sinemas›’nda gerçek-
lefltiriliyor. 

Akbank K›sa Film Festivali
Geçen y›l ikincisi düzenlenen festival
her y›l aral›k ay›nda yap›l›yor. Ülkemiz-
de geliflmekte olan k›sa film yap›m›n›
özendirmek ve yeni sinemac›lar› des-
teklemek amac› güden bu festival, her
türlü k›sa filme aç›k. 

Uluslararas› 1001 Belgesel Film Festivali
Mart ay›nda sekizincisi düzenlenen festivali, dünyan›n
dört bir yan›ndan belgeselleri izleyicisiyle buluflturuyor.

Garanti Mini Bank Çocuk Filmleri Festivali
Garanti Bankas› ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür
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Di¤er festivaller

Vakf› (TÜRSAK) iflbirli¤iyle bu y›l üçüncüsü düzenlenen
festival 21-24 Nisan tarihleri aras›nda yer al›yor. Festival
program› çocuklar›n geliflim basamaklar› ve psiko-peda-
gojik yap›lar›na yönelik 3-5, 6-9, dokuz yafl ve üzeri yafl
gruplar›na yönelik farkl› filmlerden olufluyor.

Bonus Card Uluslararas› Komedi Filmleri Festivali
Garanti Bonus Card ana sponsorlu¤unda TÜRSAK Vakf›
taraf›ndan beflincisi düzenlenecek olan festival ekim ay›n-
da gerçeklefliyor. Modern komedi filmlerini izleyiciyle bu-
luflturan bu festival, Laurel-Hardy gibi klasiklere de yer ve-
riyor. Festival sonunda her y›l izleyici oylar›yla seçilen "En
ciddi komedi filmi"ne ödül veriliyor. 

Mor Kad›n Filmleri Festivali
Bu y›l 11 Mart-4 Nisan tarihleri aras›nda dördüncüsü dü-
zenlenen festivalin temas› kad›nlara karfl› fliddetti. ‹stan-
bul’dan bafllayarak Samsun, Van ve Diyarbak›r’da izleyi-
ciyle buluflan 33 film, kad›na karfl› fliddetin önüne geçile-
bilece¤ini vurgulad›.  

Müzik
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali
2006 itibariyle sponsorlu¤unu Borusan’›n üstlendi¤i
festival, ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan haziran
ay›nda 34. kez gerçeklefltirildi. Bugüne kadar bini aflk›n
sanatç›y› ‹stanbul’da a¤›rlayan festivalde bu y›l yedi or-
kestra, alt› oda müzi¤i, dört resital, iki opera ve iki vo-

kal müzik konseri olmak üzere toplam 27 etkinlik yer
al›yor.

Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali
Her y›l temmuz ay›n›n ilk haftalar›nda ‹stanbul Kültür
Sanat Vakf› taraf›ndan yap›lan festivalin bu y›l 13.’sü
gerçekleflecek. Caz›n yan› s›ra pop, rock ve Latin gibi
de¤iflik müzik türlerine de yer verilen bu festivalde hem
dünyaca ünlü sanatç›lar hem de genç müzisyenler izle-
yiciyle bulufluyor.

Akbank Caz Festivali
Geçti¤imiz y›l Akbank taraf›ndan 15.’si düzenlenen bu
festivalde dünyaca ünlü caz müzisyenleri Türk izleyici-
lerle bulufluyor. Konserler Aya ‹rini gibi tarihi mekanla-
r›n yan› s›ra Babylon, Cemal Reflit Rey Konser Salonu
ve Yeni Melek Gösteri Merkezi gibi yerlerde de gerçek-
lefltiriliyor. 

Rock’n Coke
2003 y›l›ndan beri dünyaca ünlü rock gruplar›n› Hazerfan
Havaalan›’na getiren bu müzik festivali dinleyicilere kamp
alan› sunuyor ve konserler üç gün boyunca devam ediyor.
Sponsorlu¤unu Coca Cola’n›n üstlendi¤i festivale geçen
y›l 23 grup, 12 DJ ve 50 bin izleyici kat›ld›.

Bar›flarock Festivali
2003 y›l›nda Rock'n Coke’a tepki olarak do¤an Bar›fla-
rock, her y›l Rock’n Coke ile ayn› tarihlerde Türk rock mü-
zi¤inin önemli seslerine yer veriyor. Geçen y›l yedi bin kifli-
nin kat›ld›¤› etkinlik s›n›rlar›n› geniflleterek foto¤raf, karika-
tür, spor, sinema ve tiyatroyu da içine ald›. 

‹stanbul Rock Festivali
‹stanbul Teknik Üniversitesi Rock Kulübü taraf›ndan ge-
çen y›l yedinci kez düzenlenen bu festival her y›l nisan
ay›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Ayaza¤a Kampü-
sü'nde gerçeklefliyor. Amatör gruplar› destekleyen bu fes-
tival de Bar›flarock gibi tamamen ücretsiz. 

Efes One Love Festival
Efes Pilsen sponsorlu¤unda Parkorman’da her y›l hazi-
ran ay›nda düzenlenen bu festival üç gün sürüyor. Befl
yafl›na giren One Love Festival’de dans müzi¤i, rock ve
alternatif müzik birbiriyle kaynafl›yor ve izleyiciyle bulu-
fluyor. 

Efes Pilsen Blues Festival
Türkiye'nin tek blues festivali geçti¤imiz y›l 16. yafl›n› kut-
lad›. 18 ilde 24 konserle gerçekleflen festival Samsun’da
bafllad› ve s›ras›yla Trabzon, Erzurum, Diyarbak›r, Gazian-
tep, Kayseri, Konya, Mersin, Adana, ‹stanbul, Bursa, Es-
kiflehir, Ankara, Antalya, Denizli, ‹zmir, K›br›s ve Edirne’yi
dolaflt›ktan sonra Çanakkale’de sona erdi.

Pepsi ‹stanbul Electronica Festivali
Türkiye’nin ilk elektronik müzik festivali, geçti¤imiz y›l Par-
korman’da ikinci kez gerçeklefltirildi. 10 canl› grup ve 60
DJ ile iki gün boyunca farkl› müzik türlerini sunarak toplam
100 saat süren festival, dünyaca ünlü dans müzi¤i ustala-
r›n› ve Türk yetenekleri bir araya getiriyor.

Uluslararas› ‹stanbul
Tiyatro Festivali 
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan
may›s ay›nda 15.’si düzenlenen tiyat-
ro festivali bu y›l 4. Uluslararas› Tiyat-
ro Olimpiyatlar› ile bir arada gerçek-
leflti. 10 ülkeden 60’›n üzerinde oyun
sergilendi.

Uluslararas› ‹stanbul Bienali
‹KSV taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen bienallerden
10.’su 2007 sonbahar›nda gerçekleflecek. Her y›l
farkl› bir tema etraf›nda kurulan sergiler, enstelas-
yonlar ve aktivitelerden oluflan bienalin geçen y›lki
bafll›¤› ‹stanbul’du. 

Uluslararas› ‹stanbul 
Tango Festivali
Temmuz ay›nda üçüncüsü düzenle-
nen festivale yurtiçi ve yurtd›fl›ndan
dünyan›n önde gelen tango e¤itmen
ve dansç›lar› kat›ld›; gösteriler yaklafl›k 600 tango
sever taraf›ndan izlendi. 

Uluslararas› Foto¤raf Festivali
2007 y›l›nda ilk kez gerçeklefltirilecek olan ULISpho-
toFEST, ‹stanbul Saydam Günleri ve Foto¤raf Der-
ne¤i’nin önerisiyle Hollanda’dan Noorderlicht Fo-
to¤raf Vakf›, Yunanistan’dan Selanik Foto¤raf Mü-
zesi’nin ortak etkinli¤i olarak, her y›l üç ülkede dü-
zenlenecek. 

‹stanbul Mimarl›k Festivali
Amac› co¤rafi ve kültürel aç›-
dan dünyada çok önemli bir
yerde duran ‹stanbul’da ça¤-
dafl mimarl›k kültürünün zen-
ginleflmesi olan festival her y›l düzenleniyor.

Uluslararas› ‹stanbul 
Satranç Festivali
Bu y›l beflincisi düzenlenecek olan festival, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.fi. Genel
Müdürlü¤ü, Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve Türk Sat-
ranç Vakf› iflbirli¤iyle gerçeklefliyor. Festivalde  sat-
rançseverler de¤iflik kategorilerde mücadele ediyor.

‹stanbul Moda Festivali
16-18 fiubat 2006’da CNR’da düzenlenen birinci
‹stanbul Moda Festivali’nin amac› ‹stanbul’u “Yeni
Dünya’n›n moda merkezi” haline getirmek. Yerli ve
yabanc› 350 firman›n kat›ld›¤› festivali 500’ü yurtd›-
fl›ndan olmak üzere toplam 66 bin kifli ziyaret etti.

Uluslararas› Gastronomi 
Festivali
Festival her y›l düzenleniyor ve dünyan›n dört bir ya-
n›ndan gelen fleflere ev sahipli¤i yap›yor. Bu y›l 20
ülkeden yaklafl›k 250 flefin kat›ld›¤› 58 kategorilik
yar›flmada Türkiye 34 alt›n, 59 gümüfl, 80 bronz ve
73 merit madalya kazand›.

Yaz için festival haritas›
Say›s› giderek artan festivalleriyle iki büyük kentimiz 

‹stanbul ve ‹zmir’in kültür hayat› iyice canland›. 
‹flte size bütün bir y›l yararlanabilece¤iniz bir festival haritas›.

20. Uluslararas› ‹zmir Festivali, 12 Haziran-20 A¤ustos tarihleri
aras›nda gerçeklefltiriliyor. ‹KSEV taraf›ndan düzenlenen festival

bale, tiyatro, müzik gibi de¤iflik alanlardan isimleri
seyirciyle buluflturuyor.

‹zmir
Uluslararas› ‹zmir K›sa Film

Festivali

‹zmir’in tek film festivali s›fat›yla
bu y›l yedincisi gerçeklefltirile-
cek olan k›sa film festivali kas›m
ay›nda gerçeklefltiriliyor 

Uluslararas› ‹zmir Festivali

20. Uluslararas› ‹zmir Festivali
12 Haziran-20 A¤ustos 2006
tarihleri aras›nda gerçeklefltirili-
yor. ‹KSEV taraf›ndan düzenle-
nen festival bale, tiyatro, klasik
ve caz müzik gibi de¤iflik alan-
lardan en iyi isimleri seyirciyle
buluflturuyor

Temmuz -A¤ustos Festival Program›

3 Temmuz 2006, Pazartesi

YAMATO "The Drummers of Japan"

Kültürpark Aç›khava Tiyatrosu

5 Temmuz 2006, Çarflamba
"IN THE SPIRIT OF MOZART"
Ch›ck Corea with The Bayerische 
Kammerphilhormonie
Çeflme Kalesi

7 Temmuz 2006, Çarflamba

"LA BAYADERE" - L. Minkus (Bale, 3 perde) 

Ankara Devlet Opera ve Balesi
‹zmir Devlet Opera ve Balesi Orkestras›
Kültürpark Aç›khava Tiyatrosu

13 Temmuz 2006, Perflembe 

"OMARA PORTUONDO" - Flor de Amor Tour
Çeflme Kalesi

18 Temmuz 2006, Pazartesi

KELSOS ENSEMBLE
Celsus Kütüphanesi

20 Temmuz 2006, Perflembe

"SALOME" – Oscar Wilde
Ankara Devlet Tiyatrosu
Efes Antik Tiyatro
GENÇ SOLUKLAR D‹Z‹S‹ - II

19 A¤ustos 2006, Cumartesi

AKDEN‹Z GENÇL‹K ORKESTRASI
Efes Antik Tiyatro

20 A¤ustos 2006, Pazar

AKDEN‹Z GENÇL‹K ORKESTRASI
Bergama Asklepieon Tiyatrosu



Turgut Özakman 1948’de, Polatl›’dan Dumlup›nar’a
10 gün süren bir yürüyüfl gerçeklefltirir. Bu yürüyü-
flü, “Geçti¤imiz yerler savafllar›n oldu¤u, Yunan ifl-

gali görmüfl, iflgal ve zafer günlerini yaflam›fl yerlerdi. Sa-
vafla kat›lm›fl, tan›k olmufl insanlar›m›z sa¤d›. Onlar› dinle-
ye dinleye yürüdük. Yol boyunca not ald›m” sözleriyle an-
lat›r. Özakman’›n o gün ald›¤› notlar milli mücadele döne-
mine iliflkin toplad›¤› ilk an›lar olur. Özakman, o günün ar-
d›ndan yaklafl›k 60 y›l boyunca milli mücadele an›lar›n› to-
parlamaya devam eder. Fotokopi makinesinin olmad›¤›
dönemlerde belgeleri el yaz›s›yla ço¤alt›r. Türkçe olmayan
metinleri dahi el yaz›s›yla birebir ka¤›da geçirir. Eski Türk-
çe’yle yaz›l› metinleri ilk zamanlarda yak›nlar›na okutur. Za-
man içerisinde de kendi kendine okumay› çözer.

Özakman’›n büyük bir sab›rla toparlad›¤› bu
belgeler kimi zaman Kurtulufl dizi-
sine, kimi zaman Cumhuriyet filmi-

ne kaynak olur. Bu an›lardan yola ç›-
karak 2005 y›l›nda yay›nlanan roma-

n› “fiu Ç›lg›n Türkler” ise yediden yet-
mifle herkesin ilgisini çeker. Özakman,

kitab›n gördü¤ü ilgiden hayli memnun
oldu¤unu ve art niyetli bütün giriflimlere

karfl›n gençlerin tarihe sahip ç›kma is-
teklerinin ve meraklar›n›n devam etti¤ini,

kitab› okuyanlar›n kendilerine güvenlerinin
geldi¤ini yürüyüfllerinin dahi de¤iflti¤ini söylüyor.

Yafla dergisi için bulufltu¤umuz Özakman ile yak›n Tür-
kiye tarihi, gençler, AB ve “fiu Ç›lg›n Türkler” hakk›nda
konufltuk.

“Ç›lg›n Türkler” ile ilgili araflt›rmalar›n›zda nas›l bir
yöntem izlediniz?
Araflt›rmalara 1948’de bafllad›m. 1948’de Atatürk ha-

riç neredeyse herkes sa¤d›. Ayr›ca Kütahya’dan Af-
yon’a 1949’da ikinci kez yürüdüm. O dönemi tekrar ya-
flad›m. Kitapta da anlatm›flt›m, 1948’de 10 arkadafl
Polatl›’dan Dumlup›nar’a kadar yürüdük. Ertesi y›l da
Kütahya’dan Afyon’a ayn› yolu tekrar yürüdük. O devri
yaflam›fl, gazi olmufl ya da tan›k olmufl erkekler ve ka-
d›nlar sa¤d›. Toprak henüz barut kokuyordu. Savafla
kat›lm›fl ve konuflmak istedi¤im herkesle konufltum. Ki-
tapta kaynak teflkil eden bu kiflilerin adlar›n› verdim.
Yaflayanlardan birebir savafl› dinledim.

Maliyeti nas›l karfl›lad›n›z?
Karfl›lamak zorunda kald›¤›m tek maliyet kitap, foto¤raf
gibi malzemelerdi. Öyle çok önemli bir maliyeti olmad›.
Bütün bu araflt›rmalar› bir gün bir kitap yazmak için
yapmad›m. O döneme duydu¤um ilgi ve sayg› nedeniy-
le toplad›m. Hala topluyorum. Roman› yazm›fl olmam,
araflt›rmam›n bitti¤i anlam›na gelmiyor. Araflt›rmay› dö-
nemi ö¤renmek için yapt›m.

Araflt›rma s›ras›nda yoruldu¤unuz, vazgeçmek iste-
di¤iniz anlar oldu mu?
Önüme hastal›k d›fl›nda çok büyük bir engel ç›kmad›.
Hastaland›¤›m için befl y›lda yazd›m. ‹ki y›l boyunca
hastayd›m. Bunun d›fl›nda beni y›ld›ran bir fley olmad›.
fiu an 76 yafl›nday›m ve günde 10 saat çal›fl›yorum. Bir
ifl yaparken yorulursam, baflka bir ifle geçiyorum. ‹fl ya-
parak dinleniyorum. Bofl durdu¤umu hiç hat›rlam›yorum.

Kitapta sizi en çok etkileyen öykü ne oldu?
Di¤erlerinden ay›rabildi¤im bir öykü yok. Hepsinden et-
kileniyorum. Kitaptaki bilgiler çok uzun bir süre içinde
karfl›ma geldi¤i için duyunca flafl›rtan bir fley olmad›.
Bir ar›n›n bal yapmas› gibi petekte damla damla toplan-
d›¤› için olaylar› sindire sindire yaflad›m. 

Kitap haline getirmeye ne zaman karar verdiniz?
“Bu çal›flmalardan bir roman m› yazar›m, tiyatro oyunu
mu yazar›m ya da yazmal› m›y›m?” gibi bir düflüncem
yetmiflli y›llara kadar yoktu. Ama her taraf›m bu arflivle
dolmaya bafllay›nca keyfini yaflamaya bafllad›m. Konu-
flurken bilerek konufluyordum ve bilerek okuyordum.
Daha iyi de¤erlendiriyordum ve o dönemi yaflam›fl kadar
yak›ndan bilmenin verdi¤i güveni hissediyordum. Bu bil-
giden “Kurtulufl” dizisini, “Cumhuriyet” filmini, “Vahidet-
tin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele” kitab›n›, “Atatürk
Kronolojisi”ni ve “19 May›s 1999 Atatürk Yeniden Sam-
sun’da” roman›n› yazarken yararland›m. En son da “fiu
Ç›lg›n Türkler”i yazarken yararlanm›fl oldum.

Böyle bir ilgi bekliyor muydunuz?
Hay›r hiç beklemiyordum. fiu anda 300 bask›ya ulafl-
m›fl bir kitap için ilgiyi nas›l karfl›lad›¤›m› ifade etmek
zor. ‹lgi gösterenlere minnet duyuyorum. Ö¤retmenle-
re, ö¤rencilere, tarihine sahip ç›kmaya çal›flan gençle-
re, do¤mam›fl torununa kitap imzalatarak b›rakan de-
delere borçlu oldu¤umu hissediyorum. Demek ki tarih-
siz yetifltirilmeye çal›fl›lan gençlik sonunda tarihine sa-
hip ç›k›yor.

‹lginin temelinde tarihe sahip ç›kma iste¤ini mi görüyor-
sunuz?
Cumhuriyet’in kazan›mlar› y›llardan beri suland›r›l›yor.
‹nsanlar ne kaybetti¤imizi görüyor. Ancak bu tarihin na-
s›l yarat›ld›¤›n› ve bugüne nas›l gelindi¤ini tam olarak

bilmiyorlar. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n kitaplar›nda milli
mücadelemiz iyi anlat›lm›yor. Bir de sahte tarih anlat›m-
lar› var. Sonuç itibariyle 30 y›l yar›m yamalak ya da sah-
te bir bilgiyle geçti gitti. E¤itimde inan›lmaz bir kalite
erozyonu var. Tüm bunlar Türkiye’nin gelece¤i aç›s›n-
dan tehlike iflaretleri veren unsurlar. Tarihini bilen in-
sanlar nas›l bir kazanc›n içerisinden bu noktalara geldi-
¤imizi ve kazançlar›m›z›n teker teker nas›l elden ç›kt›¤›-
n› gözlüyor. Art›k uyanmal›y›z. Tarihi bilirseniz uyan›rs›-
n›z; bilmezseniz sonsuza kadar m›fl›l m›fl›l uyursunuz.
D›flar›n›n kölesi, içerinin de s›radan yurttafl› olursunuz.
Üniversitelerimizde olumlu bir rüzgar esiyor. Türkiye’de
birtak›m anneler, babalar bu rüzgar›n yarat›lmas›nda
büyük etki sahibi. ‹mza günleri, konferanslar düzenleni-
yor. Yafl›ma ald›rmadan Türkiye’nin her yerini geziyo-
rum. 30 y›ld›r tarihinden koparmaya çal›flt›klar›, kimlik-
siz, kifliliksiz yapmaya çal›flt›klar› gençlerin karfl›s›nda
galip gelmediklerini görüyorum. Gençler yine bizim
gençlerimiz olarak kalm›fl ve bu yüzden gençlerin al›n-
lar›ndan öpüyorum. 

Tarihin do¤ru anlat›lmay›fl›n›n nedenleri neler olabilir?
Buna ister gaflet, ister ihanet deyin. Sonuç itibariyle
durum bu. Emperyalist sözcü¤ünü solcular kullan›yor
diye yasaklad›lar. Oysa Kurtulufl Savafl›’n›n bafll›ca te-
mel niteli¤i emperyalizme karfl› olmas›. Ama bu anlat›lmaz
oldu. ‹kinci niteli¤i, hain ‹stanbul yönetimine karfl› mil-
li bir ihtilal hareketiydi. Bizim iktidarlar›m›z da zaman zaman

17 16 tarih: Turgut Özakman
röportaj: umut bavl› foto¤raf: özgür güvenç

“Tarihini bilen uyan›r”
Turgut Özakman’›n yaklafl›k 60 y›ll›k araflt›rmalar›n›n sonucu olan ve 300 bask›ya ulaflan “fiu Ç›lg›n
Türkler”de anlat›lanlar herkesi derinden etkiliyor. Özakman’a “fiu Ç›lg›n Türkler”e yönelik ç›lg›nca

ilginin nedenlerini sorduk. Herkesin birbirine anlatt›¤› kitab› bizlere anlatmas›n› istedik.



hain ‹stanbul yönetiminin zihniyetine sahip birtak›m in-
sanlar taraf›ndan yönetildi. Onlar›n etkisiyle olsa gerek,
tarihimiz hainlikle suland›r›larak anlat›l›r oldu. Geride
Türk-Yunan Savafl›’na indirgenmifl bir hikayecik kald›.
Bu çocuklar›m›za ne heyecan verdi ne de ilgi çekti. Bu
yüzden çocuklar›m›z›n büyük bir bölümü, yurtd›fl›nda
emperyalizme karfl› verilen kurtulufl savafllar›na ilgi gös-
terdi. Onlar›n liderlerini idol olarak kabul etti. Oysa bizim
kahramanlar›m›z onlar›n atas›. Onlara bu kavgay› biz ö¤-
rettik. Takti¤ini, ilk ad›m›n› ve ilkelerini biz ö¤rettik. Anla-
t›rken keskin bir dirençle karfl›lafl›yordum. Masal m› de-
¤il mi tereddüt ediyorlar. Bu kitapta masal de¤il, do¤ru-
dur. Sahte tarihlerden çocuklar› korumak için her parag-
raf›n tart›fl›lmaz kayna¤›n› gösteren dipnotlar koydum.
Mütevaz› bir insan›m, iddial› konuflmayay›m ama bu ki-
tab› okuyan›n yürüyüflü de¤ifliyor. Dünyaya bak›fl› de¤i-
fliyor. Burada kitab›n kendisini de¤il kitab›n içindeki des-
tan› övüyorum. Gençler bak›yorlar ki gurur duyacaklar›
bir milletin çocu¤uyuz. Çok daha zor ve çaresiz günler-
de güçlü bir emperyalizme, kara güce karfl› durmufllar
ve yenmifller. Bunu bilmek güven ve gurur veriyor. Em-
peryalizmin oyununa gelmemek için onlara tecrübenin
gücünü veriyor. Bunu okursan›z emperyalizmin oyununa
gelmiyorsunuz. Türkiye’nin her alan›nda tahribat var.

Bu tahribat nas›l düzeltilebilir?
Bu bütün milletin el birli¤iyle olabilecek bir fley. Baz›
tahribatlar bir günde de¤iflir. Baz›lar›n›n etkisini ise bel-

ki hiç silemeyece¤iz. Ama önemli olan halk›n uyan›p bu
yanl›fl gidifli görmesi. Bat›’ya karfl› tetikte durman›n ge-
reklili¤ini art›k anlamal›. Bat›’n›n çirkin yüzüyle, güzel
yüzünü birbirinden ay›rt etmeyi bilmeli.

Güzel ve çirkin yüzü nedir?
Bat›’n›n güzel yüzü bilimi, sanat› ve teknolojisi. Çirkin yüzü
ise emperyalist taraf›. Bu emperyalizm sürdü¤ü sürece
milli mücadele devam eder. Bence Avrupa’n›n emperya-
list yüzü yine ortaya ç›kt›. Milli mücadeleyi yaratan Kuvayi
Milliye ruhu da yavafl yavafl uyan›yor. Yaln›z bizim için de-
¤il, hükümet ve muhalefet için de uyanmas› gerekiyor. Bu-
nun için milli mücadeleyi bilmek, anlamak ve cehaletten
kurtulmak gerekiyor. Cehalet ve ihanet aras›nda k›l kadar
fark var. Bir milletin gençli¤i yak›n geçmifli hakk›nda iki tür-
lü düflünüyorsa; bir k›sm› 30 A¤ustos’u büyük bir coflkuy-
la kutlarken di¤er k›sm› uzak duruyorsa, Türkiye’yi yöne-
tenler bafllar›n› öne e¤ip derin derin düflünmeli. Bir mille-
tin gençli¤i bu kadar basit bir gerçek konusunda bile ikiye
bölünmüflse, bu millet milletli¤ini daha ne kadar koruyabi-
lir. Türkiye baflka konular›n tart›flmas› içerisinde. Alttan
toprak kay›yor, birli¤imiz kay›yor fark›nda de¤iller.

Türkiye’nin AB ile iliflkilerini nas›l yorumluyorsunuz?
Y›llar önce baflvurdu¤umuzda AB ekonomik bir birlikti.
Girmek için baflvurdu¤umuz birlikle bugünkü çok fark-
l›. Bugünkü birlik siyasi bir birlik. Bu birli¤in kendine
özel kriterleri var. O zamanki ekonomik birli¤in emper-

yalist bir yan› yokmufl gibi görünüyordu. Maddi kalk›n-
ma için destek amaçl› bir yerdi. O y›llardaki AB içerisin-
de olmak siyasi güvenceyi de ifade ediyordu. Bugün
tam tersi biçimde AB ile iliflkilerimiz güvence olmaktan
ç›k›p tehlike arz eder hale geldi. Sevr’i y›llar önce y›rtt›k
att›k. Lozan’da tekliflerini reddettik. Artakalanlar› flimdi
tek tek masaya getiriyorlar. Bunu söyledi¤imde “Sevr
paranoyas›” diyorlar. Anlaflman›n özetini okuduklar›n›
düflünüyorum. Anlaflman›n asl› 344 maddelik bir metin.
Sevr bir barbar metnidir. ‹nsan ve devlet haklar›na bü-
tünüyle ayk›r› afla¤›l›k bir belge. Bunu okumak laz›m.
Sevr metniyle bugünkü teklifleri karfl›laflt›rd›¤›n›zda
hepsi birbiriyle ba¤l› ve birbirini tamaml›yor. “Ordunuzu
küçültün, paral› yap›n ve milli ordu olmaktan ç›kar›n” di-
yerek Sevr’deki sözlerini tekrarl›yorlar. 

Sevr’den bu yana yaklafl›k 100 y›l geçti. Bat›’n›n Türki-
ye’ye bak›fl aç›s› bu 100 y›l içinde hiç de¤iflmedi mi? ‹ki
dönemin bak›fl aç›s› aras›nda da¤lar kadar fark olmal›.
Size öyle geliyor. Türk gençli¤ine tarih okutulmad›¤›
için böyle zannediyor. Oysa emperyalizm aynen devam
ediyor. Bat›’n›n güzel yüzü dedi¤im bilim, sanat ve tek-
nolojisini ay›r›yorum. Ona itiraz›m yok. Ama emperyalist
yüzü devam ediyor. Yine bizi parçalamak, bölmek isti-
yor. Dünyan›n en kritik co¤rafyas›na oturmufl, 70 mil-
yonluk bir ülke Avrupa için çok büyük bir lokmad›r. Bu-
günü yorumlamak için tarihi ve Sevr’i çok iyi bilmek ge-
rekiyor. Sevr’i bildi¤imiz zaman nas›l bir faciadan kur-
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tuldu¤umuzu anlar›z ve bugünkü baz› AB sözcülerinin
ne demek istedi¤ini deflifre edebiliriz. AB’ye girmek için
KKTC fedakarl›k edip “Evet” diyerek giremiyor, karfl› ç›-
kan ise birli¤e al›n›yor. O halde bunun oylanmas›n›n ne
anlam› vard›? AB ne istedi¤ini biliyor. AB için ne yapar-
sak yapal›m fark etmez. “Evet” diyen giremiyorken
“Hay›r” diyenin giriyor olmas›n›n nedenine bakt›¤›mda,
bunu söyleyecek belki son adamd›m, söyleyenlere y›l-
larca karfl› ç›kt›m. Ama son zamanlardaki belirtilerden
de hareket ederek bak›yorum çok ciddi bir haçl› duy-
gusu var. 

AB’yi haçl› teflkilat› olarak m› nitelendiriyorsunuz?
Biraz öyle. Zaten bunu kendileri söylüyor. Türk töresin-
de ›rkç›l›k, din ayr›m› bulunmaz. Onlar Osmanl› toprak-
lar›nda güven içinde yaflad›lar. Timur gelip Osmanl›’y›
parçalad›¤›nda Türk flehzadelerin pefline bütün H›risti-
yan krall›klar, dükal›klar tak›ld›. ‹stiyorlard› ki flehzade-
lerden biri Osmanl›’y› yeniden kursun ve Bizans’a tes-
lim olmak zorunda kalmas›nlar. Çünkü dinlerine anlay›fl
gösteren tek devlet Osmanl›’yd›.

Bat› bu iddiay› kabul ediyor mu?
Hay›r. ‹stanbul’u ald›k, Viyana’ya kadar gittik ve bitti.
Hala o noktadalar. Avrupa’n›n Ortaça¤ zihniyetini aflt›-
¤›n› düflünüyorsan›z bana göre derin bir çocuk safl›¤›
içindesiniz. Avrupa’n›n çirkin yüzünü görmeden Avru-
pa’y› tan›mlamak mümkün de¤il. Onu bilirseniz ona

karfl› tedbirli olursunuz. Böylece size diflini geçireme-
yece¤ini bilir. Ama aç›k verdi¤iniz an yand›n›z.

Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?
Türkiye’deki her sorundan önce e¤itim geliyor. Tarihimizi
ö¤renmeli, e¤itimimizi millilefltirmeliyiz. Milli demek, Atatürk
milliyetçili¤i demek. Atatürk milliyetçili¤i ›rkç› bir milliyetçilik
de¤il. Almanya’da Nazizm’e, ‹talya’da faflizme dönüflen
ideolojik Frans›z milliyetçili¤iyle ilgisi yok. Sar›p sarmalayan,
kucaklayan, birlefltiren, kenetleyen bir milli anlay›flt›r. Ata-
türk milliyetçili¤inin özü ›rkç›l›k de¤il, yurtseverliktir. Yurtse-
verli¤i reddederek bir yere var›lmaz. Yurtseverli¤i redde-
derseniz zaten hain olursunuz. Dünyada milli duruflu olma-
yan bir millet olmaz. Bugün birkaç ses ç›k›yorsa, yar›n 40
ses ç›kmaya bafllar. Birdenbire kendinizi mütareke döne-
minin feci flartlar› içinde bulursunuz. Ama kader önünüze
bir Atatürk daha getirmez. Onun kadrini bilemedik.

Kitab›n›z yurtd›fl›ndan talep görüyor mu?
Japonca’ya çeviriliyor. Yunanistan’dan talep geldi.
Ama sonra her kim kitab› okuduysa “Bu bizim aleyhi-
mizde bir kitap” dedi ve galiba vazgeçtiler. Türkiye’ye
turistik amaçl› gelmemifllerdi. Kitap nas›l olacakt› bilmi-
yorum. ‹ngilizce’ye çevrilmesi için de pek çok teklif var.
Ama henüz sonuçland›r›lmad›.

Kitab›n gördü¤ü ilgiyi nas›l karfl›l›yorsunuz?
Kitaba duyulan sevgiyi üstüme alm›yorum. Kitab›n için-

dekilere sevgi gösteriyorlar. Bu yüzden bu sevginin al-
t›nda ezilmiyorum ve bir kenara çekiliyorum. fi›marma-
m› engelleyecek güzel bir alanda durup bekliyorum.
Neler olup bitti¤ini bilseniz flaflars›n›z.

Neler olup bitiyor?
80 yafl›ndaki adamlar zorla elimi öpmek için sar›l›yor.
‹nsan böyle bir durum karfl›s›nda sakin duram›yor. 

Yeni projeleriniz neler?
Çanakkale’yi yazmay› düflünüyorum. Cumhuriyet’in ilk 10
y›l›n› yazaca¤›m. ‹stiyorum ki gençlerimiz niye laik oldu¤u-
muzu, Cumhuriyet’in neden ilan edildi¤ini, devrimlerin niye
yap›ld›¤›n› ö¤rensin. Arada yaflanan birçok olay var. fieyh
Sait ‹syan›, Atatürk’e suikast, ‹talya’n›n Türkiye üzerindeki
emelleri, Hatay olay›, Atatürk’ün özel hayat› ve ça¤dafllafl-
ma kavgas› var. O dönemde bir genç k›z Fenerbahçe Ku-
lübü’ne voleybol oynamak için baflvuruyor. Ama kad›n vo-
leybol tak›m› yok. O kadar bast›r›yor ki erkek voleybolcu-
larla birlikte maça ç›k›yor. Kad›nlara hiçbir zorlama olmu-
yor. Dünyan›n ritmine kendiliklerinden ayak uyduruyorlar.
Kad›n haklar› kazan›l›yor. Kad›n ö¤retmenler, avukatlar,
doktorlar, milletvekilleri her alanda yerlerini al›yor.

Günümüz Türkiyesi’nde kad›n...
Cumhuriyet’in kazan›mlar›n› bugün kaybediyoruz. O
yüzden genç han›mlara her zaman söylüyorum. Bu
Cumhuriyet’te en az yüzde 50 pay›n›z var, sahip ç›k›n!

“Dünyada milli duruflu olmayan bir millet olmaz. Bugün birkaç ses ç›k›yorsa, 
yar›n 40 ses ç›kmaya bafllar. Birdenbire kendinizi mütareke döneminin feci flartlar›

içinde bulursunuz. Ama kader önünüze bir Atatürk daha getirmez. Onun kadrini bilemedik.”



Geçen bin y›l›n dahileri aras›nda yer alan, eserleri
100’ü aflk›n dile çevrilen ve 300’ü aflk›n eseri si-

nemaya uyarlanan ‹ngiliz flair ve yazar William Sha-
kespeare’in ölümünün üzerinden neredeyse 400 y›l
geçti. Ancak oyunlar› hala her ülkede en s›k sahnele-
nen oyunlar aras›nda, popülerli¤i de azalmak yerine
gün geçtikçe art›yor. ‹lk romantikler aras›nda
yer alan Shakespeare’in eserleri gerek
anlat›m gerek seçilen konular sayesin-
de her ça¤›n okuyucular›na hitap
edebilecek güçte. Shakespeare
hala sinemada ve edebiyatta en
önemli esin kaynaklar›ndan biri
kabul ediliyor.  

Shakespeare’in hayat›yla ilgili ke-
sin bilgi ve belgeler olmasa da
belli bafll› bütün kaynaklar 1564 y›-
l›nda ‹ngiltere’nin Stratford-upon-
Avon kasabas›nda do¤du¤unu söylü-
yor. Daha sonra bu bölgede Latince
e¤itim yapan bir okula gitti¤i, 18 yafl›nday-
ken kendisinden sekiz yafl büyük Anna Hatha-
way ile evlendi¤i biliniyor. Alt› ay sonra ilk çocukla-
r›,1585’te ikiz çocuklar› do¤uyor. Bundan sonraki ye-
di y›lda ne yapt›¤› hakk›nda yaz›l› kay›t bulunmuyor ve

bu dönemde Shakespeare’in Londra’da oyun yazar-
l›¤› yapt›¤› tahmin ediliyor. Hala tam say›s› bilinmese
de komedi, tarih ve trajedi türünde yaklafl›k 38 eser
ortaya koyduktan sonra 1616’da Stratford’da hayata
gözlerini yumuyor. 

Eserleri
Shakespeare; soneleri, konular›n› klasik

mitolojiden alan “Venüs ve Adonis” ve
“Lucrece’e Tecavüz” isimli iki uzun

öyküsel fliiri ve oyunlar›yla tan›n›yor.
Komedyalardan “Bir Yaz Gecesi
Rüyas›” Atina yak›nlar›nda bir koru-
da yollar›n› flafl›ran iki çiftin ve
oyunlar›n› prova etmek için koruya
gelen bir grup iflçinin perilerin bü-
yüsüne kap›lmas›yla ortaya ç›kan

komik olaylar› anlat›yor. Bir baflka
komedya “On ‹kinci Gece” de bir

yanl›fll›klar komedisi. Kad›n kahraman
Viola'n›n gemisi yabanc› bir ülkenin aç›k-

lar›nda bat›yor. Erkek k›l›¤›na giren ve “Ce-
sario” ad›n› alan Viola, ülkenin yöneticisi Dük Orsi-

no’nun hizmetine giriyor. Erkek k›l›¤›ndayken Dük'e
afl›k oluyor. Orsino’nun afl›k oldu¤u zengin Kontes Oli-
via da Cesario’ya tutulunca durum kar›fl›yor. “Venedik

Taciri” de bir komedi, ancak ciddi bölümler de içeriyor.
Oyundaki kötü adam Yahudi tefeci Shylock. Borç ald›-
¤› paray› ödeyemeyen tüccar Antonio'dan, kendi vücu-
dundan kesilecek yar›m kilo et istiyor. Shylock'un aç-
gözlülükle b›ça¤›n› biledi¤i gerilimli bir duruflmadan
sonra Antonio kendisini savunan genç bir avukat›n ze-
kas› sayesinde kurtuluyor.

Shakespeare’in zekas› ve ifade gücü kendini as›l olarak
tragedyalarda gösteriyor. Tragedyalarda izleyicilerin
tüylerini diken diken eden bir gerilim yaratabiliyor. Aile-
lerin aras›ndaki kan davas› yüzünden birbirlerine kavu-
flamayan Romeo ve Juliet ve babas› öldükten sonra an-
nesiyle evlenen amcas›n›n asl›nda babas›n›n katili oldu-
¤unu ö¤renip öç almaya karar veren ama bunu bir tür-
lü baflaramayan Danimarka Prensi Hamlet oyunlar›n›n
dili çok etkileyici. Tragedyalar›n belki de en baflar›l›s› k›-
z›n› önce sürgüne gönderip sonra yapt›¤› hatay› anla-
man›n vicdan azab›yla k›z›na ulaflmaya çal›flan bencil ve
gururlu kral›n anlat›ld›¤› Kral Lear. Tarihsel oyunlar ara-
s›nda Kral III. Riflar’›n Tragedyas›, Jül Sezar ve III. Riflar
bulunuyor. Oyunlar›n tamam›ndaki baflar›, ‹ngiltere’de
The Globe Tiyatrosu'nu büyük bir üne ve servete ka-
vuflturuyor; hatta Shakespeare’in oyunlar› düzenli ola-
rak kral huzurunda sahneleniyor. Shakespeare’in eser-
lerinin hiç eskimeden her dönemde ilgi çekmesi hem

seçti¤i konulara hem de anlat›m tarz›na dayan›yor.
Eserlerinin en dikkat çeken yan›, yarat›lan karakterlerin
çeflitlili¤i. Karakterlerde insan do¤as›n›n ac›mas›zl›k,
h›rs, k›skançl›k, bencillik gibi en de¤ifl-
mez ve evrensel özellikleri yans›t›l›r-
ken, kullan›lan dil günlük hayat dilin-
den çok fliir dilini an›msat›yor. Ancak
yarat›lan karakterler öylesine canl› ki,
fliirsel bir dille yaz›lm›fl gerçek d›fl› bir
öyküde bile kifliler inand›r›c› hale geli-
yor. Zay›fl›klar› sergilenen kiflilere izle-
yiciler hayranl›k duyup onun iç dünya-
s›nda yaflad›¤› karmaflay› tüm yönle-
riyle anlayabiliyor. Anlat›m›ndaki bu
derinlik kullan›lan kelimelerden, kuru-
lan cümlelerdeki al›fl›lmad›k benzet-
meler ve kiflilefltirmelerden kaynaklan›-
yor. Eserlerinin ilk toplu bas›m› 800 bin kelime içeriyor
ve bunlar›n 1700’ü de Shakespeare taraf›ndan yarat›-
lan kelimeler. Yazar, ‹ngilizce’de o güne dek kullan›l-

mam›fl betimlemeler kullan›yor, insan› bir “çi¤ tanesi”ne
veya bir “toz parças›”na; dünyay› “tohuma kaçm›fl bir
bahçe”ye benzetiyor. Bir yandan ölümsüz eserler yara-
t›rken, bir yandan da bugünkü ‹ngilizce’nin temellerini
at›yor.

Tart›flma devam ediyor
Baflar›l› eserleri ve tüm dünyaya yay›lm›fl ününe karfl›n
hala William Shakespeare’in gerçekte kim oldu¤u, bu
eserleri onun yaz›p yazmad›¤› üzerine tart›flmalar sürü-
yor ve her gün ortaya yeni teoriler at›l›yor. Kimileri aris-
tokrat bir grubun bu eserleri toplu olarak yazd›¤› ve
Shakespeare takma ad›n› kulland›¤›n› iddia ediyor. Bir
di¤er iddia da insanlar›n bu eseri aristokratlar›n d›fl›nda
herhangi bir kimsenin yazamayaca¤›na olan inançlar›n-
dan böyle tart›flmalar ç›kard›¤›. ‹ngiliz araflt›rmac› Bren-
da James bu konuda uzun y›llard›r çal›flmalar yap›yor
ve yazar›n as›l ad›n›n Sir Henry Neville oldu¤unu ve
Windsor yak›nlar›nda Berkshire’da do¤du¤unu iddia
ediyor. Fakat bu iddialar› ispatlamak için yeterince ka-
n›t toplanabilmifl de¤il.

Son dönemde bilgisayarla yap›lan incelemeler bu tar-
t›flmalar›n bir k›sm›n› çözüyor. Claremont Koleji Ö¤re-
tim Görevlisi Ward Elliot, Shakespeare'in eserlerindeki
kelime ve söz kal›plar›n›n yap›s›n› ve kullan›m s›kl›klar›-
n› kuflku duyulan isimlerin eserleriyle karfl›laflt›r›yor.
1996'da, eserlerin baflka biri taraf›ndan yaz›ld›¤› konu-

sunda hiçbir kan›t bulunamad›¤› duyuruluyor. Daha
sonra Aston Üniversitesi’nden Tom Merriam ve Ro-
berts Matthews yaz›lardaki benzer örnekleri seçebilen

ve yap›sal farkl›l›klar› ölçebilen bir bil-
gisayar program› gelifltirerek araflt›r-
maya devam ediyor. ‹nceleme sonu-
cunda, Shakespeare'in “‹ki Soylu Ak-
raba” oyununda John Fletcher ile bir-
likte çal›flt›¤› ve VI. Henry'nin 2. ve 3.
perdelerini, Christopher Marlowe’un
oyunlar›ndan esinlenerek yazd›¤›na
iliflkin kan›t bulunuyor. 

Her ne kadar bu tart›flmalar uzun sü-
re devam edecek gibi görünse de
William Shakespeare hem popüler
kültürün en sevdi¤i malzemelerden

biri olmas› hem de tarihin afl›nd›ramad›¤› eserler vermifl
olmas› nedeniyle popülerli¤ini hiç kaybetmeyecek gibi
gözüküyor. 

Shakespeare’in eserlerinden flimdiye kadar
yaklafl›k 300 uyarlama film çekildi. Shakes-
peare’in eserlerinden esinlenilerek çekilen
filmler dahil edilirse bu say› bine ulafl›yor. Ha-
la en çok filme uyarlanan eser Hamlet tam
35 kere filme çekildi. Di¤er eserler ve filme
çekilme say›lar› flöyle:

Macbeth: 23
Romeo ve Juliet: 21
Othello: 20
Julius Caesar: 15
Kral Lear (King Lear): 13
Tap›nak (The Tempest): 13
On ‹kinci Gece (Twelfth Night): 11 
Venedik Taciri 

(The Merchant of Venice): 11
Be¤endi¤iniz Gibi (As You Like It): 9
III. Riflar: 8
Yanl›fll›klar Komedyas› 

(The Comedy of  Errors): 7
Antonius ve Kleopatra: 6
Kuru Gürültü (Much Ado About Nothing): 6
Bir Yaz Gecesi Rüyas› 

(A Midsummer Night’s Dream): 6

Sinemada William 
Shakespeare

Shakespeare’in eserlerinin hiç eskimeden her dönemde ilgi çekmesi
hem seçti¤i konulara hem de anlat›m tarz›na dayan›yor. 

Eserlerinin en dikkat çeken yan› yarat›lan karakterlerin çeflitlili¤i.

20 yaflam rehberi
haz›rlayan: görgün y›lmaz

21

‹lk romantik Shakespeare 
Ölümünün üstünden neredeyse 400 y›l geçmesine karfl›n hala en çok okunan yazarlar›n bafl›nda gelen

Shakespeare, eserleriyle günümüz yazarlar›na örnek olmaya devam ediyor. 

Macbeth

Othello

Dream
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“Mimarl›k rafine olmal›”
Mekanlar yaflayan alanlar... Onlara hayat veren ise mimarlar. Emre Arolat, bir mimar gözüyle içinde 

bulundu¤u mekanlardan zaman zaman huzursuzluk duydu¤unu söylüyor. Arolat daha çok kendili¤inden
ve olmas› gerekti¤i gibi olan, mimarl›¤›n tehlikeli heveslerinin devreye girmedi¤i mekanlarda rahat ediyor.

Maslak Binas›



ise genel olarak konuflmaya de¤er bulmuyorum. So-
runlar›n büyük bölümünün alt›nda yasalar›n uygulanma
aflamas› yat›yor. Belirsizliklerle dolu bu ortamdan bes-
lenen kalabal›k bir kesim var. Bizler de, zaman zaman
görmezden gelerek onlara yard›mc›, hatta suç orta¤›
oluyor, ekmeklerine ya¤ sürüyoruz. Bu anlamda bu
kentte yaflayan insanlar›n ‹stanbul’a bak›p da yaln›zca
yöneticileri ya da mimarlar› suçlamas›n›n do¤ru olmad›-
¤›n› düflünüyorum. ‹stanbul dev bir metropol ve sorun-
lar› dünyadaki bu tür büyüklükteki kentlerle benzerlikler
gösteriyor. ‹stanbul’da bu kentlerin ço¤unda olmayan
deprem sorunu da var. Bugünden yar›na çok net bir
çözümün üretilemeyece¤i de belli. Son dönemde s›k
s›k gündeme getirilen “akupunktur” yönteminin, yani
kentin bütününe iliflkin uygulanamaz tasar›mlar yap-
mak yerine, daha noktasal müdahaleleri planlama ko-
nusunun gerçekçi olabilece¤ine inan›yorum.  

Bir mekan insan ruhunu ne ölçüde etkiler?
Zamana, yere, yap›ya ve kiflinin o andaki duygusal du-
rumuna göre de¤iflir. Yani hiç ile çok aras›nda bir yer-
lerde etkiler. 

Son projelerinizden AdressIstanbul için; “‹çeri girer-
ken kentten koparaca¤›z, ama içeride baflka bir ken-
ti hissettirece¤iz” demiflsiniz. AdressIstanbul’u di¤er
al›flverifl merkezlerinden ay›ran özellikler neler? 
AdressIstanbul’un en önemli iki özelli¤inden biri ma¤a-
zalar›n hepsinin tasar›m odakl› olmas›. ‹kincisi ise Ad-
ress’in kendi mimari kimli¤i. ‹çinde bulundu¤u yap›dan
kopan, tasar›m›n›n ona verdi¤i güçle ziyaretçiyi kendi
hegemonyas›na alan bir durumdan söz edilebilir. Ad-
ress’in içindeki karmafl›k ulafl›m sistemi, kentteki ka-
osu taklit ediyor. ‹kinci alg›sal katmanda ise Adress’ten
çok ma¤azalar›n kendi kimlik ve güçleri ön plana ç›k›-
yor. Adress kendisini çevredeki loflluk içinde bilerek ve

isteyerek kaybederken ma¤azalar birer fener gibi orta-
ya ç›k›yor. 

Brüksel’de Kraliyet Deposu’nun restorasyon çal›flmala-
r›n› gerçeklefltirdiniz. Proje teklifi size nas›l geldi? Nas›l
bir çal›flma yapt›n›z?
Brüksel’in kuzeyinde bulunan ve içinde “Kraliyet Antre-
posu”nu bar›nd›ran yaklafl›k 550 bin metrekare büyük-
lü¤ündeki alan›, bir inflaat ve bir gayrimenkul firmas›
ortaklafla sat›n alm›fl. Yat›r›mc› zemin katta lokantalar,
sat›fl birimleri, kafeterya ve barlar, üst katlarda ise kira-
l›k ofis alanlar› oluflturarak yap›n›n dönüfltürülmesi iflini,
ad› Avrupa piyasas›nda duyulmufl bir mimara vermifl.
Yaklafl›k bir y›ll›k çal›flman›n ard›ndan ortaya kimseyi
tatmin etmeyen bir proje ç›k›nca yeni bir aray›fla giril-
mifl. Çeflitli rastlant›lar bizim bu proje için Brüksel’e da-
vet edilmemizi sa¤lad›. Alan› ve an›tsal yap›lar› gördü-
¤üm ilk an› hiç unutmayaca¤›m. Yar›m günlük bir ince-
leme sonras›, yat›r›mc›larla bir ön toplant› yapt›k. Top-
lant›da çok zaman kaybetmifl olduklar›n› vurgulayarak
projenin k›sa sürede sonuçlanmas›n› istediler. ‹stan-
bul’a döndükten sonraki 20 günlük sürede hummal› bir
çal›flma yap›ld›. Brüksel’de tahmin edilenden çok daha
erken bir ilk sunufl gerçeklefltirdik. Yat›r›mc› taraf›ndan
radikal bulunan konsept sonras›nda sözleflme imza-
land›. Yap›m s›ras›nda Brüksel’e s›k s›k kontrol seya-
hatleri yapt›k. Ayd›nlatma tasar›m› için Floransa’da
toplant›lar yap›ld› ve sonunda yap› bitirildi.

2524 mimari: Emre Arolat

Emre Arolat, Türkiye’de mimar olman›n geliflmifl ülkelerde mimar olmaya göre daha kolay oldu¤unu
düflünüyor. Bunun nedenini de yasalar›n mimar› sorumlu tutmamas› olarak aç›kl›yor; “Bu anlamda
Türkiye’de ifl yapan mimarlar çok rahat. Ancak ço¤u mimar bunun fark›nda de¤il”.

Emre Arolat mimar bir aileden geliyor. Çocuklu¤u
mimarl›k bürosunda eskiz ka¤›tlar› aras›nda ge-
çen Arolat’› anne ve babas›n›n mesle¤i yapma

biçimleri öylesine etkiliyor ki, belli bir yafla geldikten
sonra mimarl›ktan baflka bir ifl yapmay› akl›na bile ge-
tirmiyor. Bir dönem annesi daha fazla gelir getiren ve
hayat› kolaylaflt›ran baflka bir meslek seçmesi konu-
sunda telkin etse de, o kafas›na koydu¤unu yap›yor.
Arolat bugün, zaman zaman kendisini bile flafl›rtan ça-
l›flma disiplininin ve istikrarl› meslek hayat›n›n alt›nda
mimarl›k genlerinin yatt›¤›n› söylüyor. 

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra ABD’de görev yapan Arolat,
1987-2004 y›llar› aras›nda Arolat
Mimarl›k’ta çal›flt›. Bu dönemde çok
say›da projeye imza atan Arolat, çe-
flitli yar›flmalarda ödüller kazand›.
2004 y›l›nda kendi mimarl›k flirketi
“Emre Arolat Architects’i (EAA)”
kurdu. ‹stanbul Belediye Saray›, Ali
Sami Yen Stad›, Maya Meridyen
Tower ve Ataköy Al›flverifl Merkezi
Arolat’›n imzas›n› tafl›yan projeler-
den baz›lar›. AdressIstanbul ise
Arolat’›n son dönem dikkat çeken projelerinden biri. 

“Evim tasar›m kokmuyor”
Bugüne kadar pek çok farkl› yap›ya imza atan Arolat,
zaman zaman bulundu¤u mekanlarda huzursuz oldu-
¤unu ve bazen abart›p argo bir üslupla elefltirdi¤ini mi-
marl›¤›n ve mimari tasar›m›n rafine hale getirilmedikçe
hiç yap›lmamas› gerekti¤ine inan›yor. Bu nedenle de
kendili¤inden, olmas› gerekti¤i gibi ve belirli bir anlafl-
ma do¤rultusunda yap›lm›fl, gerek mimarl›¤›n kendisi-

nin gerekse tehlikeli heveslerinin devreye girmedi¤i yer-
lerde rahat etti¤ini söylüyor. 

Mimarlar genellikle evlerini kendileri dekore eder. Aro-
lat bu konuda istisna... Çünkü evini dekore etmemifl ve
baflka bir mimara da dekore ettirmemifl. O, evinin de-
kore edilmifl halini düflünemiyor bile... Y›llard›r Be-
bek’te, bir korunun içinde yer alan, dekorasyona hiç
ihtiyac› olmayan eski bir apartman dairesinde oturdu-
¤unu ve Le Corbusier’nin uzun koltu¤u gibi rüfltünü is-
pat etmifl birkaç parça mobilya d›fl›nda evinde buram
buram tasar›m kokan hiçbir fleyin olmad›¤›n› söylüyor. 

Mimarl›k çizginizi nas›l tan›mlars›n›z?
“Mimarl›k çizgisi” sözünü kullanmaktan hep çekindim.
Çünkü çok yanl›fl anlafl›ld›¤›n› düflünüyorum. “Çizgi”
sözcü¤üyle tan›mlanan›n, gerçekten çizgisel ya da gör-
sel bir fley oldu¤u düflünülür ve mimarl›k ak›mlar›yla ka-
r›flt›r›l›r. Bu yanl›fl anlaman›n sonucu olarak; “Sizin mo-
dern bir çizginiz var” gibi ciddi bir anlam içermeyen
cümleler kuruluyor. Mimarl›¤›n bir çizgi olmak yerine bir
düflünce biçimi olarak, zevkli ve üzerinde konuflmaya
de¤er bir u¤rafl alan› oldu¤unu düflünüyorum. 

Bir projeye bafllarken öncelikle ne yap›yorsunuz? 
Her proje farkl› veriler içerir. Mimari tasar›m sürecini
matematikteki çarpma ifllemine benzeterek aç›klamak
istiyorum. Burada her farkl› projenin verilerini ifllemdeki

çarpan, çarp›lacak say›y› tasar›mc›n›n o ana dek olufl-
turdu¤u duyusal ve biliflsel birikimler, çarp›mla elde
edilen sonucu ise bitmifl ürün, yani proje ya da yap›
olarak düflünebiliriz. Mimarl›k çizgisinin tutarl›l›¤› ad›na,
sonuç hep birbirine benzer ç›k›yorsa ortada ciddi bir
sorun var demektir. Emre Arolat Architects’de (EAA)
sürdürmeye çal›flt›¤›m›z tasar›m sürecinde, öncelikle
söz konusu yer üzerinden durumu kavramaya çal›fl›yor,
o projenin tüm özel ve genel verilerini hesaba kat›yor
ve en sonunda birikimlerimiz içinden seçti¤imiz kadar›-
n› devreye sokuyoruz. Sürecin en bafl›nda oturup çala-
kalem çizmek yerine araflt›r›yor, düflünüyor ve tart›fl›yo-

ruz. En sonunda çiziyor, modelliyor
ve proje haline getiriyoruz.  

Bir yandan müflterinin beklentilerini
karfl›lama di¤er yandan imzan›z› ko-
ruma dengesini nas›l sa¤l›yorsunuz?
Müflterinin beklentileri de di¤erleri gi-
bi mimar›n tasarlarken mutlaka he-
saba katmas› gereken verilerden.
Ancak buna önem vermek tüm bek-
lentileri koflulsuz olarak karfl›lamak
anlam›na gelmiyor. Zaman zaman
müflterinin beklentisi, iflin hiç al›nma-
mas›n› gerektirecek kadar niteliksiz

olabiliyor ya da dünya görüflünüzle çeliflen özellikler ta-
fl›yabiliyor. Bu tür durumlar› önceden sezmek ve ilk gö-
rüflmede her fleyi konuflmak önemli. Bunu yapabildikten
sonra ifli kendi çerçevenizde tutabilirsiniz. Zaman içinde
müflteriniz size güvenmeye bafllar ve ifliniz kolaylafl›r. Biz
flimdiye kadar inanmad›¤›m›z hiçbir ifli yapmad›k. 

Türkiye’de mimar olman›n avantaj ve dezavantajlar›
neler?
Türkiye’de mimar olmak birçok geliflmifl ülkede mimar 

olmaya göre daha kolay. Çünkü yasa, içtihat ve dokt-
rinlerin mimar› yapt›¤› iflten gerçek anlamda sorumlu
tuttu¤u söylenemez. Modern dünyada mimar olarak
yapaca¤›n›z bir tasar›m hatas›, proje sigortas› anlam›n-
da bafl›n›za büyük dertler açabilir. Türkiye’de “telif hak-
k›” olarak adland›rd›¤›m›z durum, baz› ülkelerde “telif
sorumlulu¤u” olarak adland›r›l›yor. Bu anlamda Türki-
ye’de ifl yapan mimarlar çok rahat. Ancak ço¤u mimar
bunun fark›nda de¤il. Bir baflka rahatl›¤›n da ifl bulma
konusunda oldu¤unu söyleyebilirim. ‹flini hakk›n› vere-
rek yapan bir mimar›n, son birkaç y›ld›r iflsiz kalmas›
neredeyse imkans›z. Avrupa ülkelerinin genel duru-
muyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türkiye’de inflaat sektörü
müthifl bir hareketlilik gösteriyor. Ancak tasar›m orta-
m›n›n çok geniflledi¤i söylenemez. Yurtd›fl›nda proje
ücretleri Türkiye’de al›fl›lm›fl ücretlere oranla çok daha
yüksek. Proje bafl›na düflen maliyetler ise o kadar fark-
l› de¤il. 

‹stanbul’daki yap›laflma ve mimariyi nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? Sorunlar ve gelifltirilmesi gereken nok-
talar neler? 
‹stanbul’un topografyas›n›n ilginç ve eflsiz oldu¤unu
düflünüyorum. Hatta bunun, ‹stanbul’da sözü edile
edile içi boflalt›lan çarp›k kentleflme tan›m›n› bile erite-
cek nitelikte oldu¤unu düflünüyorum. fiehri su ve kara-
lardan oluflan üç boyutlu bir yap›sall›k olarak çok be-
¤endi¤imi söyleyebilirim. ‹çindeki yap›lar› ve mimariyi
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¤imiz ‹stanbul Modern Sanat Müzesi’yle güç ve anlam
kazan›yor. Türk sanat›n›n ancak uluslararas› sanat or-
tam›n›n bir parças› haline gelerek geliflebilece¤inin bi-
lincindeyiz. Küreselleflen dünyada müzeler aras›ndaki
iletiflim ve ortaklafla projeler önem kazan›rken, biz de
önde gelen müzeler ve belli bafll› sanat kurumlar›yla ak-
tif iflbirli¤inin temellerini atmaya çal›fl›yoruz. 

Türkiye’de sanata ve müzelere ilgi nas›l?
‹lgi yokmufl gibi düflünülüyor, ama bu konuda haks›zl›k
ediyoruz. Müzemizde insanlar ellerinde ka¤›t kalemler-
le eserlerin önünde saatlerini geçiriyor. Bizde eser var,
ama ortaya ç›kar›lam›yor. Eserler ortaya ç›kar›l›nca her-
kes ilgi gösteriyor. As›l sorun mekan olmamas›.

‹stanbul Modern Sanat Müzesi sanata ve kültürel akti-
vitelere ilginin artmas›n› sa¤layabildi mi? 
Müzeyi açt›¤›m›z ilk günden itibaren yo¤un bir ilgiyle
karfl›laflt›k. Yak›n flehirlerden otobüslerle ziyaretçi
gruplar› geliyor. Herkese müzelerin statik mekanlar ol-
mad›¤›n›, dinamik olurlarsa insanlar›n geldi¤ini göster-
dik. Çünkü müzelere genelde bir kere gidilir. ‹kinci de-
fa gitme ihtiyac› hissedilmez. Oysa ‹stanbul Modern
Sanat Müzesi’ne üç ayda bir gelmeleri gerekiyor. Çün-
kü aktiviteler ve sergiler sürekli de¤ifliyor. 

Müze bünyesinde kaç kifli çal›fl›yor? 
Toplam 40 kifli çal›fl›yor. Müzemizin bafl küratörlü¤ünü
Rosa Martinez yap›yor. Sürekli sergiler için Ali Akay,
Levent Çal›ko¤lu ve Haflim Nur Gürel görev al›yor. Fo-
to¤raf bölümünden Engin Özendes sorumlu.  

Pazarlama ve tan›t›m için neler yap›yorsunuz? 
Özel sektörden destek al›yoruz. Müzedeki her bölümün
bir sponsoru var. Üniversitelerle ve Türkiye Seyahat
Acenteleri Birli¤i’yle iflbirli¤i yap›yoruz. Yerel yönetim-

den çok destek al›yoruz. Kamuyla iliflkilerimizde çok
flansl›y›z. Belediye arac›l›¤›yla müzeye ‹stanbul’un bir-
çok okulundan otobüslerle ö¤renciler geliyor. 

‹stanbul Modern Sanat Müzesi ‹stanbul’un kültürü bi-
riktirme, koruma ve üretme döngüsüne sahne olmas›n›
sa¤layabilecek mi?
Bunu sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Bafllang›çta müzemizde
yaln›zca birkaç vak›f ve kurumun eserleri vard›. Bir y›l için-
de 200’den fazla yap›t ba¤›flland›. Örne¤in flu an teflhir
edilen foto¤raf sanatç›s› Othmar Pferschy’nin eserleri k›z›
taraf›ndan müzemize ba¤›flland›. Bu ba¤›fllarla koleksi-
yonlar›m›z giderek art›yor.

Müze iflletmecili¤i nedir? 
1980 öncesinde müzeler daha çok koruma, saklama
ve teflhir amaçl› mekanlard›. Bugün modern sanat mü-
zeleri eserleri saklamak yerine insanlarla paylafl›yor.
Eskiden ziyaretçinin gelip gelmemesi müzeyi etkile-
mezdi. Art›k insanlar müzeyi ziyaret ettikçe mekan ya-
fl›yor. Müzeler e¤lenceli birer üniversite görevi görüyor.
Genci yafll›s› herkesin ilgisini çekiyor. 

Modern sanat müzeleri sizin sisteminiz gibi mi çal›fl›yor?
Mant›k ayn›, ama çok daha profesyonel çal›flan müze-
ler var. ABD’de müzeler de¤iflik bir platform olarak kul-
lan›l›yor. Bat› ülkelerinde özellikle ekonomik kriz gibi
sorunlar›n yafland›¤› dönemlerde müzeler uzlaflma
platformuna dönüflüyor. Bunlar çok de¤erli ve kullan›l-
mas› gereken mekanlar. Burada iflletme ve pazarlama
becerisi devreye giriyor. ABD, Kanada ve Japonya gibi
ülkeler modern müzecilikte çok ileri.

Müzeler kar edebilir mi? 
Müzeler kar amac› gütmeyen iflletmeler. Hepsi vakfa ba¤l›
iflletiliyor. Bu nedenle kar etmeleri söz konusu de¤il. 

Müzecilik bir kariyer alan› m›? 
Tabii bir kariyer olabilir. Müzecilik giderek art›yor, ama
küratörlük yok denecek kadar az. Yurtd›fl›nda birçok
üniversitede bölümleri var. Bunlar çok iyi meslekler.
Özellikle küratörlük mesle¤inin üzerinde durulmas› ge-
rekiyor. Müze iflletmecileri ve sanat yönetmenlerinin de
birkaç y›l içinde ço¤alaca¤›n› düflünüyorum. Bu konu-
da merakl› ö¤renciler var. 

Üniversitede verdi¤iniz müzecilik derslerine ilgi nas›l?
‹stanbul Modern Sanat Müzesi aç›lmadan önce daha çok
teorik bilgiler aktar›yordum. Ancak müzeyi açt›ktan sonra
Bo¤aziçi Üniversitesi’yle aram›zda çok iyi bir sinerji olufl-
tu. Ö¤rencilerim laboratuvar olarak buray› kullanmaya
bafllad›. Çal›flmak veya staj yapmak için buraya geliyor-
lar. Ö¤renciler teoride ö¤rendiklerini burada birebir yafla-
yabildikleri için bu sistemden çok memnunum. Onlar›n
burada uygulama yapt›klar›n› görmek mutluluk verici.
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Uygarl›k tarihine ait her tür objenin bilimsel ku-
rallar alt›nda sergilendi¤i müzeler, toplumun
kültür birikimini zenginlefltiren, araflt›rmac›lar›n

çal›flmalar›n› kolaylaflt›ran ve gelifltiren tarihi verilerin
gelecek kuflaklara aktar›ld›¤› mekanlar. Türkiye bir uy-
garl›klar befli¤i ve kültürler mozai¤i olarak dünyan›n
kültür zengini ülkeleri aras›nda ilk s›ralarda yer al›yor.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› 95 müze müdürlü-
¤ü ve bu müdürlüklere ba¤l› 92 birim, 141 ören yeri ve
79 antik kentin bulundu¤u ülkemizde, birkaç y›l önce-
sine kadar müzelerin yaln›zca tarihi eserlerin korundu-
¤u yerler oldu¤unu düflünürdük. Eserler hep kapal› ka-
p›lar ard›nda dururdu. Anlay›fl de¤iflmeye bafllad›. Mi-
marlar›n›n aras›nda Oya Eczac›bafl› da yer al›yor. 

Kapal› kap›lar ard›ndaki eserlerimizi gün ›fl›¤›na ç›kar-
may› ve insanlarla buluflturmay› isteyen Eczac›bafl›,
verdi¤i uzun mücadelenin sonunda 11 Aral›k 2004’te
‹stanbul Modern Sanat Müzesi’ni açt›. Müzeyi; sanat
gündemini belirleyen, e¤iten, sanat› sevdiren, dinamik
ve çok sesli ortam›yla toplumun genifl kesimlerine ula-
flan bir kurum haline getirmeyi hedefledi. ‹lk y›l 500 bin
kiflinin ziyaret etti¤i müzede sergi, video ve film göste-
rimi, çeflitli e¤itim programlar›, çocuklar için do¤um gü-
nü partileri gibi çok say›da etkinlik gerçeklefltiriliyor.
Gününün büyük bölümünü müzede geçiren Eczac›ba-
fl›, mezun oldu¤u Bo¤aziçi Üniversitesi’nde müzecilik
dersleri de veriyor. Türk sanat›n›n ancak uluslararas›
sanat ortam›n›n bir parças› haline gelerek geliflebilece-
¤ini söyleyen Eczac›bafl›, “Küreselleflen dünyada mü-
zeler aras›ndaki iletiflim ve ortak projeler önem kazan›r-
ken, biz de önde gelen müzeler ve belli bafll› sanat ku-
rumlar›yla aktif iflbirli¤inin temellerini atmaya çal›fl›yo-
ruz. Uluslararas› kültürlerin bütünleflmesinde köprü gö-
revi üstlenmeyi dilerken, Türk sanatç›lar›n uluslararas›
arenada tan›n›p kabul görece¤ine inan›yoruz” diyor.

Toplumun sizi tan›d›¤› bayan Eczac›bafl› rolünden mü-
zeci Oya Eczac›bafl›’na geçtiniz. Neden? 
Ülkemizde sanat alan›nda ciddi bir birikime sahibiz. An-
cak bu birikim kapal› kap›lar ard›nda duruyordu. Örne-
¤in yaln›zca Nejat Eczac›bafl› Vakf›’na ait binden fazla
yap›t vard›. Bu birikimi aç›¤a ç›karmak ve insanlarla bu-
luflturmak için bir modern sanat müzesi aç›lmas›n›n
do¤ru olaca¤›na inand›k. Günün birinde bunun bir ha-
yal olmaktan ç›kaca¤›n› ve gerçekleflece¤ini ümit ettik. 

‹stanbul Modern Sanat Müzesi’ni açma maceran›z na-
s›l bafllad›? 
1986 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan Birinci Bienal’e ilginin
yüksek oldu¤unu görünce modern sanat müzesi kur-
ma çal›flmalar›na bafllad›k. O y›llarda Bo¤aziçi Üniver-
sitesi’nden mezun olduktan sonra müze iflletmecili¤in-
de e¤itim almaya karar verdim ve yurtd›fl›na gittim. Tür-
kiye’ye döndükten sonra müze açma çabalar›m›z de-

vam etti. Bu projeye çok inand›¤›m için y›lmadan mü-
cadele verdim. Modern sanatta 100 y›ll›k geçmiflimizle
komflu ülkelere göre ayr›cal›klar›m›z var. Mekan›m›z ol-
mad›¤› için eserlerimizi ortaya ç›karam›yorduk. Eserleri-
mizi teflhir etmek amac›yla ‹stanbul Modern Sanat Mü-
zesi’nin aç›lmas›na öncülük ettik.

Bu sürecin uzamas›n›n nedeni neydi?
Do¤ru mekan› bulamamak. Mekan aray›fl› uzun y›llar
sürdü. Sonunda Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n deste-
¤iyle bu mekana kavufltuk ve müzeyi 2004’ün sonun-
da açt›k. fiu an bulundu¤umuz yer flehrin merkezinde,
Mimar Sinan Üniversitesi’nin yak›n›nda, Topkap›’ya ge-
len turistin kolay ulaflabilece¤i bir noktada.

Bekledi¤iniz ilgiyi görebildiniz mi?
Çok ilgi gördük. ‹lk y›l 500 bin kifli ziyaret etti. Yurtd›-
fl›ndan da ilgi duyuluyor. Ziyaretçilerin en çok “Ülke-
mizde heykel sanat› varm›fl, ama biz görmüyormufluz”
dedi¤ini duyuyorum. Bu eksikli¤i k›sa sürede kapatabi-
lece¤imize inan›yorum.  

Müzecilik anlay›fl›n›z bizim anlad›¤›m›z ve gördükleri-
mizden farkl›. Ortaya ç›kan eser sizi tatmin ediyor mu? 
Ülkemizin modern ve ça¤dafl sanat alan›ndaki birikimi-
ni, yarat›c›l›¤›m›z›, dinamizmimizi, sahip oldu¤umuz ev-
rensel de¤erleri, ça¤dafl kültür kimli¤imizi ortaya koy-
may›, korumay› ve de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Bu
amaç do¤rultusunda müzemizi, sanat gündemini belir-
leyen, e¤iten, sanat› sevdiren, dinamik ve çok sesli or-
tam›yla toplumun genifl kesimlerine ulaflan bir kurum
haline getirmeyi hedefliyoruz. Sanat›n toplumun genifl
kesimiyle, özellikle çocuklar ve gençlerle buluflmas›na
elveriflli bir ortam haz›rlama, sanatsal üretimi ve birikimi
uluslararas› sanat ortam›yla paylaflma, ‹stanbul’u ve
kültürel kimli¤ini dünyaya daha yak›ndan tan›tma iste-
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‹stanbul’un modern yüzü Oya Eczac›bafl› bilinmeyen bir yönüyle toplumun önüne ç›kt›. Müzecilik üzerine ald›¤› e¤itimi günlük 
hayata geçirmekle kalmad›, uzun bir maceran›n sonunda Türkiye’nin ilk Modern Sanat Müzesi’ni açt›.
Müze ilk y›l›n› beklentilerin üzerinde ziyaretçi say›s› ve ilgisiyle kapad›. 



Önder ve Zuhal Focan özellikle caz tutkunlar›n›n
yak›ndan tan›d›¤› iki isim. 30 y›l› aflk›n süredir
cazla yak›ndan ilgilenen Önder Focan, “Önder

Focan Jazz Guitar”, “Önder Focan Group-Erken”, “Bene-
ath The Stars” ve popüler Türk parçalar›n›n yorumland›¤›
“Standart A La Turc” albümlerinin yan› s›ra dünya çap›n-
da pek çok caz sanatç›s›n›n albümünde gitarist olarak yer
ald›. Efli Zuhal Focan ise Türk bas›n sektöründe 1995 y›-
l›n›n Ocak ay›ndan beri var olan Jazz Dergisi’nin genel ya-
y›n yönetmenli¤ini yürütüyor. Biri ülkemizin önde gelen
caz müzisyenlerinden, di¤eri de Türkiye’nin en prestij-
li müzik dergilerinden Jazz Dergisi’nin Genel Yay›n Yönet-
meni ve mekan da caz tutkunlar›n›n s›¤›na¤› Nardis olun-
ca söyleflimizin her noktas›nda caz› hissedeceksiniz. 

Nardis’te neler yap›yorsunuz?
Önder Focan (Ö. F.): Nardis, haftada alt› gün canl› mü-
zi¤i olan ve caz müzi¤i çal›nan bir kulüp. Pazartesi
günleri bazen caz d›fl›nda, ancak caza komflu müzikle-
re de yer veriyoruz. Emek gerektiren, her yerde sahne
bulamayan, ancak konser salonlar›nda dinleme f›rsat›
yakalayabildi¤imiz müzikler çal›yoruz. Haftan›n her gü-
nü farkl› bir grup var. Belirli bir periyodu takip etmiyor.
Sürekli de¤iflen bir program› bulunuyor. 

Zuhal Focan (Z. F.): Nardis, 2002’nin 29 Ekim’inde aç›l-
d›. Ama ondan önce üzerinde düflünülmüfl, hayaller kurul-
mufl bir mekan de¤ildi. Elimize böyle bir mekan ve f›rsat
geçince akl›m›za ilk gelen bu oldu. Özellikle lokal müzis-
yenlerin çalabilece¤i bir mekan olmas› önemliydi. Nar-
dis’te a¤›rl›kl› olarak yerli müzisyenlere yer veriyoruz. Bili-
nen isimlerin yan› s›ra yeni yetiflenlere de mekan oluyor.

Nardis’in müflteri kitlesi, Türkiye’deki caz dinleyici kitle-
sine dair nas›l bir profil çiziyor?
Ö. F.: Nardis’te bir yafl kitlesi söz konusu de¤il. Velile-

riyle birlikte 18 yafl›n alt›ndakiler de gelebilir, 80 yafl›nda-
kiler de. Gününe ve grubuna göre de¤ifliyor. Caz› tüke-
ten insanlar›n ilk ve orta yafl grubundan kifliler ve ö¤ren-
ciler olduklar›n› san›yorum. Bunlar çal›flan insanlar ol-
duklar›ndan programlar›m›z› da ona göre ayarl›yoruz.
Hafta aras› 21.30’da müzik dinlemeye bafllayan bir insa-
n›n, 23.30’da eve gidip ertesi sabah köprü trafi¤ine ç›-
kabilecek hale gelmesini hedefledik. “Gece bir yere gi-
delim” ya da “Popüler bir mekan, gidip orada boy gös-
terelim” diyen insanlar hedef kitlemiz de¤il. Burada mü-
zik biter bitmez sinema da¤›l›r gibi herkes kalk›p gidiyor.
Böyle bir al›flkanl›k oldu. Buras› bir bar de¤il, bir kulüp.

Z. F.: Türkiye’de, özellikle ‹stanbul’da, caz üzerine bir-
kaç e¤itim kurumu var ve bunlar›n haricinde kendini
yetifltirenler bulunuyor. Bu kiflilerin çald›¤› mekanlara
gidenler de yine kendi çevreleri ve onlar›n getirdi¤i din-
leyiciler. Bu nedenle Nardis’in dinleyici kitlesi aç›s›ndan
demografik birtak›m veriler vermek pek mümkün de¤il.
Nardis’in de¤iflken bir müzisyen kadrosu oldu¤u için
müflteri profili de gruplar›n çevrelerine ba¤l› olarak de-
¤ifliyor. Genç gruplar› dinlemeye ö¤renciler geliyor. Yafl
ve mertebe olarak daha geliflmifl olanlar›n dinleyicileri
ise 70 yafl›ndaki kifliler olabiliyor.

Caz›n Türkiye’de gördü¤ü ilgiyi nas›l buluyorsunuz?
Ö. F.: ‹lgi göstermenin ötesinde ilgiyi ortaya koyabilmek
de önemli. Adam evinde caz dinliyordur, ama gidip bir

yerde dinlemeyi tercih etmeyebiliyor. Belli bir yafl›n
üzerinde olan ve caz müzi¤ini evde dinleyen bir kitle
bulunuyor. Nardis’i üçüncü y›l›m›zda keflfeden müda-
vimlerimiz bulunuyor. Bir fleye küsmüfl oluyorlar ve d›-
flar› ç›kmadan müziklerini evlerinde dinliyorlar. Buras›
120 kiflilik bir yer. Her akflam dolabilecek bir mekan,
ama her akflam dolmas›n› beklemiyoruz. Çünkü insan-
lar›n hafta aras›nda d›flar› ç›kma al›flkanl›klar› yok. Caz
sonuç itibariyle popüler bir müzik de¤il, bir sanat müzi-
¤i. Geçti¤imiz y›llarda bir radyonun yapt›¤› araflt›rmada
‹stanbul’da caz müzik dinleyicisinin binde sekiz oldu¤u

ortaya konmufltu. Bu da 10 milyon kifli aras›nda yakla-
fl›k 100 bin kiflinin caz dinledi¤ini gösteriyor ki fena bir
oran say›lmaz. Bu 100 bin kifli ciddi anlamda caz› ya-
k›ndan takip eden kifliler.

Anadolu’yu da kat›nca ortalama düflüyor mu?
Ö. F.: Olabilir. Ancak Anadolu’da caz dinleyicisi umulan-
dan daha fazla. Anadolu’ya gitti¤imizde konserlerdeki il-
giden bunu anlayabiliyoruz. Anadolu’da yerel radyolar-
da, sekiz y›ld›r caz müzik program› yap›lan yerler var.

Caz müzik nas›l yayg›nlaflt›r›labilir?
Ö. F.: Caz müzi¤i yayg›nlaflt›rmak bizim öncelikli amac›-
m›z de¤il. “Caz› sevdirelim” diye bir misyon yüklenmeye
çabalam›yoruz. Caz›n yayg›nlaflmas› do¤rudan Türki-
ye’nin genel kültür politikas›yla iliflkili. Türkiye’nin kültürel
anlamdaki genel erozyonuna bakt›¤›mda, düzeltmek için
caza s›ra gelmesi için sabah olur diye düflünüyorum. ‹n-
sanlar›n öncelikle yaln›zca caza de¤il, sanata, kültüre sa-
hip ç›kmas› gerekiyor. Bunlar olunca zaten caz da kendi-
li¤inden toparlan›r. Edebiyat, sanat, kültür, sinema bun-
lar›n hiçbiri birbirinden ba¤›ms›z de¤il. Bir bütün olarak
düflünmek gerekiyor. Kültür ve sanata yeterince ilgi gös-
terilmemesi genel anlamda yaflam kalitemizi de olumsuz
yönde etkiliyor. Yaflam kalitemizi sanatla ve kültürle yük-
seltmeye çal›flt›¤›m›z anda pek çok sorun kendili¤inden
çözülecektir. Bunun parayla pulla da çok ilgisi yok. Çün-
kü caz›n d›fl›nda, genel popüler kültüre hizmet eden me-
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“Çok sorun var, caza s›ra gelmez”
Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden Önder Focan ve Jazz Dergisi’nin Genel Yay›n Yönetmeni
efli Zuhal Focan ile caz severler için bir s›¤›nak olan Nardis adl› kulüplerinde caz eflli¤inde konufltuk.

Önder Focan



kanlara bakt›¤›mda onlar›n çok daha yüksek fiyatlara sa-
hip oldu¤unu görüyorum. Caz› dinlemiyor olmalar›n›n
al›m gücüyle bir ilgisi olmad›¤›na inan›yorum. Bunun e¤i-
timle do¤rudan ilgisi var. 

Bir misyonunuz var m›?
Z. F.: Bir tek misyonumuz var. Bizim gibi müzi¤e sayg›
duyan, emekle yap›lan ifle sayg› gösteren ve o iflin et-
raf›nda bulunmaktan zevk alan insanlarla bir arada ol-
may› istiyoruz. ‹stanbul gibi bir metropolde bu tip me-
kanlar yok. Gelen insanlar buraya s›¤›nd›klar›n› söylü-
yor. Çünkü d›flar›da kargafla ve keyifsiz bir ortam var.
‹nsanlar burada büyük keyif al›yor ve kifliliklerini bulu-
yor. ‹stanbul’un gece hayat›nda yer alan genifl kitleler
e¤lence mekanlar›nda kimliksiz oluyor. Biletler sat›l›yor
ve büyük bir kalabal›kla bir yere giriyorsunuz. Kim oldu-
¤unuz belli de¤il, kalabal›ktan birisiniz. Ayakta e¤lence
kültürü hakim. Bunu sevmeyen ve daha küçük kitlelere
ait olan insanlar Nardis’e geliyor. Zaten buraya gelen
herkes bir daha geldi¤i için bir flekilde hepsi arkadafl›-
m›z haline geliyor. ‹nsanlar kendilerini evlerinde gibi his-
sediyor ve iyi müzik dinleme f›rsat›n› buluyor.

‹yi müzik nedir?
Z. F.: Müzisyenlerin birbirlerini dinleyerek çald›klar› mü-
zikler her zaman çok daha keyifli ve kaliteleri hep daha
yüksek oldu. Birbirini dinleyen müzisyenlerin müzi¤inin
iyi oldu¤una inan›yorum.

Ö. F.: ‹yi müzik için belli bir müzikal donan›m›n olmas›
gerekiyor. O müzikal donan›m› kalbinin sesini de kata-
rak ortaya koymak gerekiyor. Yani ezbere, motor gibi
ya da programlanm›fl bir müzik aleti gibi çalmamak ge-
rekiyor. Yürekten, müzikalite ve duyguyu da katarak
çalmak gerekir. Bunu yaparken de grubun haricinde
dinleyiciyle de bunun paylafl›labilmesi gerekiyor.

‹stanbul ve Anadolu dinleyicileri aras›ndaki farklar neler?
Ö. F.: ‹stanbul dinleyicisi en zor dinleyicilerden biri.
Çünkü ‹stanbul’da çok fazla etkinlik var ve son 20 y›l-
d›r insanlar üst düzey etkinlikleri izleme f›rsat›n› buldu.
Dolay›s›yla bir doygunluk söz konusu. Yeni bir fley or-
taya koymak ve ‹stanbul dinleyicisini tatmin etmek çok
zor. Ama Anadolu’da sanat aç›s›ndan bir açl›k var. Bu
yüzden ortaya düzgün bir fley koydu¤unuzda ciddi bi-
çimde ilgi görüyorsunuz. ‹stanbul dinleyicisi, “Biz bu
grubu zaten izlemifltik” diyebiliyor ve çok iyi bir grubu
tekrar dinlemeye gelmeyebiliyor. Halbuki ayn› grup
Anadolu’ya gitti¤inde bin kiflilik salon bir ay öncesinden
dolmufl oluyor. Ancak ‹stanbul’da, beyin anlam›nda elit
bir kitle söz konusu. Görmüfl olman›n getirdi¤i bir biri-
kim var. Bu birikim sonucunda be¤enisini göstermekte
cimri davranabiliyor. Bu yüzden daha titiz olup daha
güzel fleyler yapmak gerekiyor. Bu da güzel bir fley ta-
bii. Caz dinleme kültürüne sahipler.

Nedir caz dinleme kültürü?
Ö. F.: ‹stanbul’da insanlar caz dinlerken mümkün oldu-
¤unca sessiz ve sedas›z olmaya gayret ediyor. Özellik-
le hafta içi konserlerimizde sahnedeki müzikal etkinli¤i
son derece dikkatli dinliyorlar. Caz›n adab› olan solola-
ra kat›lmaya özen gösteriyorlar. Solistlere olan be¤eni-
lerini muhakkak gösteriyorlar. Bu caz kültürü bütün
dünyada geçerli. Bu aç›dan bir ‹stanbul dinleyicisiyle
New York’taki dinleyici aras›nda çok fark yok. ABD’de
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caz çal›yorsan›z her fleyden önce çok iyi çal›yor ve o
jargonu iyi biliyor olmal›s›n›z. ABD’nin demografik yap›-
s›ndan da ötürü kim oldu¤unuza, nereden geldi¤inize,
hangi flehirde do¤du¤unuza ald›rmazlar. “All The
Things You Are” çal›yorsan›z, en az›ndan herkesin çal-
d›¤› gibi çalabilmelisiniz. Avrupa’n›n yaklafl›m› ise öyle
de¤il. Avrupa’da caz çald›¤›n›zda, tarihsel iliflkilerden
de ötürü daha etnik bir caz duymak istiyorlar. Bizler ve
Do¤ulular fleklinde bir yaklafl›ma sahipler. Türksen,
Türk gibi çalman› beklerler. ABD’de ise ne çald›¤›na ve
nas›l çald›¤›na bak›l›yor. Do¤ru çalabilmeni bekliyorlar.
Avrupa’da büyük ses getiren konserler ABD’de fiyas-
koyla sonuçlanabiliyor.

Hangi noktalarda birbirinizi tamaml›yorsunuz?
Z. F.: ‹kimizi ayn› iflin içerisinde saymak mümkün. An-
cak ben müzisyen de¤ilim. Jazz Dergisi’nin genel yay›n
yönetmenli¤ini yürütüyorum. Ama iflimin temeli müzik
oldu¤u için Önder’in elefltirilerine çok ihtiyac›m var. Di-
¤er yandan müzisyen olmad›¤›m için daha dikkatli ola-
biliyorum ve iflin literatür k›sm›na hakimim. Önder’in
çal›flmalar›na müzikal anlamda hiçbir yorumum ola-
maz, yapt›klar›na sayg› duyar›m. Bu gerçekten zor,
e¤itim gerektiren bir müzik. ‹yi e¤itimli ve yetenekli kifli-
ler zaten kendini hemen belli ediyor. Biz, yeteneklerine
inand›¤›m›z kiflilere Nardis sahnesinde yer veriyoruz.
Ben, onlara bu ortam› haz›rlayarak ya da onlar›n yap-
t›klar›n› bir flekilde duyurarak destek oluyorum. Müzikal
anlamda bir katk›m olmuyor.

Ö. F.: Zuhal, Nardis’in ayn› zamanda genel iflletmesiyle
de ilgileniyor ve bir anlamda halkla iliflkilerini yap›yor.
Ben de müzik program›n› belirliyorum. Zuhal, hayata po-
zitif bakar. Ben ise tam tersi negatif bakar›m. Zuhal giri-
flimcidir, ifli harekete geçirir. Ben ise bankalar›, hesapla-
r›, olumsuzluklar› düflünürüm. Çünkü ben mühendisim

ve bina y›k›lmas›n diye öncelikli olarak olumsuzluklar›
düflünmeye e¤ilimli bir beynim var. Olumsuzluklar› tes-
pit edip çözüm bulmaya, önlem almaya çal›fl›r›m. Nar-
dis için Zuhal’e “Böyle bir ifle girme, Türkiye’de olmaz,
batars›n” demifltim. Ben olsam kesinlikle yapmazd›m.
Zuhal’in haz›rlad›¤› Jazz Dergisi’nde ise hiçbir katk›m
yok. Hatta yeni ç›kan say›s›na henüz bakmad›m bile.

Önder Bey’in yeni ç›kan dergiye henüz bakmam›fl ol-
mas› gibi sizin de yeni ç›kan albüme bir süre bakmad›-
¤›n›z oluyor mu?
Z. F.: Hay›r. Ben noktas›ndan virgülüne hiçbir aflamay›
atlamam. Parçalar›n düflünce aflamas›ndan son geldi-
¤i ana, konserler dahil evdeki provalara, nota yazma
aflamas›ndan en son performans›na kadar, kay›tlar da-
hil her aflamas›n› takip ederim.

Müdahale eder misiniz?
Z. F.: Hay›r. Be¤endi¤im ya da be¤enmedi¤im bir fley
oldu mu söylerim. Ama tabii müdahale anlam›nda de¤il.
Yaln›zca kiflisel görüflümü dile getiririm. Müzikal anlam-
da hiçbir zaman hiçbirine kar›flmam. Nardis’in genel
konsepti de öyledir. Burada çalmas›n› istedi¤imiz mü-
zisyene ricam›z› iletiriz. Çalmay› kabul ettikten sonra
grubunu, çalaca¤› parçalar›, sahne durufllar›n› ve parça
s›ralamas›n› kendisi belirler. Önder’le iliflkimiz de böyle-
dir. Herkesin belli bir ifli var. Önder buran›n müzik direk-
törü. Müzi¤i Önder seçer. Hiçbirine kar›flmam. Önder

de benim gazetelere yapt›¤›m aç›klamalara kar›flmaz.
Birbirimizin ifline kar›flmadan birbirimizi tamamlar›z.

Hedefleriniz neler?
Z. F.: P›r›l p›r›l gençlerin yetiflmesi ve yollar›n›n aç›lmas›
yönündeki politikam›z› sürdürdükçe Nardis’in daha
uzun ömürlü olaca¤›na inan›yorum. Çünkü gençlere
güvenip, s›rt›m›z› onlara day›yoruz. ‹stanbul’da iyi mü-
zik dinlenebilecek mekanlardan biri oldu¤una inan›yo-
rum. Nardis, dört y›ll›k geçmifliyle ‹stanbul’daki en uzun
ömürlü caz kulübü.

Bu kulüblerin en uzun ömürlüsünün dört y›l olmas› üzü-
cü bir fley asl›nda...
Ö. F.: Bunun birtak›m nedenleri var tabii ki. Biz daha
önceki tecrübelerden ders ald›k. Bundan 10 y›l önce
yapm›fl olsayd›k, belki ayn› deneyimleri bizler de yafla-
yacakt›k. Yak›n arkadafllar›m›z olduklar› için bu dene-
yimleri yak›ndan görme f›rsat›m›z oldu.

Beste yapmak için özel bir ortama ihtiyaç duyar m›s›-
n›z?
Ö. F.: Bir parça yazarken sabah sessizli¤i çok güzel
oluyor. Onu özellikle tercih ederim. Yapt›¤›m parçalar›n
ço¤u sabah›n erken saatlerinde yaz›ld›. Son dönemler-
de arabada radyo açm›yorum. Çünkü o s›rada da mü-
zik düflünebiliyorum. Zihnimin kar›flmamas› için her-
hangi bir fley dinlememeye çal›fl›yorum. Ritim egzersiz-
leri yapacaksam etraftaki ses çok etkilemiyor. Yaln›zca
yarat›m aflamas›nda ya da beynimde bir fleyleri çözme-
ye çal›fl›yorsam özel bir ortama ihtiyaç duyuyorum.

Kurulufllar›n sponsorluk çal›flmalar›n› nas›l buluyorsu-
nuz?
Z. F.: Türkiye’de yap›lanlar›n efli benzeri yok. Yurtd›fl›n-
da bankalar sponsor olmuyor. Bu Türkiye’ye özgü.

Yurtd›fl›nda sponsorluk sistemi daha farkl›. Daha ziya-
de içki, otomobil markalar› sponsorlu¤u üstleniyor.
Dinleyici kitlesi ilgi gösterdi¤i sürece sponsorlar ifle pa-
ra yat›r›yor. Dinleyici en önemli unsur. Ayr›ca Türki-
ye’de sponsorluk çal›flmalar›nda kurulufllar buna bir
toplumsal sorumluluk projesi olarak da bak›yor. Do¤ru-
dan hedef kitlelerini oluflturmasa da caz etkinliklerine
sponsorluk yapan kurulufllar bulunuyor.

Caz prestij mi kat›yor?
Ö. F.: Caz›n elit olmad›¤›n›, ama prestijli oldu¤unu ka-
bul ediyorum. Genelde caz›n “elit ifli” oldu¤u kan›s› ha-
kimdir. Ancak elitin ne oldu¤una bakmak gerekiyor.
Parasal elit ve kültürel elit bulunur. Eskiden ‹stanbul’da
parasal elit ile kültürel elit üç afla¤› befl yukar› ayn› in-
sanlard›. Yani para, kültürlü insanlar›n elindeydi. Ama
bugün öyle bir fley söz konusu de¤il. Genel olarak pa-
rasal anlamda elit kesimin caz d›fl›nda ilgi alanlar› bulu-
nuyor. Caz›n elit oldu¤una yönelik düflünce tarz›n›n ar-
t›k de¤iflmesi gerekti¤ine inan›yorum. Ayr›ca edebiyat-
ta da müzikte de geçerli bir yol vard›r. Klasik eserlere
ilgi duymuyorsan›z, çizgili roman okuyarak bafllars›n›z.
Okuma al›flkanl›¤›n›z olursa giderek daha ciddi fleyler,
klasikler, felsefi eserler okursunuz. Müzikte de hiçbir
fley bilmiyorsan›z en popüler olandan bafllars›n›z. Kula-
¤›n›z al›flt›kça ve gelifltikçe daha fazla emek gerektiren
daha rafine eserlere yönelirsiniz. Bunun için insan›n pa-
fla torunu olmas› gerekmez. Herkes buna ulaflabilir.

“Caz müzi¤i yayg›nlaflt›rmak öncelikli amac›m›z de¤il. Caz›n  
yayg›nlaflmas› do¤rudan Türkiye’nin genel kültür politikas›yla  

iliflkili. Türkiye’nin kültürel anlamdaki erozyonuna  bakt›¤›mda,
düzeltmek için caza s›ra gelmesi için sabah olur diye düflünüyorum.”



Sabiha Tansu¤ Türkiye’de yerel k›yafet ve bafll›k
koleksiyonu yapan ilk ve tek isim. Yaflam›n›n 42
y›l›n› Anadolu kad›n›n›n k›yafet ve bafll›klar›n›

toplayarak geçirdi. Bugün de elinden geldi¤ince kolek-
siyonuna yeni parçalar eklemeye çal›fl›yor, kendi deyi-
miyle iz sürmeye devam ediyor. Tansu¤’un yerel k›ya-
fet koleksiyonu yapmaya bafllamas›n›n ilginç ve duygu-
sal bir hikayesi var. Çocuklu¤unun bir bölümü Mu¤la
Milas’ta geçen Tansu¤, yerel bafll›kla henüz ilkokul bi-
rinci s›n›f ö¤rencisiyken tan›fl›yor. 23 Nisan’daki bir et-
kinlikte sembolik gelin olan Tansu¤’un bafl›na teli ve
duva¤›yla birlikte Milas’›n geleneksel bafll›¤› “e¤ribafl”
giydiriliyor. Ancak o zaman foto¤raf makinesi olmad›¤›
için Tansu¤’un foto¤raf› çekilemiyor ve annesi de bu
duruma çok üzülüyor. Tansu¤’un çocuk haf›zas›nda bu
olay yer ediyor. 

Bafll›kla yeniden buluflma 
Aradan 20 y›l› aflk›n bir zaman geçiyor.
1964 y›l›nda Meydan Dergisi’nde tu-
rizm yazarl›¤› yapan Tansu¤, bir yolcu-
luk s›ras›nda otobüsün Milas’ta bozul-
mas› üzerine zorunlu olarak bir süre
orada kal›yor. Milas’›n pazar yerini görün-
ce akl›na, giydi¤i ama foto¤raflanamayan
“e¤ribafl” geliyor. Kendi deyimiyle hayata “mavi
mavi” bakt›¤› çocuklu¤unda, Milas’ta “e¤ribafl gecesi”
denilen k›na geceleri düzenlenirmifl. Gecede 7’den
70’e bütün kad›nlar birbirinden farkl› “e¤ribafl”lar giyer-
mifl. Tansu¤ da, balkondan lüks lambas›n›n ›fl›¤›nda k›-
na gecesini büyük bir keyifle izlermifl. Tansu¤, bu gele-
ne¤in hala devam edip etmedi¤ini merak ediyor ve ga-
zeteci olman›n verdi¤i cesaretle köy kahvesine giriyor.
Ancak “e¤ribafl geceleri”nin devam etmedi¤ini, kad›n-
lar›n “e¤ribafl”lar› sand›klar›nda saklad›klar›n› ö¤reniyor.
Hemen aramaya bafll›yor ve sonunda bir evde “e¤ri-

bafl” buluyor, tak›yor ve annesine götürmek üzere fo-
to¤raf›n› çektiriyor. Ama Tansu¤’a bu yetmiyor… Ona
sahip olmak istiyor ve 30 lira verip “e¤ribafl”› sat›n al›-
yor. Ertesi gün Bodrum’da aç›lan bir sergide gördü¤ü
geleneksel baflörtüyü de 40 liraya sat›n al›yor. Böylece
koleksiyon yapmaya bafll›yor ve yedi y›l tepeden t›rna-
¤a Bodrum kad›n›n›n giyimini tamamlamaya çal›fl›yor. 

Var›m› yo¤umu yat›rd›m
Tansu¤ bugüne kadar Türkiye’nin hemen her yöresini
gezerek 200’ün üzerinde bafll›k ve tak›m olarak da 60
k›yafete sahip oldu. Türk ‹slam Müzesi’ne kay›tl› olan
koleksiyonundaki parçalar›, genellikle Türkmen ve Yö-
rük köylerinden toplad›. Tansu¤, köylerde özellikle er-
keklerin, muhtar ve ö¤retmenlerin deste¤ini gördü. Ev
ev gezip kad›nlar›n sand›klar›n› açt›rd› ve be¤endi¤i
parçalar› sat›n ald›. Tansu¤; “Var›m› yo¤umu bu kültü-
re yat›rd›m, hala da yat›r›yorum” diyor. Efli foto¤rafç›
Haluk Tansu¤, seyahatlerinde kendisini yaln›z b›rakma-
d› ve her ayr›nt›y› belgeledi. Tansu¤’un koleksiyonu bu-
güne kadar Türkiye, Viyana, Japonya, Paris, Belçika,
Hollanda ve Almanya’da düzenlenen 30’un üzerinde
sergide yer ald›. Koleksiyonun tamam› bugün Tan-
su¤’un Mecidiyeköy’deki evinde saklan›yor. Tansu¤,
özel olarak yapt›rd›¤› mankenler üzerinde k›yafetleri
sergiliyor. ‹lk günkü gibi saklanan k›yafetlerin bak›m ve
onar›mlar› itinayla yap›l›yor. Bu sayede k›yafetler p›r›l p›-
r›l saklan›yor. 

Tansu¤ koleksiyonunun bugüne kadar Türkiye’deki
hiçbir müze taraf›ndan sahiplenilmedi¤ini söylüyor.
Tansu¤, bugünlerde çal›flan kad›n›n önlüklerini internet
üzerinden iletiflim kurdu¤u kiflilerin yard›m›yla toplama-
ya çal›fl›yor. Bugüne kadar Anadolu giyim kültürü ve çi-
çekler üzerine çok say›da kitap yazan Tansu¤’un yak›n
zamanda yeni bir kitab› daha ç›kacak. Kitapta her bir
yöresel k›yafete yaz›lm›fl fliirler yer al›yor. Tansu¤ yazd›-
¤› fliirlerle k›yafetleri anlat›yor. 

Kendisi suskun, k›yafeti konuflan kad›nlar     
Anadolu insan›n›n her k›yafeti ve bafll›¤› farkl› bir mesaj
tafl›yor. Anadolu insan› geçmiflten beri giyime çok
önem verdi. Özellikle kad›nlar geleneklerine ba¤l› ol-
duklar› için sand›klar›nda her türlü giyim eflyas›n› sakla-

d›. Bu anlamda Anadolu’daki pazarlar, farkl› giyim-
li insanlar bir araya geldi¤i ve birbirinden fark-

l› mesajlar›n verildi¤i önemli yerler. Tansu¤,
giysilerin bir kartvizit oldu¤unu söylüyor.
K›yafet ve bafll›klar›n renk ve motifleri
kullanan kiflinin medeni hali, ekonomik
durumu ve yaflad›¤› köye kadar farkl›
ipuçlar› içeriyor. Günümüzde Tansu¤’un

koleksiyonunu oluflturan k›yafet ve bafll›k-
lar› bulmak neredeyse imkans›z. Tansu¤,

yak›ndan tan›ma f›rsat› buldu¤u Anadolu halk›
için; “Tanr›çalar Anadolu’da yafl›yor. Ben Anadolu hal-
k›na hayran›m. Anadolu halk› 5 bin y›ll›k, e¤itimli bir
halk. Ama biz onlar› günün entelektüel seviyesine, bili-
mine ve ekonomisine tafl›yamad›k” diyor. 

50 kuruflun üzerindeki “Ankaral› gelin”   
1970’li y›llarda tedavüle giren 50 kuruflu hat›rlayanlar
ya da bir flekilde görmüfl olanlar bilir. Paran›n üzerinde,
bafl›nda bafll›¤›yla poz vermifl bir Anadolu kad›n› vard›r.
Hala haf›zalarda yer eden bu kad›n; Sabiha Tansu¤…

Tansu¤, halktan birisi olarak para üzerine resmi konu-
lan ilk kifli. Tansu¤, 1970 y›l›nda Yap› Kredi Sanat Ga-
lerisi’nde “40 Anadolu Kad›n Bafll›¤›” isimli ilk bafll›k
sergisini açar. Sergi büyük yank› uyand›r›r. Darphane
Müdürü Sait Tanaçan sergiyi gezdikten sonra Tan-
su¤’a telefon açar ve 50 kurufllar›n üzerine sergideki
bafll›klardan birisiyle poz verip veremeyece¤ini sorar.
Tansu¤ da teklifi kabul eder ve bafl›nda “Ankara Hoto-
zu” ile poz verir. Karfl›l›¤›nda hiçbir ücret almaz. Bir y›l
sonra sergi için gitti¤i Paris’te paran›n tedavüle girdi¤i-
ni ö¤renir. 1980 y›l›nda 50 kurufl tedavülden kald›r›l›n-
ca çok üzülür.   

Pierre Loti’de Tansu¤ imzas› 
Pierre Loti Kahvesi’nde de Sabiha Tansu¤’un imzas›
var. Tansu¤, bir gün Pierre Loti’ye gider. Boyalar› dö-
külmüfl teneke bir tepsi içinde elleri egzamal› bir ada-
m›n çay servisi yapt›¤›n› görür ve “Bizim kahvelerimiz
böyle olamaz” diye isyan eder. Hemen kollar› s›var ve
Pierre Loti’ye eski Osmanl› Türk kahvehanelerinin gö-
rüntüsünü kazand›r›r. Türk kahvesi ve çay eskiden su-
nuldu¤u gibi kulpsuz fincan ve semaverlerde sunulma-
ya bafllan›r. Kahveye nargile konulur. Restorasyon ça-
l›flmalar› tamamland›ktan sonra kahve hizmete aç›ld›-
¤›nda büyük yank› yarat›r. Yerli, yabanc› turistin yan› s›-
ra çeflitli ülkelerin kral ve kraliçeleri kahveyi ziyarete ge-
lir. K›sa sürede kahve, pek çok kiflinin ziyaret etti¤i bir
mekan haline gelir.
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50 kurufltaki kad›n
1970’lerde tedavüldeki 50 kuruflu görenler Sabiha Tansu¤’u tan›r. Paran›n üzerine resmi bas›lan halktan
ilk kifli olan Tansu¤ bir baflka yönüyle de öne ç›kan bir isim. 40 y›l› aflk›n süredir Anadolu’yu kar›fl kar›fl
geziyor, toplad›¤› k›yafet ve bafll›klar› ilk günkü gibi sakl›yor.
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Çeflme’nin “Alt›n Yunus”u yenilendi
Türkiye’nin ilk bin yatakl› oteli Çeflme Alt›n Yunus Resort Hotel, 1974’ten bu yana aral›ks›z hizmet 
veriyor. Kas›m 2005’te renovasyona giren otel befl ayda bafltan afla¤›ya yenilendi. Çeflme Alt›n Yunus Resort
Hotel yenilenen yüzüyle konuklar›n› a¤›rl›yor.



junior suit, alt› king suit olmak üzere marina ve plajda-
ki apart odalarla birlikte toplam 474 oda bulunuyor.
Deniz ve bahçe manzaral› odalar uydu yay›nl› televiz-
yondan emanet kasaya kadar bir befl y›ld›zl› otel oda-
s›nda olmas› gereken her fleye sahip. Tamamen yeni-
lenen odalar, turuncu ve mavi renk a¤›rl›kl› dekore edil-
mifl. Zemini laminat parkeyle döflenmifl odalar›n tama-
m›nda balkon bulunuyor. 

Kongre merkezi projesi
Alt›n Yunus Resort Hotel yaln›zca deniz, günefl ve kumla
s›n›rl› bir otel de¤il. Farkl› büyüklüklerde toplant› salonlar›y-
la y›l boyu hizmet veriyor. Otelde ayn› anda farkl› salonlar-
da 2 bin 200 kifli toplant› yapabiliyor. Otel yönetimi Ege’de
bin kiflinin üzerinde toplant› yap›labilecek bir salon olma-

d›¤› için bu konuda da çal›flmalara bafllam›fl. Otelin arka
bahçesindeki büyük alanda bin 500 kiflilik bir kolonsuz
kongre merkezi yap›l›yor. 

Sa¤l›kl› yaflam merkezi
Otelin bir di¤er özelli¤i Çeflme Il›ca’n›n mineral ve ma-
den bak›m›ndan zengin termal suyunun otelin havuzla-
r›nda ve hamam›nda bulunmas›. Otelin Bio Venüs
Gençleflme, Güzelleflme ve Zay›flama Merkezi’nde tüm
y›l boyunca yedi sertifikal› uzman hizmet veriyor. Ha-
vuz, fitness center, hamam, sauna gibi bölümleri olan
merkezin, otel d›fl›ndan da müflterileri var. Befli deniz
suyu, ikisi termal suyu, biri tatl› su olmak üzere aç›k ve
kapal› sekiz havuzun her birinin farkl› özelli¤i var. Is›t›l-
m›fl deniz suyuyla haz›rlanan thalasso havuzlar›n›n için-

de deniz kumu, mineraller ve deniz yosunu bulunuyor.
Deniz suyunun mineral olarak birçok yarar› var. Is›t›lm›fl
deniz suyunda deri genleflti¤i için sudaki mineraller vü-
cuda kolayl›kla giriyor ve toksinleri yakarak vücudun
dengesini sa¤lamas›na yard›mc› oluyor. Ayr›ca aktivite
yeterlili¤i olmayan kifliler gerek termal gerekse thalasso
havuzlar›nda aktif sularla buluflturularak eski refleks ve
canl›l›klar›na kavuflmalar› sa¤lan›yor. Merkezde farkl›
yöntemlerle cilt ve vücut bak›mlar› da yap›l›yor. Bu ba-
k›mlarda deniz ürünleri, çamur ve yosun mineralleri kul-
lan›l›yor. Merkezde genel, lokal, refleksoloji, köpük, tafl
ve shiatsu masaj› baflta olmak üzere 13 çeflit masaj ya-
p›l›yor. Toksinleri at›lmas›na yard›mc› olan detoks uy-
gulamas› yapt›rmak mümkün. Bio Venüs Gençleflme,
Güzelleflme ve Zay›flama Merkezi’ne yerli misafirler ba-
k›m, yabanc› turistlerse daha çok tedavi amaçl› geliyor. 

Uluslararas› lezzetler
Alt›n Yunus Resort Hotel’in mutfa¤›nda uluslararas› bir-
çok mutfa¤›n farkl› lezzetleri haz›rlan›yor. Mutfakta çal›-
flan 60 kiflilik ekip; dü¤ün, niflan, parti gibi organizas-
yonlarda özel mönüler oluflturuyor. Yar›m pansiyon uy-
gulamas› yap›lan otelde, misafirlere aç›k büfede zeytin-
ya¤l›lar, salatalar, mezeler, et ve sebze yemekleri sunu-
luyor. Her gün farkl› bir mönü haz›rlan›yor. Otelde bulu-
nan 11 restoran, cafe ve bar›n mönülerindeyse zengin
Türk mutfa¤›n›n yan›nda a¤›rl›kl› olarak Frans›z, Çin, Ja-
pon, ‹talyan mutfaklar›n›n örnekleri bulunuyor.
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Son y›llar›n popüler tatil beldelerinden Çeflme, yerli yabanc› çok say›da turisti a¤›rl›yor 
ve ülkemize yüksek turizm geliri sa¤l›yor. Denizi, günefli ve rüzgar›yla ünlü Çeflme, 
unutulmaz tatil f›rsatlar› sunuyor.

Rüzgar sörfü, kale, sak›zl› dondurma, kumru, be-
yaz kumsallar, Il›ca ve fiifne Kapl›calar›, Eflek Ada-
s›... Bunlar Çeflme denince akla ilk gelenler. K›sa

süre öncesine kadar neredeyse yaln›zca deniz tutkunlar›-
n›n bildi¤i küçük bal›kç› kasabas› Çeflme; bugün deniz,
günefl ve kumun yan›nda sörf, termal, yat ve kültür turiz-
mi gibi alternatifler sunan bir turizm cenneti haline geldi. 

Deniz, günefl, kumdan daha ötesi
Antikça¤da “Kyssus” ad›yla an›lan Çeflme’nin bugünkü
ad›n› denizcilerin su temin ettikleri çeflmelerden ald›¤›
san›l›yor. Lidya, Pers, Bergama Krall›¤›, Roma ve Bi-
zans egemenliklerini yaflayan yörede Çeflme Liman›’n›n
ön plana ç›kmas›ndaki önemli faktörlerden biri Sak›z
Adas›’ndan Anadolu k›y›lar›na en yak›n ve güvenilir
nokta olmas›. Bu nedenle liman, yüzy›llar boyunca tica-
ri al›flverifli canl› halde sürdürebilmifl. Günümüzde Tür-
kiye’nin bafll›ca turizm merkezlerinden biri olan Çefl-
me’de halk, antikça¤da 12 ‹yon Birli¤i’nden olan Eryh-
rai’n›n (Ild›r›) kal›nt›lar›yla iç içe yafl›yor.

Çeflme’yi turizm de¤erleri bak›m›ndan Il›ca ve fiifne
Kapl›calar› zenginlefltirdi. Yöre k›fl turizmi için de tercih
edilen bir merkez haline geldi. Kapl›ca suyunun uzman
doktorlar taraf›ndan denetlenerek bir sa¤l›k arac› olarak
de¤erlendirilmesi, yerli ve yabanc› turistlerin y›l boyun-
ca yöreye gelmesini sa¤l›yor. Çeflme’nin flehir merkezi
de flirin bir tatil yöresi görüntüsü çiziyor. Liman boyun-

ca yörenin ünlü sandviçi olan kumru yapan kafeler, sa-
k›zl› dondurmac›lar, hediyelik eflya dükkanlar› bulunu-
yor. Ayr›ca merkezdeki Çeflme Kalesi de turistlerin ilgi-
sini çekiyor. 1508 y›l›nda II. Beyaz›t taraf›ndan infla et-
tirilen Çeflme Kalesi, Osmanl› mimarisinin özelliklerini
tafl›yor. Kalenin içindeki müzede Ild›r›’da yap›lan arke-
olojik kaz›larda bulunan eserler sergileniyor. Beyaz
kumsallar›yla deniz tutkunlar›n›n gözdesi olan Çefl-
me’de, irili ufakl› birçok koy bulunuyor. Alt›nkum, P›r-
lanta, Tursite koylar› kuzey rüzgarlar›n› almad›¤› için sa-
kin sular›yla tan›n›yor. Çeflme’ye ilginin artmas›nda
otellerin ve sunulan hizmetin pay›n› da unutmamak ge-
rekiyor. Bölgenin en yüksek yatak kapasiteli oteli Alt›n
Yunus Resort Hotel, 1974’ten bu yana bin yatak kapa-
sitesiyle yerli ve yabanc› turistleri a¤›rl›yor. 

Ege’nin amiral gemisi
‹zmir’e 75 kilometre uzakl›kta bulunan Alt›n Yunus Re-
sort Hotel, 120 dönüm arazi üzerinde kurulu. ‹çinde
marinas› olan ender otellerden biri. Setur’un iflletti¤i
marina 200 yat kapasitesine sahip. Tüm y›l aral›ks›z
hizmet veren otelde, yar›m pansiyon sistemi uygulan›-
yor. Tesiste 200 metre uzunlu¤unda kum plaj›n yan›n-
da farkl› boyutlarda sekiz havuz bulunuyor. Kuyumcu,
derici, market, butik, hediyelik eflya dükkan›, kuaför,
doktor, internet cafe gibi hizmetler de sunuluyor. 

Bir denizci otel
‹zmir otoban›nda Alaçat›’n›n yel de¤irmenlerini geçtikten
sonra karfl›n›za bir uçtan di¤er uca uzanan beyaz boya-
l› Alt›n Yunus Resort Hotel ç›k›yor. A¤açlarla çevrili yolda
ilerleyip tesise ulafl›yorsunuz. Kap›da sizi otele ad›n› veren
mitolojik yunus bal›¤› ve üzerinde bulunan Hermais’in hey-
keli karfl›l›yor. Kap›dan ad›m att›¤›n›zda bir denizci oteline
girdi¤inizi hissediyorsunuz. Giriflte tavana döflenmifl deniz
dalgas› fleklindeki siyah metal levhalar dikkat çekiyor. Lo-
binin maviye boyanm›fl duvar›nda yelkenler ve tavandan
avize gibi sarkan büyük bir dümen buluyor. Resepsiyona
geldi¤inizde duvardan duvara kaplanm›fl akvaryumla kar-
fl›lafl›yorsunuz. Gösteriflten uzak dekore edilmifl lobiden
deniz ve marinay› seyredebiliyorsunuz.

Deniz manzaral› tatil
Alt›n Yunus Resort Hotel’de 319 standart, iki suit, 17



Türkiye zengin bir tarihi miras›n üzerinde oturan, çok say›da tarihi esere sahip
bir ülke. Fakat bilinen ve ilgi gösterilen müzelerin say›s› çok da fazla de¤il. ‹l-
giyi canland›rmak içinse insanlar›n daha fazla e¤itilmesini ve entelektüel ol-

mas›n› beklemek gerekmiyor. Müzeler de birer iflletme mant›¤›yla çal›fl›yor. Hedef
kitlenin ziyaretini sa¤lamak için pazarlama tekniklerini kullanmak, daha çok kifliye hi-
tap eden ve daha dikkat çekici müzeler kurgulamak gerekiyor. ‹ngiltere’nin önemli
müzecilerinden David Fleming, müzelerin statik yap›lar›ndan kurtularak bir e¤itim
arac› olarak kullan›lmalar› gerekti¤i fikrinde. Fleming 2001 y›l›ndan bu yana Liverpo-
ol Ulusal Müzeleri Direktörü. Liverpool’da ciddi bir kültürel yat›r›m olan “Into the Fu-
ture” (Gelece¤e Do¤ru) projesini yönetiyor. Walker Art Gallery’yi yeniden düzenliyor
ve “World Museum Liverpool”u (Liverpool Dünya Müzesi) kuruyor. Independent on
Sunday gazetesi taraf›ndan 2002’de ‹ngiltere’nin en önemli 10 müzecisinden biri se-
çildi. 1997’de müzecilikteki baflar›lar› nedeniyle ‹mparatorluk Niflan›’n› ald›. Müze
Yönetimi Uluslararas› Komitesi ve Liverpool Tarihi Miras ve Rejenerasyon Dan›flma
Grubu baflkanl›¤› yap›yor. Müze “muse” esin perisi imgesinden türetilen bir sözcük.
Yani yap›lma amaçlar› ziyaretçilere ilham vermek, gelecekle ilgili ve kendileriyle ilgili
kafa yormalar›n› sa¤lamak ve yarat›c›l›¤› beslemek.

Müze yönetiminde bu kadar baflar›l› olman›z›n s›rr› nedir? 
San›r›m bu müzelere olan müthifl tutkumdan kaynaklan›yor. Bu tutkunun nedeni mü-
zelerin e¤itim için iyi bir araç oldu¤unu düflünmem. Yoksul bir ailede büyüdüm ve ai-
lemde iyi bir e¤itim alabilen ilk kifli oldum. Tarihi ve insanlar› ö¤renmenin ve cazibe-
sini keflfettim. E¤itimimle yapmak istedi¤imse di¤er insanlar›n da tarihi anlamalar›na
yard›m etmekti. ‹nsanlara tarihin asl›nda s›k›c› olmad›¤›n›, tersine tamamen insanlar
hakk›nda oldu¤unu anlatmakt›. Baflar›l› olmam› sa¤layan da san›r›m bu.

Bir yaz›n›zda müzelerin sosyal de¤iflim arac› oldu¤unu söylüyorsunuz. Bu nas›l oluyor? 
Müzeler insanlar›n dünya görüfllerini de¤ifltirmelerinde yard›mc› olur. Bizi insanlar,

kendimiz ve birbirimiz hakk›nda ayd›nlat›r. Böylece müzeler hoflgörüsüzlükle, ›rkç›-
l›kla savafla yard›mc› olabilir. Burada kilit nokta ise müzelerin evrensel bir çekim ala-
n›n›n olmas›. Müzeler dar bir elit zümreye de¤il, herkese hitap etmeli. E¤er bunda
baflar›l› olurlarsa uzun zaman da alsa sosyal de¤iflimin gerçekleflmesine neden ola-
bilirler. 

Birçok müzede dünyan›n di¤er yerlerinden al›nan eserler sergileniyor, Louvre’daki
M›s›r sanat eserleri gibi. Bu eserlerin asl›nda ait oldu¤u yer neresi? 
Tarihi eserler ve sanat eserleri farkl› ülkelerden dünyan›n birçok köflesine yay›lm›fl
durumda. Asl›nda kültürün dünyaya yay›lm›fl olmas› sa¤l›kl›. Fakat bir eser bir ülke-
nin kimli¤iyle ilgili olarak özel bir de¤er tafl›yorsa durum de¤ifliyor. Hükümetlerin
eserleri geri almay› önemsedi¤inden de çok emin de¤ilim. Örne¤in M›s›rl›lar için ken-
dilerinin koruyamad›¤› baz› eserlerin di¤er ülkelerde sergilenmesi iyi bir fley. Ulusla-
raras› ziyaretçilerin oldu¤u bu müzeler sayesinde M›s›r’a ilgi artabilir. Bu da ciddi bir
gelir kayna¤› demek. Dünya kültürünün yay›lmas› ve eserlerin uluslararas› alanda ta-
n›nmas› için sa¤l›kl› bir etkileflim. 

Türkiye, tarihi miras›n› de¤erlendirmek için neler yapabilir?
Türkiye’nin gelece¤i için en önemli sektörlerden biri turizm. Hükümet kültür turizmi-
ne yat›r›m yapman›n bir yolunu bulmal›. Bu uzun vadeli ve iyi bir yat›r›m. Katar, Du-
bai gibi Körfez ülkeleri petrolün bitmesi durumuna haz›rl›k olarak yeni kültürel kurum-
lar ve oteller infla ediyorlar. Baflka endüstrileri olmad›¤› için turizme yat›r›m yap›yor-
lar. Türkiye de bu alanda kendini gelifltirip zengin turistlerden gelecek geliri garanti
alt›na alabilir. Muhteflem bir kültürünüz var, ama Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin
ço¤u günefl ve plajlar için geliyor. Turizmde kültürel araçlar kullan›lmal›. ‹ngiltere’ye
ziyarete gelenler otelleri için de¤il kültür için geliyorlar. K›ta Avrupa’s›ndaki ve Ame-
rika’daki insanlar›n görmek istedi¤i fley bu. Uzun vadeli düflünmelisiniz, kültürle ilgi-
li bir ulusal stratejiniz olmal›. 

‹yi bir müzenin özellikleri nelerdir?
Ziyaretçi için iyi müze güçlü hikayelerden ve canl› bir deneyimden oluflur. Profesyo-
nel bak›fl aç›s›ndan ise iyi bir müzede iyi korunan koleksiyonlar ve derin bir araflt›r-
ma olmal›. En kötü müze ise hiç soru sormayan, hiç merak uyand›rmayand›r.

Müze yönetiminin zorluklar› neler? 
Bütçe her zaman önemli bir zorluk. Genifl kitlelere hitap etmek de zor. Uzman kad-
royu yönetmek zahmetli, çünkü genelde kadrodaki herkes kendi alan›yla ilgili olarak
saplant›l› oluyor. ‹fl arkadafllar›yla çal›flmay› ö¤renmeleri, halka ve eserlere sayg›l› ol-
malar› gerekiyor. En büyük s›k›nt›lardan biri halk› müzelerin de¤erli oldu¤u konusun-
da ikna etmek. Bu baflar›labilirse para sorunu da çözülüyor ve büyük kitlelere ulafla-
biliyorsunuz. 

Müzeleri gelifltirmenin bir ülkenin kültürüne katk›s› nedir?
Müzeler herkes için ö¤renme yerleridir. Neden hepimizin farkl› oldu¤unu, neden ben-
zer oldu¤umuzu, dünyan›n nas›l oldu¤unu ö¤renirsiniz. Benim için, müzelerin temel
fonksiyonu bu. Modern Türkiye’yi ve modern ‹stanbul’u, geçmifli anlamad›¤›n›z sü-
rece anlayamazs›n›z. Geçmifli anlaman›n yollar›ndan biri de müzelerdeki koleksiyon-
lar ve hikayeler hakk›nda bilgi sahibi olmak. Eski bir binaya yaln›zca durup bakarsa-
n›z statik bir deneyimden fazlas›n› edinemezsiniz. Arkas›ndaki hikayeleri ö¤renmeli-
siniz. Müzeler önemli, çünkü bilgiye h›zla eriflebilirsiniz. Müzeler yaln›zca çanak çöm-
lek, heykel, saray demek de¤il. Müzeler insanlar›n kim olduklar›n› anlat›r.

Ülkede araflt›rma kültürünün ve merak›n artmas› için tarihe müzeler arac›l›¤›yla bak-
man›n bir faydas› olabilir mi? 
Tabii ki. Türkiye’nin Avrupa’ya göre politik durumuna bak›ld›¤›nda da kültürel gelifli-
mi sa¤lamak ak›ll›ca bir yaklafl›m. Geçenlerde Giscard D’Estaing, “Türkiye neredey-
se tamamen Asyal›, neden almam›z gereksin ki?” dedi. Bence kültürel geliflimle ilgi-

li olarak kendi cahilli¤ini ele veriyor. San›r›m Bat› Avrupa’n›n ço¤u ayn› fikirde de¤il.
Türkiye Bat› Avrupa’ya göre daha egzotik bir kültür. Fransa’da, Almanya’da, ‹ngilte-
re’de, Hollanda’da Türkiye’nin tarihinin farkl› oldu¤una dair bir anlay›fl var. Bu yüz-
den müzeler farkl› kültürleri anlamak, tolerans ve karfl›l›kl› sayg› için önemli. 

Hangi ülkeler müze yönetiminde baflar›l›?
En iyi müzeler ‹ngiltere’de bulunuyor. Amerika’da da çok güçlü bir yönetim var.
Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada... ‹yi müze yönetiminin ‹ngilizce konuflan uluslar›n
nerede oldu¤uyla ilgisi var. ‹talya’da çok say›da eski tip müze var. ‹ngiltere’deki mü-
zelerin ço¤u modern ve canl›. Bunun nedenlerinden biri hükümet politikas›, ‹ngilte-
re’de herkesin kat›l›mc› olaca¤› bir yöntem benimseniyor. Konuyla ilgili e¤itime çok
önem veriliyor. Müzelerin ço¤u paras›z gezilebiliyor. Amerika’da müze gezmek çok
pahal›. Müzeler özel iflletmelerce ifl verimi odakl› yönetiliyor. 

Bir müzenin yönetiminde halka iliflkilerin rolü nedir? 
Medyan›n ilgisi bizim için çok önemli. Aktivitelerimizi tan›tmak istiyoruz. Bu da müze
personeli aras›nda gazetecilerle nas›l görüflülmesi gerekti¤ini bilen, bir fleyin haber
olup olmad›¤›n› anlayan, bilgiyi medyaya tafl›may› bilen insanlar gerekiyor. Persone-
limizdeki insanlar bu konuda profesyonel e¤itime sahip. Pazarlama yetkinlikleri de
var. ‹deal bir müzede farkl› yetkinlikleri olan farkl› insanlar bir arada çal›flmal›. Ama
küçük müzelerde herkesin her fleyi bilmesi gerekiyor. Benim müzemde 700 kifliden
fazla çal›flan var, herkesin görevi ayr›. 

Bir eserin sanat eseri oldu¤una ve de¤erine nas›l karar verilir?
Bunun tam bir cevab› yok. Herkesin güzellik anlay›fl› farkl›. Bazen de bir eser yaln›z-
ca moda oldu¤u için güzel bulunuyor. Bilgiler de modaya ba¤l› olarak yorumlan›yor.
Birçok ressam kendi zaman›nda göz ard› edildi. Van Gogh ölmeden hiçbir tablosu-
nu satamad›. Bütün bunlar alg›lamaya ve modaya ba¤l›.

39 38 kültür: David Fleming
röportaj: meltem ersoy 

Müze ilham demektir
David Fleming ‹ngiltere’nin önemli müzecilerinden biri. Fleming’e göre müzeler hayat› farkl›laflt›r›yor;
“Müzeler farkl›l›klar› görmemizi, seçenekleri fark etmemizi ve birbirimizi anlamam›z› sa¤lar. Böylece 
hoflgörüsüzlüklerle, ›rkç›l›kla mücadele edebilir, dünyaya farkl› bir gözle bakabilirsiniz” diyor.

David Fleming’e göre insanlar›n art›k müzelerin heyecan verici oldu¤unu düflünmeleri gerekiyor. Yöneticili¤ini yapt›¤› müzelerin dikkat çekici olmas›na ve genifl kitleleri çekmesine özen gösteriyor.

Fleming bir yandan Liverpool Ulusal Müzeleri’ni büyütmek için çal›fl›rken bir yandan da uluslararas› kölelik müzesi kurulmas›yla ilgili bir organizasyon yürütüyor.



4140 moda: Arzu Kaprol
röportaj: demet fleker 

“Herkes kendi modas›n› yaratmal›”
Arzu Kaprol, giyimin bizi net biçimde ifade eden, yaflam ve iletiflim tarz›m›z› ortaya koyan en önemli 
araçlardan biri oldu¤unu söylüyor. Modan›n takip edilmemesi gerekti¤ini belirten Kaprol; 
“Farkl›laflmay› do¤ru buluyorum. Her insan kendi modas›n› yaratmal›” diyor.

Arzu Kaprol kendi ad›n› tafl›yan markas›yla Avru-
pa’da sesini duyurmay› baflaran genç modac›-
lar›m›zdan biri. ‹ki y›l önce Türkiye’de sergiledi¤i

ilk koleksiyonu “Inside ‹stanbul”la pek çok kiflinin be¤e-
nisini kazand›. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasar›m›
Bölümü’nden mezun olan Kaprol’ün yaflam›na tasar›m
çok küçük yafllarda girmifl. Çocuklu¤u annesinin Bur-
sa’daki modaevinde geçen Kaprol; “Kendimi bildim bile-
li tasar›mla u¤raflmay› hayal ettim” diyor. Modaevinde
dikilen bütün k›yafetleri ilk kez kendisinin giydi¤ini ve be-
¤enmedi¤i k›yafetleri elefltirerek istedi¤i de¤ifliklikleri
yapt›rd›¤›n› da gülerek ekliyor. Daha o y›llarda tasar›mla
u¤raflmay› kafas›na koyan Kaprol, üniversite e¤itiminden
sonra Beymen Academia’yla Tekstil ve ‹hracatç›lar Birli-
¤i’nin düzenledi¤i yar›flmalarda özel kostüm ve mansi-
yon ödüllerini kazan›yor. Ard›ndan Paris’e e¤itim almaya
gidiyor. 1994 y›l›nda tekrar Beymen Academia yar›flma-
s›na kat›larak büyük ödülü kazan›yor ve kendisine bir
ofis kuruyor. 1996 y›l›nda yaratt›¤› “Arzu Kaprol” marka-
s›yla, Avrupa’da hem uluslararas› fuarlara kat›l›yor hem
de kiflisel koleksiyonlar›n› sergiliyor. 

Arzu Kaprol markas›n›n Türkiye’de sat›fl› yaln›zca Niflanta-
fl›’ndaki ma¤azada gerçeklefltiriliyor. Hong Kong ve Mad-
rid’deki ofislerden de dünya pazar›na sat›fl› yap›l›yor. Net-
work markas›n›n kad›n koleksiyonunu tasarlayan Kaprol,
ayn› zamanda ünlüleri de giydiriyor. Kaprol’ün k›yafetlerini
tasarlad›¤› ünlü isimlerden birisi de Tarkan. Geçti¤imiz
günlerde önemli bir projeye daha imza atan Kaprol, Türk
Silahl› Kuvvetleri’nin üniformas›n› yeniden tasarlad›. Sekiz
ay süren çal›flmada askerlerin rahat kullanabilmesi için le-
ke tutmayan, teri d›flar› atan, su geçirmeyen ve hafif özel-
liklere sahip özel bir teknolojik kumafl gelifltirildi. 

Tasar›m ve moday›, yaflam biçimi ve kendini ifade et-
me yöntemi olarak tan›mlayan Kaprol, uluslararas› bir

marka olmak ve tasar›m›n ismi haline gelmek istedi¤ini
söylüyor. Tasar›mlar›nda iç detaylara önem veriyor ve
tasarlad›¤› k›yafetlerin içlerinde mutlaka Türkiye’ye öz-
gü formlar kullan›yor. Dünyada global bir giyim kültürü
oldu¤unu belirten Kaprol, tasar›mlar›nda d›flar›dan ba-
k›ld›¤›nda global, içteyse Türkiye’ye özgü bir kokunun
olmas›n› temel prensip edindi¤ini söylüyor. 

Moda ve tasar›mla tan›flman›z nas›l oldu?
Kendimi çok flansl› görüyorum. Çünkü hayat›m boyun-
ca hayal etti¤im bir mesle¤in güzellik ve zorluklar›n› çok
genç yaflta ö¤renme f›rsat› buldum. Annemin bir mo-
daevi vard›. Çocuklu¤um o modaevinin içinde geçti.
Daha dört yafl›ndayken o modaevinden ç›kan bütün k›-
yafetlere hayrand›m. Teslim edilmeden önce k›yafetleri
üzerime giymek ve bende nas›l durdu¤unu hayal et-
mek istiyordum. Annem de beni k›rmay›p izin veriyor-
du. Ancak ifllerin yo¤un oldu¤u bir günde dikilen tuva-
leti bana giydirmeyi unuttular. Tuvaleti çok h›zl› dikmifl-
lerdi ve kimse bana denettirmeye f›rsat bulamad›.
Özenle yap›lm›fl ve minik yapraklar›n tek tek boyanarak
tutturuldu¤u bir tuvaletti. Bana denetmedikleri için çok
k›zd›m ve tuvaletin boyumun yetti¤i kadar olan bölü-
münü kestim. Bu çok ac› ve traji komik bir hikaye. Kim
bilir annemin bafl›na ne büyük dert açt›m. Onu toparla-
yabilmek ve tekrar yapabilmek için ne kadar üzüldü¤ü-
nü tahmin edebiliyorum. Kendimi bildim bileli tasar›mla
u¤raflmay› ve k›yafetler üretmeyi hayal ettim. Ard›ndan

e¤itimini ald›m ve yar›flmalara kat›ld›m. Kendi ofisimi
kurdum ve markam› oluflturmaya bafllad›m. 

Arzu Kaprol markas›n›n 10 y›ll›k bir geçmifli var. An-
cak siz Türkiye’de ilk koleksiyonunuzu iki y›l önce
sergilediniz. Neden bu kadar geç kald›n›z? 
Arzu Kaprol markas›, çok bilinçli bir stratejik plan dahi-
linde de¤il, içgüdüsel olarak geliflen bir kiflisel marka.
Markalar›; tasar›mc› yani kiflisel markalar ve haz›r giyim
markalar› olarak iki flekilde inceleyebiliyoruz. Bir tasa-
r›mc› markas› olarak Arzu Kaprol markas› olufltu¤u za-
man, hayal ettiklerimi içgüdüsel bir d›flavurumla olufltur-
ma yoluna gittim. Marka, kendi ifade yöntemini de za-
man içinde kendi kendisine buldu. ‹lk defile yurtd›fl›nda
yap›ld›, bütün tan›t›m ve sat›fl organizasyonu yurtd›fl›n-
da geliflti. Bu, planlad›¤›m›z bir fley de¤ildi. Kendi ken-
dine geliflen bir süreçti. Türkiye’de de sat›fl› olmad›¤›
için, yaln›zca tan›t›m amaçl› defileler yapmay›, ticari ve
tan›t›m prensibi olarak do¤ru bulmuyordum. Ama o ka-
dar çok talep geldi ki, 2004 y›l›nda art›k bu defileyi yap-
maya karar verdim. Arzu Kaprol markas›n›n tasar›mlar›
flu anda Niflantafl›’ndaki galeride sat›l›yor. Bunun d›fl›n-
da markan›n Hong Kong ve Madrid’de birer ofisi var.
Bütün dünya pazarlamalar› oradan yürütülüyor. 

Tasar›m ve moda sizin için neyi ifade ediyor?
Tasar›m ve moda benim hayat›m, yaflam fleklim ve
kendimi ifade etme yöntemim. Hepimiz kendimizi ifli-
mizle ifade ediyor ve dillendiriyoruz. Ben gerçekten çok
flansl› oldu¤umu düflünüyorum. Kendimi nas›l ifade et-
mem gerekti¤ine çok küçük yafllarda karar verdim ve
yola ç›kt›m. fiu anda da bu yol üzerinde yürümeye de-
vam ediyorum. Sevdi¤iniz ifli, sevdi¤iniz flekilde yapt›-
¤›n›z sürece baflar›l› olursunuz. Bu demek de¤il ki, yal-
n›zca hayallerinizle yaflay›n. Hayal etti¤iniz ifli belli bir
disiplin ve motivasyon içinde yapmak, her iflte oldu¤u

gibi, moda tasar›m›nda da gereklidir. Bafllang›çta, ulusla-
raras› bir marka olabilme ve tasar›m›n ismi haline gelebil-
meyi hayal ediyordum. fiimdi bu hayalimin bana uzak ol-
mad›¤›n› görüyorum. Ama bunlar› yaflam kalitemden ve
keyfimden ödün vermeden yapmak istiyorum. 

Tasar›mlar›n›zda vazgeçilmezleriniz neler? Arzu Kaprol
imzas› nas›l fark edilir? 
Tasar›mlar›m›n birkaç temel özelli¤i var. Her koleksi-
yonda mutlaka farkl› bir kumafl kullan›yorum. Yeni bir
doku ve özellikli bir kumafl tercih ediyorum. Malzeme
kalitesi benim için vazgeçilmez bir detay. Bir de iç de-
taylara önem veriyorum. K›yafetin görünmeyen yerle-
rinde kulland›¤›m iç detaylar›n özellikli olmas› benim
için çok önemli. Örne¤in, bu sezon koleksiyonun kon-
septi kundakt›. Kundak koleksiyonunda, bütün k›yafet-
lerin içlerinde beyaz astar detaylar ve biyeler kullan›ld›.
Önceki sezon “Inside ‹stanbul” defilesinde bütün k›ya-
fetlerin s›rtlar›nda ‹stanbul’a özgü baz› formlar›n çizim-
leri vard›. Tasar›mlar›m›n içlerinde bu co¤rafyada bu-
lundu¤uma dair mutlaka bir detay kullan›yorum. Çünkü
dünyada benzer bir yaflam flekli ve giyim kültürü var.
Hiçbirimiz geleneksel de¤erlerde giyinmiyoruz. Giyim
kodlar›m›z yaflad›¤›m›z co¤rafyayla ilgili ipuçlar› vermi-
yor. Ama sohbet etmeye bafllad›¤›m›zda hepimiz yetifl-
ti¤imiz co¤rafyaya özgü baz› ipuçlar› veriyoruz. Bunlar
kimli¤imizi belirleyen özellikler. ‹stedim ki tasarlad›¤›m
k›yafetler de böyle olsun. Temel tasar›m prensibim; d›-



flar›dan bak›ld›¤› zaman çok global ama içlerini açt›¤›-
n›zda da bu co¤rafyaya özgü bir koku bar›nd›ran k›ya-
fetler yaratmak. 

Tasar›mlar›n›zda nelerden esinleniyorsunuz? 
Tasar›mlar›mda hayat›n kendisinden esinleniyorum. Ya-
flad›¤›n›z ya da yaflamay› hayal etti¤iniz bir fleyle kendi-
nizi ifade edebilirsiniz. Ne hissediyorsam, bütün mutlu-
luklar›m ve mutsuzluklar›m iflime bir ayna gibi yans›yor.

Tasar›mlar›n›zda vazgeçemedi¤iniz renklerden birisi
fosforlu yeflil. Neden yeflil? 
Çünkü yeflil bana enerji veriyor. Hayat›m› belli bir moti-
vasyonda devam ettirmemi sa¤layan renklerden birisi.
Bu anlamda da her koleksiyonun bir yerinde kullanmay›
tercih ediyorum. Örne¤in k›yafeti tamamlayan bir akse-
suar ya da makyaj ürününde de yeflili kullanabiliyorum. 

Türkiye’de moday› körü körüne takip eden insanlar var.
Herkes ayn› fleyleri giymeye bafllad›. Siz bu durumu na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Giyim kültürümüz, bizi di¤er bireylerden ay›ran, de¤iflti-
rebilece¤imiz ve kontrol edebilece¤imiz farkl›l›klardan
birisi. Hayatlar›m›z› de¤ifltirmemiz çok zor. Çal›flma or-
tam›, yaflam flekli ve iliflki düzeyleri gibi birtak›m fleyleri
de¤ifltiremeyebiliriz. Ama giyim bizi çok net ifade eden,
yaflam ve iletiflim tarz›m›z› ortaya koyabilecek en önem-
li araçlardan birisi. Bu nedenle de farkl›laflmay› do¤ru
buluyorum. Her insan kendi modas›n› yaratmal›. Kendi
kimli¤imizi ifade edebildi¤imiz ölçüde farkl›l›flabiliriz. 

Network’ün 2006 yaz koleksiyonu için neler tasarlad›-
n›z? Yeni dönem ifl kad›nlar› neleri tercih ediyor?
Bütün yaflam alanlar›nda oldu¤u gibi ifl yaflam›nda da
bireyselleflme ve farkl›laflma gündemde. Hepimiz belli
bir ciddiyeti korurken, ayn› zamanda kendimizi do¤ru

ifade etmek istiyoruz. Fular, eflarp, saç flekli, aksesuar
ya da bir ayakkab› gibi küçük detaylarla di¤er insanlar-
dan baflka bir noktada durdu¤umuzu ve kendimizi
farkl›laflt›rd›¤›m›z› ifade etmek istiyoruz. Network kolek-
siyonu, yo¤un ifl temposu olan kad›n ve erkeklerin ya-
flam›nda önemli bir yer tutan koleksiyon haline geldi.
Ben kad›n koleksiyonundan sorumluyum. Yaflam este-
ti¤ini art›rm›fl ve detaylara önem veren dinamik bir ka-
d›n için tasar›m yap›yorum. Network kad›n›n›n en
önemli özelli¤i; yaflamdan gerçekten keyif almas› ve
modern yaflam içinde kendine do¤ru bir yer edinmifl
aktif bir kad›n olmas›. Hepimizin hayat›nda vazgeçilmez
parçalar olan etek, ceket ve pantolonu farkl› alternatif-
lerle çeflitlendirmeye çal›fl›yorum. K›yafetleri farkl› kom-
binasyonlarla renkli hale getirmek mümkün. 

Arzu Kaprol koleksiyonlar›yla firmalar için tasarlad›¤›n›z
koleksiyonlar aras›nda ne gibi farklar var?
Arzu Kaprol bir tasar›mc› markas›, Network bir haz›r giyim
markas›. Arzu Kaprol markas›, tamamen bana ba¤l›, duy-
gu ve düflüncelerimle geliflen ve hissetti¤imi yapmakta
özgür oldu¤um kiflisel bir marka. Network markas›n›n
dünyan›n farkl› noktalar›nda sat›fl› yap›l›yor. Büyük bir he-
def kitleye ürünler ulaflt›ran ve genifl bir perspektifte ürün-
ler üretilmesi gereken büyük bir marka. Bunun tasar›mc›-
n›n duygu ve düflüncelerinden ba¤›ms›z yönetilmesi gere-
kir. Çünkü bu bir ekip ifli. Hedeflenen bir ciro ve sat›fl or-
ganizasyonlar›n›n içinde yap›lan bir tasar›m yönetimi.

Arzu Kaprol markas›n›n tarz›n› nas›l tan›mlars›n›z?  
Arzu Kaprol markas› çok kendine dönük bir marka.
Detaylarda özenli, modern ve flehirli kad›n diyebiliriz. 

Türk Silahl› Kuvvetleri için üniforma tasarlarken neleri
göz önünde bulundurdunuz? 
Çok detayl› bir çal›flma yap›ld›. Bana proje olarak gel-
di¤i zaman gerçekten çok heyecanland›m. Çünkü mo-
dadan ba¤›ms›z bir endüstri ürünü tasarlamam gereki-
yordu. Modan›n etkilendi¤i koflullar›n d›fl›nda, gerçek
yaflam› ve hayati tehlikeyi içinde bar›nd›ran bir mesele-
¤e dair ürün tasar›m› yap›lacakt›. Her bir detay›n önemi
ve anlam› çok büyüktü. Fonksiyonellik ve o ürünün ha-
yat›m›za katt›¤› art› de¤er önemliydi. Tasar›m süreci

böyle bafllad›. Önemli detaylar brief olarak verildi. Da-
ha önce üniforman›n ceplerinde c›rt c›rt kapama kulla-
n›l›yormufl. Onun ç›kard›¤› ses yüzünden kalbinden fle-
hit olan askerler vard›. Bu da her bir detay›n hayati
önem tafl›d›¤›n› gösteriyor. Bu da daha farkl› bir tasa-
r›m anlay›fl› ve kriteri oluflturulmas›n› sa¤l›yor. Tasar›m
aflamas›na gelinmeden önce, TÜB‹TAK’la ortak bir ça-
l›flma yap›lm›flt›. TÜB‹TAK uzaydan Türkiye’nin co¤rafi
foto¤raflar›n› çekip bunlar› desen haline getirdi. Bu de-
senler aç›k arazide farkl› platformalarda denendi ve
hangisinin gerçekten bizim co¤rafyam›za en uygun ol-
du¤u tespit edildi. Türkiye haritas›na uygun bir kamuf-
laj deseni oluflturuldu. Tasar›mda hareket kabiliyetinin
beklenen performansa ulaflmas› için kumafl araflt›rma-
s› yap›ld›. Tasar›m özellikleri, kesim teknikleri ve akse-
suarlar oluflturuldu. Bu bir bütün olarak bakt›¤›m›zda,
yaklafl›k sekiz ay süren bir çal›flmayd›. Tasar›m tama-
men yenilendi ve tasar›mda ak›ll› kumafllar kullan›ld›.
3xtry dedi¤imiz leke tutmayan, teri d›flar› atan, su ge-
çirmeyen ve hafif özelliklere sahip özel bir teknolojik
kumafl gelifltirildi. Tasar›mlar ondan sonra bu kumafla
uyguland›. Temel prensip; fonksiyonellik ve fonksiyo-
nellik üzerine kurdu¤unuz estetik kayg›. 

Türkiye’de moda tasar›mc›s› olman›n avantaj ve deza-
vantajlar› neler? 
Mesle¤imin avantajlar›n› oldu¤u kadar dezavantajlar›n› da
seviyorum. Dezavantajlar› ço¤u zaman avantaja çevirebilir-
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“Hayat›m›z ekranlarda göründü¤ü gibi defilelerden defilelere, partilerden partilere giderek geçmiyor. 
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siniz. Ülkemizde büyük bir tekstil sanayi ve endüstrisi var.
Dünyada az bulunur nitelik ve nicelikteki bir sanayi altyap›-
s›na sahibiz. Sanayi bugüne kadar tasar›mc›larla do¤ru ifl-
birli¤i oluflturamam›flt›. Tasar›mc›lar kendi içlerinde ayr› bir
yaflam sürüyor ve tekstil sektörü de baflka bir alanda sa-
vafl veriyordu. Belli bir süredir tasar›mla sanayi ortak ve
paralel hareket etmeye bafllad›. Bu sayede do¤ru örnekler
ortaya ç›k›yor. Network ve Arzu Kaprol bunun baflar›-
l› ilk örne¤idir. Bizden sonra gelecek nesile yol açt›¤›m›z›
düflünüyorum. Moda tasar›mc›s› olarak mutlaka dezavan-
tajlar yaflad›m. Çünkü elle tutulup gözle görülemeyen bir
fikre para ödenmesi, Türkiye’de her alanda zordur. Ülke-
mizde daha çok meta haline gelmifl fleylerin bir maddi kar-
fl›l›¤› vard›r. Yarat›c› ifl ve fikirler daha az para eder. Bu an-
lamda ben bir süre önce önemli bir de¤ifliklik sürecinden
geçmeye bafllad›¤›m›z› ve bu geçifl sürecini tamamlamaya
yaklaflt›¤›m›z› düflünüyorum. Dünyada moda endüstrisinin
çok eski y›llarda bafllad›¤› ülkelerle yar›fl›yoruz. Bizde mo-
da endüstrisinin kuruluflu 50 y›l öncesine dayan›yor. Bu-
nun yaflanmas› gereken bir süreç oldu¤unu düflünüyo-
rum. Çok zor dönemler geçirdik ve daha da geçiriyoruz.
Ama bu, dünyan›n her yerinde yaflanan bir süreç. 

Yapt›¤›n›z iflin zor ve keyifli yanlar› neler?
Her an› hem zor hem de çok keyifli. Her meslekte zor-
luklardan keyif alabildi¤iniz ölçüde baflar›l› olursunuz.
Her sezon yeni bir fley tasarlamak zorunda olmak, her
hafta yeni ve yarat›c› bir yaz› yaz›yor olabilmekle para-
leldir. Ama bunu yapmaktan keyif al›yorsan›z, sabahla-
ra kadar oturup koleksiyonu bitirmeye çal›fl›rken uyku-
suz kalmak size yaflam enerjisi veriyorsa, bu zaten ke-
yifli bir ifltir. Ben iflin yak›nma k›sm›ndan bile keyif ald›-
¤›m› söyleyebilirim. Uykusuz geceler, atölyede kumafl
toplar› ve toz toprak aras›nda geçen zamanlardan bile
flikayetçi de¤ilim. Hayat›m›z ekranlarda göründü¤ü gibi
defilelerden defilelere, partilerden partilere giderek

geçmiyor. Bunlar iflin finali. Onu oluflturma süreci ger-
çekte beni besliyor. Son aflama iflin en kolay ve en h›z-
l› geçen bölümü. Ben onun için yaflam›yorum. Onu
oluflturma sürecinden zevk ald›¤›m için bu ifli yap›yo-
rum. 

Moda dünyas›nda marka olman›n s›rr› nedir?
Alt›ny›ld›z’›n Genel Müdürü Mehmet Hotiç’ten duydu-
¤um bir söz var; “Moda baz› fleyleri sürekli yapmaya de-
vam etmektir. Baz› fleyleri ise hiç tekrar etmemektir. Ne-
yi asla yapmayaca¤›n›z› biliyorsan›z zaten marka olmufl-
sunuz demektir.” Bence çok güzel bir söz. Çünkü kalite
anlay›fl› ve genel koleksiyon yap›s› gibi fleyler asla de¤ifl-
tirmeyece¤iniz, markay› marka yapan temel de¤erlerdir.
Ama bir tak›m fleyleri de sürekli de¤ifltirmelisin ki insan-
lar her sezon size gelmeye devam etsin. Neyi de¤ifltirip
neyi de¤ifltirmeyece¤inizi bilmeniz gerekir. 

Türkiye’yle yurtd›fl›n› moda ve tasar›m aç›s›ndan
karfl›laflt›rman›z› istesem ne dersiniz?
Türkiye’de tasar›m gittikçe daha ön plana ç›kmaya ve
dünyan›n ilgisini çekmeye bafllad›. Ülkemizde tasar›m
aray›fl› ve anlay›fl› art›k günlük hayata da girmeye bafl-
lad›. Hepimiz temel yaflam de¤erleri üzerine tasar›m
kayg›s›n› ekliyoruz. Bu nedenle tasar›m›n hayat›m›zda
daha aktif yer alaca¤›n› düflünüyorum. Dünyada çok
geliflmifl bir moda endüstrisi var. Ama bu, tüketim top-
lumu üzerinden sa¤lan›yor. Bu tür global tüketim de-

¤erlerinin bir parças› oldu¤u zaman Türkiye’de de bu
h›za ulafl›labilir. Dünya modas› dedi¤imiz zaman çok
büyük bir endüstriden söz etmifl oluyoruz. Türkiye de,
bu endüstriye hizmet eden sanayilerden birisi. fiu an-
da Türkiye’de modan›n önemli bir noktada oldu¤unu
ve giderek perspektifin büyüdü¤ünü düflünüyorum. 

Teknoloji ürünlü tasar›m yap›yor musunuz?
Tasar›mlar›mda özellikle teknolojik kumafllara yer veri-
yorum. A¤›rl›kl› olarak performans k›yafetlerinde bu tür
ürünlere yer veriyorum. fiu anda yeni bir proje için içi
ledli kumafllar haz›rl›yoruz. Kumafllar›n içinde ›fl›klar
yan›yor. Silahl› Kuvvetler için kulland›¤›m›z 3xtry deni-

len kumafl teknolojik bir ürün. Leke tutmuyor, teri d›-
flar› at›yor, ama d›flar›dan su geçirmiyor.

Ünlülere k›yafet tasarlamak zor mu?
Ünlüleri giydirmek zor ayn› zamanda da keyifli. O kim-
lik için bir siluet tasarl›yorsunuz. O kimli¤e yeni bir fley
yaratm›yorsunuz, var olana bir yorum kat›yorsunuz. Bu
noktada kiflinin tarz›n› çok iyi bilmek gerekiyor. Önemli
olan tarza yeni bir ifade yolu bulmak, renklendirmek ve
çeflitlendirmek. 

Nas›l giyinmeyi tercih ediyorsunuz? 
A¤›rl›kl› olarak kendi koleksiyonumdan giyinmeyi seviyo-
rum. Be¤endi¤im ve estetik kayg›ma uyan her yerden
giyinebilirim. Özellikle tercih etti¤im bir marka yok. Ama
zaman kayg›s›ndan dolay› a¤›rl›kl› olarak Network ve Ar-
zu Kaprol’den giyinmeyi daha rahat buluyorum. Böylece
bütün k›yafetlerimi kendim tasarlam›fl oluyorum. Genel-
likle rahat giyinmeyi seviyorum. Hem fl›k hem de spor ol-
may› tercih ediyorum. Çok fl›k bir gece k›yafetinin alt›na
spor ayakkab› giyebilirim. K›yafetlerde tek bir noktada
renk kullan›p dikkat çekmeyi seviyorum.  

Hedefinize ulaflt›n›z m›?
Hedefime hiçbir zaman ulaflmamay› diliyorum. Çünkü
ulafl›rsam hayat›n anlam› kalmaz. Her gün kendinize ye-
ni yaflam hedefleri koyman›z gerekir. Yoksa o günü ya-
flamak çekilmez hale gelir.
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Güneflin s›cak yüzünü göstermeye bafllad›¤› flu
günlerde herkes yaza formda girebilmenin
planlar›n› yap›yor. Spor salonlar›na yaz›lanlar,

diyetisyenlerden randevu alanlar… Peki form-
da kalmak için tüm bunlara avuç dolusu para
harcamak zorunda m›y›z? Fazla kilolardan
kurtulmak ve dar giysilerin içine girebilmek
için mutlaka sa¤l›k merkezlerinin kap›lar›n› m›
afl›nd›rmak gerekiyor? Hay›r… Birkaç DVD ve
kitap yard›m›yla hayal edilen bedene sahip ol-
mak mümkün.

DVD ve VCD’ler
Pilates program›
Spor salonlar›na ya da sa¤l›k merkezlerine gi-
decek vaktiniz yoksa pilates ö¤renmek için
Barbara Becker’›n rehberli¤ine izin verin. Bec-
ker, tats›z diyetlerle bezenmifl bir fitness prog-
ram›na teslim olman›n hiçbir anlam› olmad›¤›n›
gösteriyor, pilates ile gelen güzellik ve sa¤l›¤›n
kap›lar›n› aç›yor.

Mtv Pilates - Kristin Mcgee ile Egzersiz
Pilates hem bedenin duruflunu iyilefltiriyor hem kas-
lar› güçlendiriyor hem de esnekli¤i art›r›yor. Üstelik
hiçbir alete ihtiyaç duyulmad›¤› için bu egzersizleri
hayat›n merkezine kolayl›kla tafl›mak mümkün. 

Yoga 
Yoga DVD’si son y›llar›n en popüler ar›nma ve zay›fla-
ma metodunu evlere tafl›ma f›rsat› sunuyor. Bu yap›m›n

ana hatlar›n› Godfrey Devereux’un ö¤renci-
si ve yoga ö¤retmeni Zeynep Aksoy’un yö-
netimindeki bafllang›ç, dinamik, nefes ve
derin gevfleme uygulamalar› oluflturuyor.
Herkesin uygulayabilece¤i egzersizlerin
gösterildi¤i DVD’nin oyunculu¤unu ise Julia
Roberts ve Kirsten Dunst gibi ünlü isimler
yap›yor.

Yoga 2 (Dance) 
Yogan›n yararlar›n› görüp hissetmek için
e¤lenceli bir yöntem öneren Yoga Dance,
dans ve yogay› birlikte sunuyor.

Beden inceltme teknikleri 
Bu VCD vücut hatlar›n› inceltmeye yard›mc›
ve vücudun su tutmas›n› azaltan egzersizler
sunuyor. Her egzersiz seans›nda üçer daki-
kal›k ›s›nma ve rahatlama bölümlerinin uy-
gulanmas›n› flart koflan VCD; do¤ru durufl-
lar, ›s›nma, kardiyo çal›flma, üst k›s›m, kar›n,
üst bacak, kalça ve gevfleme bölümlerinden
olufluyor. Evde yap›lan düzenli egzersizlerle
h›zl› sonuç almak mümkün.

Spor ve sa¤l›kl› yaflam (Nivea)
Nivea ile Dinamik Yaflamlar DVD’si spor yaparak formda
kalman›n s›rlar›n› Ali T›naz ve Ça¤la Kubat ö¤retiyor.

Spor ve kiflisel bak›mla ilgili ipuçlar›n›n
verildi¤i DVD’de “Komple Antreman”,
“Kifliye Özel Antreman” ve “Bak›m ve
Güzelli¤iniz ‹çin” bölümleri bulunuyor.

Kitaplar 
Hafifleyin Gençleflin
Osman Müftüo¤lu, bu kitab›nda herkesi
ça¤›m›z›n hastal›¤› fliflmanl›kla mücadele-
ye ça¤›r›yor. Ve s›k›c› rejimler, insan› zorla-
yan programlardansa çok daha denge-
li bir yöntem öneriyor; kilo yöntemi. Kitab›n
içinde mönüler, testler, kalori hesaplar› ve
beden kitle indeksi tablolar› gibi yol göste-
riciler de bulunuyor.

Sentez Diyeti
Taylan Kümeli bu kitab›nda pek çok alter-
natif sunuyor. Sentez diyeti, ya¤ yak›m›n›
ve tokluk hissini h›zland›ran; hormon sis-
temini harekete geçiren bir diyet. Kitapta
bu diyetin befl temel ilkesi ö¤retiliyor: Tüm
besin gruplar›, do¤ru beslenmede sürek-
lilik, vücut haritas›, sürekli iletiflim ve do¤-
ru ve aç›k yönlendirme.

Modern Diyetler ve Sa¤l›kl› Beslenme
Aflk›n Banu Tu¤lu, bu kitapta Atkins Diyeti, ‹sveç Diyeti,
Scarsdale Diyeti, Meyve Diyeti, fiifal› Bitki Diyeti, 12 Gün
Diyeti, Lahana Diyeti, Greyfurt Diyeti, Karpuz Diye-
ti, Ya¤s›z Beslenme Diyeti, Metabolizma Diyeti,
Salata Diyeti, Enerji Diyeti, Enfeksiyondan Korun-
ma Diyeti, 1000 Kalorilik Diyet, Çal›flan ‹nsan Diye-
ti gibi pek çok diyet alternatifi sunuyor.

Zay›flamada Ph Mucizesi
Shelley Redford Young ve Robert O. Young’›n
yazd›¤› kitapta Ph mucizesinin yaln›zca vücut a¤›r-
l›¤›n› de¤il tüm yaflam› de¤ifltirece¤i anlat›l›yor. 12
haftada, sahip olunan kan›n tamam›na yak›n bir
k›sm›n›n sa¤l›kl› yeni kan hücreleriyle de¤ifltirilece-
¤i vaat ediliyor. Sa¤l›kl› kan hücreleri sa¤l›kl› bir vü-
cut anlam›na geliyor ve sa¤l›kl› bir vücutta fazla ki-
lolara yer yok! Bu kitapta, ph seviyesini dengele-
meye yard›mc› yiyeceklerden, kilo kayb›na olanak
tan›yacak su çeflidine kadar çok say›da bilgiye
ulaflmak mümkün.

Yedikçe Zay›fla (La méthode Montignac Spécial
Femme )
Düflük kalorili diyetlerin zay›flatmad›¤›na inanan
Frans›z beslenme uzman› Michel Montignac, flifl-
manl›¤›n yanl›fl beslenme al›flkanl›klar›ndan kay-

nakland›¤›n› söylüyor ve kötü beslenmeyle yorgunluk
ve kalp damar hastal›klar› aras›ndaki iliflkiye dikkat çe-
kiyor. 

Dr. Atkins’in Diyet Devrimi (Dr Atkins’ New
Diet Revolution)
Dr. Atkins’in Diyet Devrimi aç kalmadan da
sa¤l›kl› ve ince olman›n yollar›n› gösteriyor. Bu
diyete göre sevdi¤iniz yiyecekleri yiyerek, kalo-
ri hesab› yapmadan ideal kilonuza ulaflabilir ve
hatta bu kiloyu koruyabilirsiniz. Üstelik Atkins
Diyeti’nin kronik halsizlik, fleker hastal›¤› gibi
flikayetleri de azaltt›¤› söyleniyor. 

Türk Mutfa¤›yla Diyet 
Türk Mutfa¤›yla Diyet, mant› ve dolmayla zay›f-
laman›n s›rlar›n› veriyor. Kitapta, de¤iflik kalori-
lerde diyet listeleri, Türk yemeklerinin kalori
de¤erleri, yiyecek içeceklerin kalori cetveli gibi
pek çok bilgi bulmak mümkün.

Kral, Prens ve Fakir
Tülin fiahin’in deneyimlerinden yola ç›karak
haz›rlad›¤› kitap, yaflam›n içinde uygulanabile-
cek pratik detaylar sunuyor. Kitap sabahlar›
kral, ö¤lenleri prens, akflamlar› ise fakir biri gibi
yemek yenmesi gerekti¤ini söylüyor.

Joseph Pilates’in 1. Dünya Savafl› döneminde
hastabak›c›l›k yaparken gelifltirdi¤i teknikler gü-

nümüzde zay›flamak için de kullan›l›yor. Formda kal-
man›n bu “yeni” yolu son zamanlarda çok popüler.
Madonna, Julia Roberts ve Uma Thurman gibi pek
çok ünlü formlar›n› pilates ile koruyor.

Formda kalman›n alternatif yollar›ndan biri de yoga.
Üstelik yaln›zca zay›flatm›yor; sa¤l›kl› ve huzurlu bir
zihin de vaat ediyor. Yoga düzenli yap›ld›¤›nda, ne-
fes egzersizleri, zihin kontrolü ve diyet gibi yöntem-
lerle yafllanma belirtilerini ortadan kald›r›yor.

Gwyneth Paltrow’un s›rr› günde 90 dakika yoga
yapmak. Paltrow ayr›ca tah›l, sebze, baklagiller ve
deniz ürünlerinden oluflan bir diyet uyguluyor. Ma-
donna, “ashtanga yoga” ile formunu koruyor. Bu
sporu adeta hayat›n›n bir parças› haline getiren ün-
lü y›ld›z, çok s›k› bir diyet uyguluyor ve abur cuburu
asla evine sokmuyor.

Brad Pitt formunu “cardio kick-box” yaparak koruyor.
Ebru Akel ve Meltem Cumbul da formlar›n› pilates ile
koruyor.

Pilates mucizesi ve yoga

Yaza girerken form tutun
Paltolara ve fazla kilolar›m›z› saklayan kal›n kazaklara veda etti¤imiz flu günlerde herkes fazla

kilolar›ndan kurtulman›n peflinde. Pek ço¤umuz diyetisyenlere, spor salonlar›na kofluyoruz. 
Peki, evimizde form tutman›n yolu yok mu? Asl›nda var. Hem de birden fazla…
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Türk mutfa¤›n›n büyükelçisiTürk mutfa¤›n›n büyükelçisi
Les Ambassadeurs deyince akla karakteristik ö¤eler geliyor. Gösteriflten uzak zarif bir dekorasyon, hafif
hafif çalan Mozart, Beethoven müzi¤i, diplomatlar, politikac›lar, seçkin ifladamlar›, torik lakerdas›,
›stakoz ve karides biski...



de yemeklerin reçetesi var ve soruldu¤unda yeme¤in
içeri¤ini ve nas›l haz›rland›¤›n› anlatabilirler. Ayr›ca ayda
iki kez personelle Les Ambassadeurs düzeyinde yerler-
de yemek yiyoruz. Böylece personel müflterilerin ne is-
tedi¤ini daha iyi anlay›p, eksiklerini görebiliyor.

Les Ambassadeurs’ün mutfa¤›ndan söz edebilir misi-
niz?
‹lk flefimiz Osman Bey çok iyi bir Rus aflç›n›n yan›nda
e¤itim gördü¤ü için mutfa¤›m›z Rus etkisi tafl›yor. Bu-
nun d›fl›nda konumumuzdan dolay› Bo¤az ve Rum Mut-
fa¤›’n›n piflirme flekilleri ve mezeleri mutfa¤›m›zda yer
al›yor. Uluslararas› bir restoran oldu¤umuz için klasik et
yemeklerimiz de var. Bizim mutfa¤›m›zda otantik bir ye-
mek oldu¤u gibi yer alamaz, flefimizin sihirli dokunuflla-
r›ndan mutlaka nasibini al›r. Bu nedenle uluslararas›
arenada Türk mutfa¤›n› temsil edemeyiz. Restoran›m›z-
da füzyon mutfa¤› da göremezsiniz. Bizim için müflteri-
lerimizi do¤ru besinlerle doyurmak süslü bir tabaktan
önce gelir. Füzyon öyle bir hal ald› ki, art›k insanlar ta-
baktakilerin hangisini yiyebilece¤ini anlayam›yor.

Mönülerinizde de¤ifliklik yap›yor musunuz?
Genellikle dört befl meze ve ana yemek ekleyerek mö-
nülerimizi alt› ayda bir de¤ifltiririz. Mönümüz de¤ifltik-
ten sonra, bir sonraki mönü için çal›flmalar›m›z bafllar.
Bu çal›flmalar dört ay sürer. Mönüde yer alan tüm ye-
meklerin kendi içlerinde uyumlu olmas›na dikkat ederiz.

‹nsanlar günde üç ö¤ün yemek yiyor ama akl›nda yal-
n›zca birkaç› kal›yor. Amac›m›z müflterilerimizin burada
yedi¤i yemekleri unutmamas›.

Mönüde size özel tatlar var m›?
Torikten yapt›¤›m›z lakerda bize özgü bir tat. Istakoz ve
karides biskini de Türkiye’de yaln›zca burada içebilirsi-
niz. Bisk piflirilmesi zahmetli bir çorba. Önce deniz ka-
buklar› gün boyunca kavrulup piflirilir. Sonra sebzelerle
kaynat›l›p, de¤irmenden geçirilir. Karides Ambassade-
ur de bize özgü bir yemek. Les Ambassadeurs’ü di¤er
bal›k lokantalar›ndan ay›ran özellik, yemeklerimizin bel-
li bir altyap›ya sahip olmas›. Bal›¤› müflterilerimize ›zga-
ra ya da tavada piflirip sunmay›z. Bunun nedeni bura-
n›n bir otel restoran› olmas› ve bafl›nda executive flefi-
nin bulunmas›. Bolulu aflç›lar kötüdür demek istemiyo-
rum, yaln›zca executive fleflerin yemeklere kendilerin-
den birfleyler katt›¤›n› söylüyorum.

Müflteri profilinizden söz edebilir misiniz?
Restoran›m›z daha çok protokol yemekleri için tercih
edilir. Askeri davetler ve devlet yemekleri burada verilir.
Yine ifl dünyas›n›n önemli isimleri de misafirlerini bura-
da a¤›rlar. Böyle davetlerin özel kurallar› vard›r ve otan-
tik bir yeme¤i oldu¤u gibi sunamazs›n›z. Müflteri profi-
limiz belli, buran›n fazla kalabal›k olmas›n› istemiyoruz.
Bu nedenle reklam çal›flmas› yapmay›z. Zaten Les Am-
bassadeurs’de rahat hissetmek için belli bir kültür ve

e¤itim seviyesine sahip olman›z gerekir. Aksi durumda
hem müflteri rahat edemez hem de biz müflterinin gel-
mesini istemedi¤imizi belli ederiz.

Devlet protokollerinde nelere dikkat ediyorsunuz?
Özel mönüler haz›rl›yoruz. Kendi yemeklerimiz d›fl›nda
400 kadar alternatifimiz var. Yemeklerin seçiminde ye-
me¤in program öncesinde mi sonras›nda m› al›naca¤›,
davetliler, efllerin kat›l›m›, ö¤len mi akflam m› olaca¤› gi-
bi sorular büyük rol oynar. Konuklara göre servis flekli de
de¤iflir. Baflmisafirin kim oldu¤una, yemekte kad›n olup
olmayaca¤›na göre farkl› kurallar uygulan›r. Yemekten
önce oturma düzeni belirlenir ve provalar yap›l›r. 

Bize bir an›n›z› aktar›r m›s›n›z?
Sak›p Sabanc› Bey buraya s›k s›k gelirdi. Toyota ile
yapt›¤› anlaflma sonras› da Japon misafirleriyle beraber
geldi. Düflünün, dünyan›n en büyük flirketlerinden To-
yota’n›n baflkan› ve üst düzey yetkililerine servis yap›-
yorsunuz. Yuvarlak bir masada oturuyorlard› ve camlar
da aç›kt›. Normalde Bo¤az’da h›z limiti var ama o gün
yüklü bir gemi h›zla geçti. Büyük bir dalga camlardan
içeri girdi. Masa ve misafirlerimiz ›sland›. Sak›p Bey
“Çocuklar ne oldu?” diye sorunca bir eleman›m›z, “Si-
zin bereketiniz denizden geldi Sak›p Bey” dedi. Hemen
Japonca’ya da çevrilen bu söz misafirlerin çok hofluna
gitti. Böylece fiyaskodan son anda kurtulduk ve Sak›p
Bey bunu tatl› bir an› olarak hep anlatt›.

‹stanbul gibi bir metropolde her keseye ve her zev-
ke hitap eden çok say›da restoran yer al›yor. Kimi
uzun soluklu olup bir marka haline geliyor, kimiyse

bir süre sonra tarih oluyor. Bu kez bu sayfalarda bir kla-
sik haline gelen Les Ambassadeurs’ü konuk ediyoruz.
Les Ambassadeurs Bebek Otel’in içinde 1982 y›l›ndan
beri hizmet veriyor. Daha çok ifladamlar›, bürokratlar
Les Ambassadeurs’ü tercih ediyor. ‹stanbul’daki proto-
kol yemeklerinin önemli bir bölümü burada veriliyor.

Restoran›n sahip oldu¤u çizgi asla de¤iflmiyor. Resto-
ran›n ad› hiçbir reklam faaliyetinde geçmiyor. Yemek
reçeteleri s›r gibi saklanm›yor. Personelden kime sorar-
san›z istedi¤iniz yeme¤in reçetesini size verebiliyor.
Restoran ekibinin en yeni üyesi 12 y›ld›r burada çal›fl›-
yor. Çal›flanlar sürekli e¤itime tabi tutuluyor. Ayda iki
kez tüm personel Les Ambassadeur kadar fl›k ve zarif
bir yerde yemek yiyerek hem müflteri taleplerini takip
ediyor hem de eksiklerini de¤erlendirme f›rsat› buluyor. 

Bebek Hotel’in müdürlerinden O¤uz Erdem 1983 y›l›n-
dan beri burada çal›fl›yor ve Erdem, Les Ambassade-
urs’ü çocu¤u gibi görüyor. 

Uzun y›llard›r burada çal›flan biri olarak Les Ambassa-
deurs’ü nas›l tan›mlars›n›z?
Les Ambassadeurs fl›k oldu¤u kadar samimi bir resto-
ran. Kendine özgü bir tarz› var ve bu hiç de¤iflmez. De-
korun genel çizgisi hep ayn›d›r, asla cafcafl›, göze ba-
tan ö¤eler kullan›lmaz. Müzik tarz›m›z da Mozart, Beet-
hoven klasikleri ve slow Latin’le Frans›z flansonlar›ndan
oluflur. Buras› Bebek Hotel’in gurur kayna¤›.

Les Ambassadeurs ismi nereden geliyor?
Buras› ilk aç›ld›¤›nda Bebek Lokantas› olarak geçiyordu.
Ama küçük yerlere de lokanta dendi¤i için bu isimden

vazgeçildi. O dönemde yurtd›fl›ndan pek çok sefir, kon-
solos a¤›rl›yorduk. Nato Baflkan›, Japon Prensi gibi mi-
safirlerimiz oluyordu. O nedenle isminin Les Ambassa-
deurs (büyükelçi) olmas›na karar verdik. Frans›zca olma-
s› ise bu dilin daha aristokrat olmas›ndan kaynaklan›yor.

Les Ambassadeurs’ü di¤er restoranlardan farkl› k›lan
özellikleri neler?
Bu restoran uzun y›llard›r kendinden ödün vermeden
ayakta duruyor. Ticari bir amac› hiç olmad›. Kaliteye çok
önem veriyoruz. Mevsimlik bir malzemeyi mevsiminin
d›fl›nda kullanm›yoruz. G›da d›fl›ndaki malzemeler için
de ayn› anlay›fl geçerli. Kav›m›z, dünyan›n en iyi marka-
s› olan Eurocave. Personel e¤itimine önem veriyoruz,
çal›flanlar›m›za sektörün iyi isimlerinden ders ald›r›yoruz.
En yeni çal›flan›m›z 12 y›ld›r bizimle, yani art›k bir aile ol-
duk. Herkes Les Ambassadeurs’ün kar gözetmeyen,
kaliteye önem veren felsefesini benimsedi. Tüm bunlar
birleflince ortaya klasikleflmifl bir restoran ç›k›yor.

Aflç› seçiminde kriterler neler?
D›flar›dan aflç› almay› tercih etmiyor, aflç›lar›m›z› kendi-
miz yetifltiriyoruz. Gazi Usta’yla uzun y›llard›r çal›fl›yoruz.
Onun pek çok kursa kat›lmas›n› ve önemli isimlerden
e¤itim almas›n› sa¤lad›k. Gazi Usta’n›n yan›nda çal›flan
aflç›lar›m›z› da yetifltiriyoruz. Restoran›m›z›n bir baflka
özelli¤i de garsondan maitre d’hotele (flef garson) herke-
sin yemeklerin nas›l piflti¤ini bilmesi. Tüm personelimiz-
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“Restoranda garsondan maitre d’hotele kadar herkes yemeklerin nas›l piflti¤ini biliyor. Ve soruldu¤unda
yeme¤in içeri¤ini, nas›l haz›rland›¤›n› anlatabiliyorlar.”



rak dünya çap›nda büyük baflar›lar elde etmeyi hedef-
ledik. Türk futbolunu bir ekol haline getirip dünya bar›-
fl›na katk› sa¤lamay› vizyon edindik. Böylece A Milli
Futbol Tak›m›’n›n var olma nedenini belirlemifl olduk.
Daha sonra tak›m› bu hedefe gitmekten al›koyan ne-
denleri saptad›k. Zay›f taraflar›m›z› belirledik. Bu nokta-
da en önemli faktör psikolojik becerilerdi. Nerede, na-
s›l davran›lmas› gerekti¤i, karakterin oturtulmas›, soran
ve sorgulayan bir tav›r gibi beceriler konular›nda eksik-
tik. Sporcular›m›z›n bu yönde
geliflmesine destek oldum.

Milli Tak›m’a nas›l destek oldu-
nuz? 
E¤itimleri önce zorunlu hale ge-
tirmedim. Çünkü 55 günlük sü-
reçte böyle bir çal›flmay› zorun-
lu k›larsam, antrenmanlar da
yo¤un oldu¤u için sporcular bu-
nalabilirdi. ‹lk e¤itime üç kifli ka-
t›ld›. ‹kinci gün 11 kifli, daha
sonra herkes. E¤itimlerde haya-
ta dair her fleyi konufltuk. Bunu
sohbet ortam›nda gerçeklefltir-
dik. Bire bir seanslar da yapt›k.
Ço¤unun Ümit Milli Tak›m›’nda
yetiflmelerini sa¤lam›fl olmam
iflimi kolaylaflt›rd›. Çok keyifli bir
çal›flma yapt›k. Bunu bir yar›fl
olarak de¤il flölen olarak gör-
dük. Hep flölene ç›kar gibi maçlara ç›kt›k. Çünkü her
maç›n bir flölen oldu¤una inand›k ve bu flölene hepimiz
en mükemmel biçimde haz›rland›k.

Dünya üçüncülü¤ü bekledi¤iniz bir sonuç muydu?
Asl›nda sonucu düflünmeden çal›flt›k. ‹lk kez kat›ld›¤›-

m›z bir flampiyonada en önemlisi ikinci tura ç›kmakt›.
Daha ilerisi için hayal kurmad›k. Çünkü çok iyi bir tak›m
olmam›za karfl›n deneyimli de¤ildik. Daha sonra kendi-
mizi küçük görmenin bir anlam› olmad›¤›n› anlad›k.
Edindi¤imiz her baflar› bizi farkl› bir boyuta tafl›d›. Dün-
ya kupas›na her tak›m farkl› flekilde haz›rland›. Türk
Milli Futbol Tak›m›’n›n di¤er tak›mlardan fark› bir men-
torlar›n›n olmas›yd›. Di¤er tak›mlar›n mentoru yoktu.
Futbol tak›m› bir ordu gibidir. Yaklafl›k 55 kifli, 55 gün
boyunca üç ülke dolaflt›k. Türkiye’nin ilk kez kat›ld›¤›
bir flampiyonada, psikolojik destekle büyük bir baflar›
elde ettik.

Bir tak›m›n baflar›l› olmas› neye ba¤l›?
Baflar› için yüksek performans, konsantrasyon, özgü-
ven, inanç, motivasyon, tak›m ruhu gibi unsurlar etkili.
Genel olarak bilimsel yoldan sapmad›¤›n›z takdirde di-
siplinli ve özverili çal›fl›rsan›z baflar›l› olursunuz. Baflar›-
l› olmak zor bir fley de¤il, ama daha önemli olan bafla-
r›y› korumak ve gelifltirmek. 

Bu söyledikleriniz tüm spor dallar› için geçerli mi? 
‹nsan›n oldu¤u her yerde geçerli. Bugün ifl dünyas›nda
liderlik ve koçluk e¤itimleri veriyorum. Onlara da ayn›
fleyleri anlat›yorum. Çünkü malzeme insan. Tak›m ça-
l›flmas› her yerde çok önemli. Spor somut bir olgu.
Hem Türkiye’de hem yurtd›fl›nda verdi¤im e¤itimlerde
ço¤unlukla spor dünyas›ndan modelleri anlat›yorum.

Çünkü spor daha somut. Sporun altyap›s›, kondisyo-
nu, psikolojik yap›s› ifl dünyas› için de geçerli. Örne¤in
flirketlerin insan kaynaklar›, ürünü, teknolojisi, pazar›
var. Spordaki süreçleri farkl› biçimlerde oraya da götü-
rebilirsiniz. Tüm dünyada ça¤›m›z›n lider yönetici anla-
y›fl› koçluk. fiirketler de buna do¤ru döndü. Bu spor-
dan oraya tafl›nd›. Spordaki antrenörler grubu haz›rla-
yan, hedefe ulaflmas›na yard›mc› olan kifliler. 

Türk sporcular› nas›l buluyorsu-
nuz?
Türk sporcular› çok yetenekli.
Bence Avrupa’n›n en iyi, en
sayg›n, en yarat›c› oyuncular›.
fiu an dünyada hemen hemen
ayn› e¤itimler yap›l›yor. Bugün
‹ngiltere’de de Brezilya’da da
oyun sistemleri hemen hemen
ayn›. As›l fark yaratan, futbol-
cular›n psikolojisi. 

Peki Türkiye’de profesyonel
sporcular›n d›fl›ndaki kiflilerin
hayat›nda spor yeterince var
m›? 
Türk halk› sporu de¤il, spor ya-
pan› seviyor. Spor yap›yor ol-
sayd›k bugün binalar›n yerinde
spor merkezleri olurdu. ‹stan-
bul’da yeflil alan çok az. Beton

y›¤›n›na teslim olmufl 15 milyonluk bir flehirde yafl›yo-
ruz. Rekreasyon alanlar›, spor merkezleri, parklar yok.
‹nsanlar televizyonun bafl›nda, spordan uzak bir yaflam
sürüyor. Spor deyince de futbol akla geliyor. Di¤er
spor dallar› ihmal ediliyor. Sporun özü hareket. Hareket
insan›n do¤as› oldu¤u için insan sporla kendini tan›r.

Sporla hastal›klardan korunur ve kültürünü ö¤renir. Fi-
ziksel, duygusal, zihinsel anlamda kendini gelifltirir. Bu-
gün e¤itim arac› olarak sporun yerini alacak hiçbir fley
yok. Terörü bile önleyen spor bu kadar önemliyken in-
sanlar›n spor yapmamas› çok ac›. Çocuklukta sporun
al›flkanl›k haline getirilmesi gerekiyor. Spor yapan ol-
mad›¤› zaman izleyici kültürü olufluyor. ‹nsanlar bir ta-
k›m tutuyor ve bir kimlik kazan›yor. Ona çok fley yüklü-
yor ve kaybolan bir gençlik do¤uyor. Böyle bir ülkede
çocuklara hiperaktif teflhisi konuyor. Bence çocuklar
hiperaktif de¤il, iliflkiler hiperyavafl. Çocuklar› koruma-
m›z ve onlara sporu sevdirmemiz gerek. Spor yapma
kültürünün hayat›m›za girmesini sa¤lamal›y›z. 

‹nsanlar ifl yo¤unlu¤undan spora yeterince zaman ay›-
ramamaktan yak›n›yor. Spora zaman nas›l ayr›l›r, neler
önerirsiniz? 
‹nsan istedikten sonra spor yapmaya zaman ay›rabilir.
George Bush her sabah kofluyor. Dünyan›n en meflgul
kiflilerinden biri bunu yapabiliyorsa herkes yapabilir.
Önemli olan bunu istemek. Sporu bir kültür ve yaflam
biçimi haline getirirseniz spordan kopamazs›n›z. Gitti-
¤iniz her yere spor ayakkab›n›z› götürebilirsiniz. Yürü-
yüfl ve koflu bile insana çok fley kazand›r›r. Spor lüks
de¤il, nefes almak gibi bir ihtiyaç. Spor asl›nda kendi-
nize ay›rd›¤›n›z bir zaman. Spor yaparken mutluluk hor-
monlar› salg›lan›r, insan› hastal›klardan korur. Spor en
iyi ilaç, en iyi terapi, en iyi arkadafl.
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Türkiye’de spor denince akla ilk futbol geliyor.
Maçlar, sonuçlar hatta baz› pozisyonlar bile
uzun zaman konufluluyor. Baz› baflar›larsa hiç

unutulmuyor. Bunlardan biri de A Milli Futbol Tak›m›’n›n
2002 Japonya-Güney Kore 17. Dünya Kupas›’nda
dünya üçüncüsü olmas›. 48 y›l aradan sonra Dünya
Kupas›’na kat›lma hakk› kazanan A Milli Futbol Tak›m›
tarihinin en büyük baflar›s›na imza att›. 55 kifliden olu-
flan A Milli Futbol Tak›m›’n›n mentoru Doç. Dr. Turgay
Biçer, elde edilen baflar›da psikolojik deste¤in büyük
önemi oldu¤unu söylüyor.  

Bir spor bilimci olarak mentorluk kavram›n› Türkiye’ye
getirdi¤ini söyleyen Biçer, mentorlu¤u sporcuyu zihin-
sel, psikolojik ve duygusal yönden yar›flmalara haz›rla-
yan mental antrenör anlam›nda kullan›yor. Dünya Ku-
pas› boyunca A Milli Futbol Tak›m›’n›n yan›nda olan Bi-
çer, “Öncü, yarat›c›, büyük baflar›lar üreten, sürekli ge-
liflen ve büyüyen, izleyenlere haz veren, sayg›n ve ilke
merkezli tak›m olmak istedik. Tak›m olarak dünya ça-
p›nda büyük baflar›lar elde etmeyi hedefledik” diyor.
Sporcular› baflar›ya götüren çal›flmalar› “fiampiyonlu-
¤un Psikolojisi” kitab›nda toplayan Biçer, genç sporcu-
lara ›fl›k tutmay› amaçl›yor. 

Bu kitab› haz›rlamaya nas›l karar verdiniz?
2002 Japonya-Güney Kore 17. Dünya Kupas›’nda A
Milli Futbol Tak›m›’n› ve antrenörleri maçlara haz›rlar-

ken tak›m ruhu, motivasyon ve özgüvenin sa¤lanmas›-
na yard›mc› oldum. Bu amaçla verdi¤im e¤itimlerin
notlar›n›, ak›lda kal›c› olmas› için küçük sporcular›n al-
g›layaca¤› flekilde haplaflt›rd›m. fiampiyon olma süre-
cinde iflin psikolojik boyutlar›n› anlatan ve bu bilgileri
eyleme dönüfltüren bu kitap, elimizde özel bir belge
olarak kald›.

A Milli Futbol Tak›m›’na mentorluk yapma fikri nas›l
olufltu?
1994’te Futbol Federasyonu’nda spor psikolojisi e¤i-
timleri vermeye bafllad›m. E¤itimlerde mentorluk kavra-
m›n› da anlatt›m. Çünkü daha önce mentorluk pek bi-
linmiyordu. Psikologlar genel psikoloji dersleri veriyor-
du. Ancak spor psikolojisi farkl› bir konu. Daha önce
Galatasaray, Trabzonspor, Kocaelispor ve Efes Pil-
sen’de çal›flt›m. Baflar›lar›m duyulunca fienol Günefl
benimle çal›flmak istedi ve A Milli Futbol Tak›m›’n›n
mentorlu¤unu yapt›m. 

Nas›l bir yol haritas› çizdiniz?
Bizi bekleyen tuzaklar vard›. Bu e¤itimleri onlara göre
düzenledim. Önce antrenöründen malzemecisine ka-
dar tüm ekiple hedeflerimizi ortaya koyduk. Vizyon be-
lirleyip anayasam›z› oluflturduk. ‹stedi¤imiz gibi bir milli
tak›m hayal ettik. Öncü, yarat›c›, büyük baflar›lar üre-
ten, sürekli geliflen ve büyüyen, izleyenlere haz veren,
sayg›n ve ilke merkezli tak›m olmak istedik. Tak›m ola-
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fiampiyonlu¤un psikolojisi
Türkiye A Milli Futbol Tak›m›’n›n 2002 Japonya-Güney Kore Dünya Kupas›’nda üçüncü olmas›nda katk›s›
olanlardan biri de tak›m›n mentoru Doç. Dr. Turgay Biçer. Sporcular› maçlara psikolojik olarak
haz›rlayan Biçer, verdi¤i e¤itimlerin ipuçlar›n› “fiampiyonlu¤un Psikolojisi” kitab›nda toplad›.

Sporda mükemmelli¤in temel psikolojik becerileri

Sevgi ve aflk: Sporcunun yapt›¤› ifle afl›k olmas› bafla-
r› ve mutluluk yolunda en önemli içsel kayna¤›d›r.

Özgüven: Özgüven sporcunun öz benli¤ine duydu¤u
sayg›, varl›¤›n› her haliyle kabul edifl, kendi s›n›rlar›n›
bilmek, gerçekçilik ve insan›n kendisiyle ve yaflamla
bar›fl›k olmas› halidir.  

Kendi kendini motive etmek: Usta sporcu kendi ken-
dini motive eder. D›flar›dan motive edilmeyi beklemez.
Kendisi için neyin önemli oldu¤unu bilir ve amac›na
ulaflmak için bir yol bulur. 

Yüksek konsantrasyon: Sporcu kendisi için neyin
önemli oldu¤unu bilir ve onu neden yapt›¤› bilincinin
yan› s›ra zihinsel becerilerini antrenmanlarla gelifltire-
rek dikkatini yapt›¤› ifle vermeyi ö¤renmifltir. 

‹yimserlik: ‹yimserlik umudu, umut çareyi, çare ise hak
etti¤ine inanmay› do¤urur.

Ne istedi¤ini bilmek: Sporcu kendisi için neyin önemli
oldu¤unu bilir ve istediklerinden taviz vermez. Sezgile-
ri ve akl› kendisinin rehberidir.  

Sorumluluk almak: Sporcu yaflam›n›n, yapt›klar›n›n ve
yapamad›klar›n›n tek sorumlusu olarak kendini görür
ve bunun sorumluluklar›n› al›r. 

Baflar›y› sindirmek ve paylaflmak: Baflar›y› sindirmenin
ve paylaflman›n bir erdem oldu¤unu bilir. Her türlü
eme¤e sayg› duyar. Olgun ve yetkin bir kiflilik sergiler.
Karakteri güçlüdür. 

fiampiyonlu¤un psikolojisi

Doç. Dr. Turgay Biçer futbolcular için haz›rlad›¤› sekiz

de¤erle, bireyde çok yönlü geliflim sa¤lamay› amaçl›-

yor. Bu cümlelerin s›k s›k içten ve inanarak tekrarlan-

mas› gerekiyor. 

• Kendimle, çevremle, yaflamla bar›fl›¤›m ve uyum   

içindeyim.

• Burada olmam›n bir anlam› var. Ne istedi¤imi ve ne-

den istedi¤imi biliyorum.

• ‹steklerimin ve amaçlar›m›n tüm sorumluluklar›n› al›-  

yorum.

• ‹steklerimi yapabilecek her tür kayna¤a ve güce sa-  

hibim. 

• Futbolculuk yaflam biçimimdir.

• Esnek ve hoflgörülüyüm. 

• Herkese, her fley yeter.

• Sa¤l›kl›, baflar›l› ve mutlu olmay› hak ediyorum.



H
ipnoz sözle, bak›flla ya da hipnotik baflka

araçlarla meydana getirilen bir çeflit uyku hali.

Hipnozla çevresel ve düflünsel di¤er faktörler-

den bir süre uzaklafl›l›yor, telkinin etkisi alt›na giriliyor

ve kiflinin bilinçalt›na ulafl›lmaya çal›fl›l›yor. Hipnoterapi

esnas›nda hasta bilincini kaybetmeden, alg›lar›n› ve

hislerini de¤iflik aç›lardan görebiliyor ve hipnoz bitti¤in-

de terapi esnas›ndaki düflüncelerini hat›rlayabiliyor. 

Hipnozun birçok kullan›m alan› var. Bunlar›n

bafl›nda ruhsal sorunlarda as›l ya da

yard›mc› tedavi yöntemi olarak kulla-

n›lmas› geliyor. Modern psikiyatrik

terapiler hipnozla birlikte uygulan-

d›¤›nda panik atak, fobiler, ge-

nelleflmifl anksiyete bozuklar› ya

da travma sonras› stres bozuklu-

¤u gibi hastal›klar›n tedavi süresi

k›sal›yor ve tedavinin etkinli¤i art›-

yor. Bunun d›fl›nda hipnoz sigara

kullan›m› gibi kötü al›flkanl›klara son

vermede ve zay›flamak için de yayg›n

olarak kullan›l›yor. Hipnozun son

dönemde gündeme gelen yeni kullan›m alan-

lar› aras›nda ise ameliyatlarda kimyasal anestezi yerine

kullan›lmas› yer al›yor.  

Ameliyatlarda hipnoz

Hipnozlu ameliyatlarda hasta ameliyat öncesi doktor

taraf›ndan hipnotize edilerek ameliyata haz›rlan›yor. Bu

aflamada kifliye ac›, a¤r›, s›k›nt› ve endifle duymamas›

için telkin veriliyor. Hastan›n ço¤u zaman bilinci yerin-

de oluyor, fakat gevfledi¤i, rahatlad›¤› ve ac› duyma-

mak üzere telkin ald›¤› için operasyon s›ras›nda hiçbir

s›k›nt› yaflam›yor. Küçük operasyonlarda hatta uzun

süren ameliyatlarda bile hipnoz telkinle ac› hissini

azaltt›¤› için daha az kimyasal madde kulla-

n›m›n› sa¤layarak anesteziye yard›mc›

oluyor ve zaman zaman kimyasal

anestezinin yerini tamamen alabili-

yor. Ancak bu çok hassas ve

önemli bir ifl oldu¤undan, hipno-

zun kesinlikle iflinin ehli birisi ta-

raf›ndan yap›lmas› gerekiyor. 

Yurtd›fl›nda 1990’lardan bu yana

hipnoz, tümör al›m›ndan estetik

operasyonlara kadar genifl bir yel-

pazede kullan›l›yor. Örne¤in Belçi-

ka’daki Liege Üniversite Hastanesi’nde

bir grup doktor bugüne kadar 5 bin 100 ope-

rasyonu anestezi kullanmadan hipnozla yapt›. Asl›nda

hipnoz, ameliyatlarda anestezi unsuru olarak ilk kez

1845’de Hindistan’da kullan›lm›fl fakat eterin ortaya

ç›kmas›yla bu yöntem k›sa sürede terk edilmifl. O gün-

den sonra uzun y›llar hipnoz neredeyse hiç kullan›lma-

d› ve halk›n hipnoz tedavisine inanc› gittikçe azald›. An-

cak 1958’de Amerikan ‹laç Birli¤i diflçilik alan›nda hip-

noza baflvurdu ve o günden beri de kullan›m› artarak

devam ediyor. 

Hipnoz hakk›nda çal›flmalar

Son y›llarda hipnozun ameliyatlarda kullan›lmas›na ar-

tan ilginin nedenlerinden biri de bu alanda yap›lan bi-

limsel çal›flmalar. Bu araflt›rmalar hipnotize edilmifl

hastalar›n anestezi alm›fl hastalara oranla daha az yan

etkiye maruz kald›¤›n› gösteriyor. Bunun yan› s›ra hip-

noz yard›m› al›nd›¤›nda normal anestezi miktar›n›n

yüzde 1’i yeterli oldu¤u için genelde anesteziden son-

ra görülen bafl dönmesi, yorgunluk, mide bulant›s› ve

biliflsel bozukluklar gibi rahats›zl›klar görülmüyor. Li-

ege Üniversite Hastanesi’nden Marie-Elizabeth Fay-

monvill’in 1999’da tiroid hastalar›nda yapt›¤› bir arafl-

t›rma hipnoz yard›m›yla ameliyat olan hastalar›n ameli-

yattan 15 gün sonra ifle bafllad›¤›n›, anestezi gören

hastalar›nsa ancak 28 gün sonra ifle bafllayabildi¤ini

gösteriyor. Bu konuda ileri görüntüleme teknikleriyle

yap›lan araflt›rmalar hipnozun ac› hissini nas›l ortadan

kald›rd›¤›n› aç›kl›yor. Dr. Sebastian Schulz-Stübner’in

2004’te yay›mlanan çal›flmas›nda 12 sa¤l›kl› kifli deney

için gönüllü oldu ve ›s› yayan termodlar kullan›larak bu

kiflilerin ac› eflikleri ölçüldü. 10 puanl›k bir skala üstün-

den yap›lan ölçümde sekiz puan ve daha üstündeki

uyaranlar ac› veren uyaranlar olarak kabul edildi. Hip-

noz uygulamas›ndan sonra ise gönüllüler daha önce

sekiz puan ve üstü verdikleri uyaranlara 10 üzerinden

üç ve alt› puan verdiler. Hipnotize edilen hastalar›n be-

yinlerindeki de¤iflim ise çok etkileyici. Normal bir ac›

sinyali beyinde, beyin kökünden bafllay›p orta beyin-

den geçen ve kortekste son bulan bir yol izliyor. Kifli-

lerde ac›n›n bilinçli hale gelmesi korteks aflamas›nda

gerçeklefliyor. Hipnoz görmüfl hastalarda ise sinyal

beyin kökünden sonra ayn› yolu takip ediyor, fakat

kortekse ulaflmadan sonlan›yor ve böylece ac› hasta-

n›n bilinç seviyesine ulaflam›yor. 

Türkiye’de hipnoz

Hipnozun Türkiye’de kullan›m› ise s›n›rl›. Bunun neden-

leri aras›nda hipnoz hakk›ndaki karfl›t görüfller ve bu

konuda Türkiye’de yap›lm›fl bilimsel çal›flmalar›n azl›¤›

var. Ancak yine de ülkemizde anestezi yerine hipnozun

kullan›ld›¤› ameliyatlara örnekler bulmak mümkün. Bu

örnekler daha çok yumurtal›k ve bademcik ameliyat›

gibi komplikasyon riskinin daha az oldu¤u birkaç ame-

liyatta ya da hastalar›n anestezi maddesine alerjik ol-

mas› gibi zorunlu durumlarda gerçekleflmifl. Hastalara

ac› duymamalar› için doktorlar› taraf›ndan telkin yap›l-

m›fl, hastalar hiçbir ac› duymay›p, ameliyat s›ras›nda

konuflup flark› bile söyleyebilmifl ve hatta ameliyat son-

ras› az ac› ve a¤r› duymufl. 

Tüm bu iyi etkilerine karfl›n hipnozun kullan›m alan› s›-

n›rl›, çünkü bu yöntem herkese uygulanam›yor. Hasta-

lar›n yaln›zca yüzde 60’› hipnoza yan›t veriyor ve bun-

lar›n da ancak yüzde 15’i derin hipnoza aç›k. Geriye

kalan yüzde 25’lik k›s›m ise hipnoza hiç yan›t vermiyor.

Ayr›ca hipnozla yap›lan anestezinin hala çok yayg›n ol-

mamas›n›n bir nedeni de baz› hastalar›n ameliyat s›ra-

s›nda hiçbir fley görmek ve duymak istememesi.

Kimler hipnotize olabilir?
Çocuklar, zeka gerili¤i olanlar, çok yaflland›¤› için

dikkatini bir noktada toplayamayanlar ve ak›l has-

talar› d›fl›nda herkes hipnotize olabiliyor. Özellikle

zeki ve dikkatini bir noktada toplamay› baflaran

kiflilerin hipnotize olmas› daha kolay.

Kimler hipnoz yapabilir?
E¤itimini alan herkes hipnoz yapabiliyor. Ancak

özellikle psikiyatrik sorunu olan hastalara hipnoz, bu

alanda çok uzman kifliler taraf›ndan yap›lmal›, aksi

takdirde ortaya kötü sonuçlar ç›kabiliyor.

Hipnozun bölümleri 
Hipnozun üç bölümü var: Hafif, orta ve derin. Hafif

trans hipnozun bafllang›c›. Hastada hafif bir rahat-

lama görülüyor; hastan›n gözleri kapal› fakat bilinci

aç›k oluyor. Orta transta, hipnoz belirgin ve daha

derin bir hal al›yor. Hastan›n bilinci yerinde olmuyor.

Derin transta ise hasta, transtan ç›kmadan gözlerini

açabiliyor, fakat bak›fllar› donuk oluyor. D›flar›daki

hiçbir fleyi duymuyor ve görmüyor. Kiflide tam bir

uyuflukluk hali hakim oluyor. 

Hipnoz seans›ndan ç›kmama
riski var m›?
Hipnoza telkinle girildi¤i gibi telkinle de ç›k›l›yor. Hip-

noz seans›ndan ç›kmamak gibi bir risk söz konusu

de¤il. Bugüne kadar yap›lan çal›flmalarda böyle bir

durumla hiç karfl›lafl›lmam›fl. Zaten terapi sonras›

kifli hipnozdan ç›kar›lmasa bile bir süre sonra trans

yüzeysellefliyor ve kifli kendili¤inden uyan›yor.

Anesteziye alternatif, hipnoz
Dünyada cerrahi operasyonlarda anestezi yerine hipnoz kullan›m› h›zla art›yor. Hipnoz özellikle

anesteziye alerjisi olan kiflilerde etkin çözüm sa¤l›yor. Yap›lan araflt›rmalar hipnoz sayesinde hastalar›n
daha az yan etkiye maruz kald›¤›n› ve iyileflme sürecinin daha k›sa oldu¤unu gösteriyor.

Hipnoz yard›m› al›nd›¤›nda normalde kullan›lan anestezi miktar›n›n
yüzde 1’i yeterli oluyor ve dolay›s›yla genelde anestezi sonras›

görülen bafl dönmesi, yorgunluk, mide bulant›s› ve biliflsel 
bozukluklar gibi rahats›zl›klar ortaya ç›km›yor.

54 yaflam rehberi
haz›rlayan: görgün y›lmaz
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Cezmi Ersöz’ü, birbirinden duygusal aflk fliirleri ve
fliir tad›ndaki yaz›lar›yla tan›yoruz. Beklenen ama
hiç gelmeyen sevgiliye duyulan özlem, hüzünlü

bir ayr›l›k ve büyük bir aflk›n hat›ralar›, onun m›sralar› ve
sat›rlar›nda hayat buluyor. Kendisinden yola ç›karak in-
sanlar›n ortak duygular›n› anlat›yor ve hissedilen, ama
anlat›lamayanlar› dile getiriyor. Herkesin içinde gizli kal-
m›fl bir yerlere dokunuyor. Bu nedenle; “Beni seven çok
sever, sevmeyen de nefret eder” diyor. Ersöz, mutsuz
oldu¤u ve ac› çekti¤i dönemlerde yaz› yaz›yor. Yaz› yaz-
mas›n›n amac› ise önemsenmek ve sevilmek.

Henüz ilkokul dördüncü s›n›ftayken yazar olmay› kafas›na
koyan Ersöz’ün kalem ve ka¤›tla buluflmas›n›n ilginç bir
öyküsü var. Ersöz çocukken dikkat çekmek için ailesine il-
ginç hikayeler anlat›yor. Bunlar tamamen kurgu hikaye-
ler... Yang›n ç›kt›, tramvay devrildi gibi. Bir süre sonra an-
ne ve babas› bir sorun oldu¤unu düflünerek Ersöz’ü psi-
kolo¤a götürüyor. Psikolog, Ersöz’ün hayal gücünün çok
yüksek oldu¤unu, ileride yönetmen ya da yazar olabilece-
¤ini söylüyor ve onu rahat b›rakmalar›n› tavsiye ediyor. O
günden sonra anne ve babas› Ersöz’ü rahat b›rak›yor. O
da ka¤›d› ve kalemi al›yor eline, düflüncelerini yazarak ilet-
meye bafll›yor. Ailesinin onu önemsemeye bafllad›¤›n› gö-
rüyor. Bir daha da yaz› yazmay› b›rakm›yor...  

Ersöz fliir, deneme, an›, biyografi ve öykü gibi edebiya-
t›n pek çok dal›nda 25 y›ld›r eserler veriyor. Edebiyat

elefltirmenleri taraf›ndan “türler aras› yolculuk” olarak
adland›r›lan farkl› ve Türkiye’de ilk kez uygulanan bir
tarz› var. Bugüne kadar 20 kitap yazan Ersöz’ün son
kitab› “Derinli¤ine Kimse Sevgili Olamad›” ismini tafl›-
yor. Ersöz kitapla birlikte okuyucular›na kendi sesinden
müzik eflli¤inde fliirlerini seslendirdi¤i bir de CD hediye
ediyor. Bugünlerde bir roman ve tek kiflilik oyun üzeri-
ne çal›flan Ersöz, ünlü mizah dergisi Leman’da da ya-
z›lar yaz›yor. 

Zorluklar ve mücadelelerle geçen bir yaflam›n›z var. Bu
anlamda yaflad›klar›n›z›n yazd›klar›n›za ne yönde katk›-
s› oldu ve oluyor?
Kolay bir yaflam›m olsayd› bu kadar gerçekçi yazamaz-
d›m diye düflünüyorum. Karfl›laflt›¤›m engeller ve trav-
malar beni hep kamç›lad›. O duygular› yaflad›¤›m için
kendimi flansl› hissediyorum. Baflkalar›n›n ac›lar›na or-
tak olmay› empati kurarak ö¤rendim. Merhamet duy-
gum geliflti. Ac›lar insan› duyarl› k›l›yor. Yazmak ise da-
ha da duyarl› k›l›yor. Baflka insanlar›n hayat›na ›fl›k tut-
mak için ac›lar önemlidir. Yazarken yaflad›¤›m› daha iyi
hissediyorum. Yaz› yazmak d›fl›ndaki hayat›m, bana
paramparça gibi geliyor. Yazarken hayat›m› düzene so-
kuyor ve ona anlam kat›yorum. Benim hayat›m as›l ya-
zarken bafll›yor. 

fiiir ve yaz›lar›n›z› nas›l bir ruh hali içinde yaz›yorsunuz? 
Mutluyken bir fley yazam›yorum. ‹nsanlar taraf›ndan
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“Aflk iki yaran›n 
birbirine de¤mesidir”

Cezmi Ersöz, 25 y›ld›r fliirden denemeye, öyküden an›ya kadar edebiyat›n pek çok alan›nda eser veriyor.
Yazarken yaflad›¤›n› daha iyi hissetti¤ini belirten Ersöz; “Yazarken hayat›m› düzene sokuyor ve

ona anlam kat›yorum. Benim hayat›m as›l yazarken bafll›yor” diyor.



ödüllendirildi¤imde, baflar›n›n yollar› aç›ld›¤›nda, etra-
f›mda sevdiklerim varken ve övgülerle dolu bir yaflam›n
içinde kendimden uzaklafl›yorum. Mutsuzluk ve ac› ba-
na yaz› yazd›r›yor. 

fiiir ve yaz›lar›n›z›n okurlar üzerinde nas›l bir etki yarat-
mas›n› istiyorsunuz? 
“Yaz›lar›n›zda kendimden çok fley buluyorum” diyorlar.
Bunlar beni mutlu ediyor. Ama ben; “Hiç düflünmedi-
¤im bir fleyi yazm›fls›n›z. Yazd›klar›n›z çok ilgimi çekti”
demelerini tercih ederim. Yeni bir tarz, duygu ve dü-
flünce biçimi yaratarak onlar›n gözünde de¤erlendiril-
mem beni daha onurlu k›lar. 

Okuyucu kitleniz kimlerden olufluyor? 
Okurlar›m duyarl›, kendileriyle yüzleflmeyi seven ya da
yüzleflmeyi zorunlu gören, kendisini sorgulamay› bilen,
iç dünyas› zengin, k›r›lgan, haks›zl›¤a u¤rayan, baflka-
lar›n›n ac›lar›n› kendi ac›lar› gibi düflünen ve hayatla so-
runu olan insanlar. Her yafl grubundan okurlar›m var,
ama daha çok üniversite gençli¤i okuyor. Lise gençli¤i
de kitaplar›m› okumaya bafllad›. 70 yafl›nda okurum ol-
du¤u gibi, 13 yafl›nda olan da var. Üç y›l önce gelen
mektup say›s› 15 binin üzerindeydi. Ama flimdi yaln›z-
ca cezaevlerinden mektuplar al›yorum. Daha çok e-
mail’le haberlefliyoruz. Okuyucular›m, en yak›nlar›yla
bile paylaflamad›klar› s›rlar›n› benimle paylafl›yor. Ara-
m›zda yazar okur iliflkisinden çok bir dostluk iliflkisi var.

Okurlar›n›zdan birisi “Sizin sayenizde intihardan kurtul-
dum” demifl. Neden? “‹ntihara teflebbüs ettim” diyenler
oldu mu?
Evet, okurlar›mdan birisi “‹ntihar etmeyi düflünüyordum
ama yaz›lar›n›z› okuyunca vazgeçtim” dedi. Bunu söy-
leyen kifli çok karmafl›k duygular içindeymifl. Kendisini
çok yaln›z hissediyormufl. “Benim gibi düflünen ve his-
seden kimse yok. Ben neden yafl›yorum ki?” diye dü-
flünüyormufl. Yaz›lar›m› okuyunca “Benim gibi düflünen
biri daha var. Baflkalar› da olabilir. O zaman ben yafla-
mal›y›m” demifl. 

“Sosyal insan fliir yazamaz” 

Yaz›m tarz›n›z› nas›l tan›mlars›n›z?
Edebiyat elefltirmenlerinden Necmi Alpay benim yaz›
tarz›m› “türler aras› yolculuk” diye nitelendirdi. Edebiya-
t›n deneme, öykü, biyografi, an›, günce, mektup, rö-
portaj ve fliir gibi birçok alan›nda ürün verdim. Daha
sonra bütün bunlar metinlerimde bir araya geldiler. De-
nemelerimde öykü tad› vard›r. Röportaj teknikleri de
hissedilir ve üslubu fliirseldir. Mektup ve an› türlerine
benzeyen ö¤eler de içerir. Yani bütün türler bir potada
erir. Bu tarz›, Türkiye’de ilk uygulayan benim. Yazd›kla-
r›ma, türler aras› metin diyebiliriz. 

Sizce flairin tan›m› nedir? 
fiair, dünyaya çok farkl› bakan ve alg›lar› çok geliflmifl

birisidir. Özel duyargalar› vard›r. Bir flairin çok bilgili ve
kültürlü olmas› gerekmez. Ama özel hassasiyetlerinin
olmas› gerekir. Yazd›¤› dili iyi bilmeli ve ona iyi hakim
olmal›d›r. fiair ayn› zamanda kendi diline katk› yapan ki-
flidir. Yazarlar gibi dili, flairler gelifltirir ve yeniler. Yeni
düflünme ve hissetme yöntemleri yarat›rlar. fiairler ya-
ban insanlard›r. Çünkü fazla sosyal olan bir insan çok
s›k fliir yazamaz. fiair mant›ktan uzakt›r. Mümkün oldu-
¤u kadar para ve ticaretten de uzak yaflamal›d›r. Yani
yaban bir hayat sürmelidir. 

Bir flair olarak günümüz aflklar›n› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 
Art›k bütün duygular› “aflk” ad› alt›nda de¤erlendiriyo-
ruz. Marx’›n “Kat› olan her fley buharlafl›yor” diye bir
sözü vard›r. Gerçekten hayat›m›z buharlafl›yor. ‹nsanlar
art›k birbirlerine de¤er vermiyorlar. ‹nsan iliflkileri, özne
iliflkileri olmaktan ç›k›yor ve nesne iliflkileri haline geli-
yor. Sevgi, sadakat, ba¤l›l›k ve vefa gibi duygular yeri-
ni gündelik iliflkilere b›rakt›. Bu da beraberinde yaln›zl›k
ve güvensizli¤i getiriyor. Aflk› yok ettiler. Çünkü her fley
çok kolay yaflan›yor ve tüketiliyor. Eskiden insanlar ce-
zaevinden birbirlerine mektuplar yazard›, y›llarca birbi-
rini bekleyen sevgililer vard›. Bugün insanlar elektronik
ortamda tan›fl›yor ve beraber oluyorlar. Bu da aflk gibi
büyük duygular› yok ediyor. Aflk sab›r ve hayal gücüne
ba¤l›d›r. Hayallerinizi kullanmaz ve gelifltirmezseniz bü-
yük duygular körelir. 
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“Afl›k olup evlenilmez” 

Sizden “aflk›” tan›mlaman›z› istesem ne dersiniz?
Aflk›n tan›m› yoktur. Hayat gibi... Hayat›n tan›m›n› ya-
pabilir misiniz? Aflk› tan›mlarsak, s›n›rland›rm›fl oluruz,
anlam›n› kaybeder. Binlerce tan›m yapabilirim, ama
hepsi eksik kal›r. Belki bir yorumda bulunabilirim. Bana
göre aflk; iki yaran›n birbirine de¤mesidir. Aflk, bir mu-
cizedir. ‹nsan›n hayat› boyunca bir ya da iki kez yafla-
yabilece¤i bir duygudur. Aflk bitimli, k›r›lgan ve k›sa sü-
reli bir duygudur. Ömür boyu sürmez. Sevgiye de dö-
nüflmez. Aflk genellikle hazin biter. Bence herkesin
içinde k›l›ç yaras› gibi bir aflk yaras› vard›r. Bu yara as-
la geçmez, ancak kabuk ba¤lar ve zaman zaman yeni-
den kanar. 

Bu kadar anlaml› aflk fliirleri yazan bir kifli aflklar›n› na-
s›l yaflar? 
Aflk› nas›l yaflad›¤›n›z karfl›n›zdaki insana ba¤l›d›r. Ama
genellikle yaras› olan ve beni yaralayan insanlara afl›k
olurum. Çok güzel birine afl›k olmam. Mutlaka bir iç
dünyas› ve ruhu olmal›. Ben o kifliyle ruhsal bir bütün-
leflme yaflamal›y›m. ‹çimde bir fleylere dokunmal›. Ben
bir kez ciddi bir aflk yaflad›m. Beni çok yaralad› ve y›l-
lar boyu unutamad›m. Afl›k oldu¤um kad›n› tan›mak
için onlarca kitap okudum. Söyledi¤i sözleri akl›mda tu-
tuyor ve daha sonra neden o sözü söyledi¤ini düflünü-
yordum. ‹ç dünyas›n› çözmeye çal›fl›yordum ve bunu

yaparken de yaz›yordum. Aflk, ak›ld›fl› bir duygudur. Bu
nedenle “afl›k oldum” deyip evlenenlere üzülüyorum.
Çünkü aflk baflka, evlilik baflka bir fleydir. Evlenmek
için uyum, mant›k, anlaflabilmek ve sohbet edebilmek
gibi baz› fleyler gerekir. Aflk, evlilik kurumunun içine
girdi¤i zaman havas›z kal›r ve ölür. 

“Sanatç›lar buzk›ran gemileri gibidir” 

Yaz›lar›n›zda aflk›n yan› s›ra toplumsal konulara da de-
¤iniyorsunuz. Sizce bir yazar ya da flair toplumun önün-
de mi olmal›, yoksa ona ayna m› tutmal›? 
‹kisi de olmal›. Ama her fleyden önce toplumun önün-
de olmal›. Ben sanatç›lar› “buzk›ran gemileri”ne ben-
zetiyorum. Kuzey ülkelerinde çok so¤uk aylarda nehir-
ler donar ve yük gemileri geçemez. Nehirleri açmak
için önden buzk›ran gemileri gider, nehiri açar ve yük
gemileri ondan sonra hareket eder. Buzlar› önyarg›lar,
tabular, bast›r›lm›fl duygular ve flartlanmalar olarak dü-
flünüyorum. Yazar, bunlar› k›rar. Bunlar› k›rarken de
topluma ayna tutar. Toplumu yeniliklere açar. Bunun
için de birçok fleyi göze al›r. Yazar, hiçbir yere ba¤›m-
l› de¤ildir. Bir ideolojinin yazar› olmaz. Yazar, ideoloji-
ler üstüdür.  

Yaz› yazarken zaman zaman t›kand›¤›n›z› hissetti¤iniz
anlar oluyor mu? 
T›kand›¤›m› hissetti¤im anlar çok s›k olur. Böyle anlar-

da fliir okurum, film izlerim, soka¤a ç›kar›m... Yazar t›-
kan›nca bir süre yaz› yazmay› b›rakmal›. Hayat›n› savur-
mal›, sonra tekrar toparlamal›. 

Peki edebiyat›n popülerleflmesi ve daha çok say›da ki-
tap yay›nlanmas›yla ilgili ne düflünüyorsunuz? 
Son y›llarda “piyasa edebiyat›” diye bir edebiyat ortaya
ç›kt›. Yay›nc›l›k sektörü çok geliflti. Yay›nc›l›k dünyas›na
büyük holding ve bankalar girdi. Yay›nc›l›k, kazand›ran
bir sektör haline geldi. Günümüzde birçok kifli, isim
yapmak ve itibar kazanmak için kitap yaz›yor. Bu kitap-
lar çok da iyi tan›t›l›yor. Ancak piyasa edebiyat›, gerçek
edebiyat› gölgeliyor. De¤erli edebiyatç›lar›m›z unutturu-
luyor. ‹yi kitap yazmayan kifliler popüler oluyor. Bir ki-
tap ne kadar çok satarsa, o kadar de¤erli oldu¤u ima-
j› yarat›l›yor. Bu da gerçek edebiyat›n niteliklerinden
uzaklaflt›¤›m›z› gösteriyor. Bu kitaplar kal›c› de¤il. Sa-
bun köpü¤ü gibi... Bir kiflinin kitaplar› çok sat›yor, ama
alt› ay sonra o kifli unutuluyor. 

Yazarl›ktan para kazan›yor musunuz?
K›t kanaat geçiniyorum. Ne evim var ne de arabam.
Hiçbir kitab›m bas›lmasa bir y›l sonra aç kal›r›m. 

Kimleri okursunuz? 
Kafka, Dostoyevski, Virginia Woolf, Thomas Mann,
Stefan Zweig, Nâz›m Hikmet, Behçet Necatigil, Turgut
Uyar, Edip Cansever.

Bir flair olarak Cezmi Ersöz, aflk›n tan›m›n›n olmad›¤›n› söylüyor ve flu yorumu yap›yor; “Aflk iki 
yaran›n birbirine de¤mesidir. Ak›ld›fl› bir duygudur. Bu nedenle ‘afl›k oldum’ deyip evlenenlere 
üzülüyorum. Çünkü aflk evlilik kurumunun içine girdi¤i zaman havas›z kal›r ve ölür”.

Türkiye’nin bugünkü durumunu fliirlerinizden birisiyle
anlatman›z› istesem hangisini seçersiniz?
“‹ki Karanl›k Orman Birbirini Sevse Ne Olur Sevmese”
isimli fliirimi seçerdim. Çünkü günümüzde insan iliflki-
leri çok de¤iflti. Dostluk, vefa ve arkadafll›k gibi insa-
ni de¤erler anlam›n› yitirdi. Para her fleyi belirleyen bir
fley haline geldi. Çok üzgünüm ve kendimi çok yaln›z
hissediyorum. Özellikle son birkaç y›ld›r insanlara gü-
venim sars›ld›. Büyük hayal k›r›kl›¤› yafl›yorum. 

‹ki Karanl›k Orman Birbirini Sevse Ne Olur Sevmese 

Güvenmek diye bir fley yoktur asl›nda;
dillerin ve yüzlerin alt›nda bafl›bofl korkular dolafl›r;
bense korkumu ölümümün alt›na saklad›m hep 
korkumun kokusunu ald›lar
kaçt›m;
kovalad›lar!...
‹ki karanl›k orman birbirine güvense ne olur;
güvenmese,
sevmek diye bir fley yoktur asl›nda;
dillerin ve yüzlerin alt›nda bafl›bofl yaln›zl›klar dolafl›r;
uydurulmufl an›lar, 
sahte öyküler...
Hiç kullanmad›¤›m yerlerimi b›rakt›m onlara,
yine de son kap›ma dayand›lar
kap›n›n ard› karanl›k bir deniz;
deniz de masum,
kalbimdeki s›z›m,
son inanc›m;
onu da gördüler...
Art›k flimdi o karanl›k denizde
“binlerce hiç kimseyim”;
‹ki karanl›k orman birbirini sevse ne olur;
sevmese...



H indistan’da Richard Gere ile röportaj yapmak,
Peru’da pembe yunuslarla yüzmek, yerçekimi-
nin olmad›¤› bir uçakta ayaklar›n yerden kesil-

mesi ve “Günlerden bir gün yine Amazon’day›m”la
bafllayan cümleler kurabilmek... Bütün bunlar› tek bir
kiflinin yaflamas› imkans›z gibi görünebilir, ama de¤il.
Aram›zda bunlar›n çok daha fazlas›na tan›kl›k eden
flansl› kifliler var. 

Haberci ekibinden tan›d›¤›m›z Meltem ‹nan, bu kifliler-
den biri. Hayretler içinde dinledi¤imiz, “bu kadar› da ol-
maz” dedi¤imiz olaylar› bire bir yaflad› ve yaflamakla
kalmad›, bizlerle paylaflmak için kaleme ald›. Sonuçta,
‹nan’›n Haberci ekibiyle birlikte gitti¤i 19 ülkede yafla-
d›klar›n› anlatt›¤› “An› Koleksiyoncusu” ortaya ç›kt›. Bu-
güne kadar 54 ülke gezen ‹nan’›, yazmaya Mehmet Ali
Birand teflvik etmifl. ODTÜ ‹ngilizce ö¤retmenli¤inden
mezun oldu¤u dönemlerde ‹nan’›n akl›nda televizyon-
culuk ve dünyay› gezmek varm›fl. Televizyonculu¤a
1994 y›l›nda 32. Gün Program›’nda bafllayan ‹nan, da-
ha sonra Haberci ekibine dahil oluyor. Böylece hayal-
lerini gerçeklefltirmek için yaflam›nda yepyeni bir kap›
aralan›yor.  

‹nan, an› koleksiyonunun dünyada sahip olunabilecek
en zengin ve hiçbir zaman kaybolmayacak tek koleksi-
yon oldu¤una inan›yor. Bugüne kadar öyle an›lar birik-
tirmifl ki k›skanmamak mümkün de¤il. Dünyaca ünlü
aktör Richard Gere ile röportaj yapan tek Türk olan
‹nan, karfl›laflt›klar› ilk an› flöyle anlat›yor; “Hollywood’un
en çekici ve seksi erke¤i karfl›ma gelip oturacak diye
düflünürken, flefkatli, mütevaz›, ayaklar› yere basan ve
a¤abey gibi görülebilecek bir insanla karfl›laflt›m. Üze-
rinde y›rt›k bir eflofman alt›, s›radan bir kazak ve bafl›n-
da bir flapka vard›.” Röportajdan bir y›l sonra Gere ile
tekrar bir araya gelen ‹nan, ona kahve fal› bile bakm›fl. 

Coflkun Aral ile tan›flman›z ve Haberci ekibine dahil ol-
man›z nas›l oldu?
32. Gün Program›’nda çal›fl›rken Mehmet Ali Birand ile
s›k s›k sohbet ederdik. Bana; “‹leride kendini nerede
görüyorsun? Ne yapmak istiyorsun?” diye sorard›. Ben
de; “Güney Amerika’ya gideyim, üç hafta bir kabileyle
yaflayay›m, yaflad›klar›m› belgeleyeyim ve gelip onu ya-
y›nlayay›m istiyorum. Ama bunun sizin konseptinize uy-
mad›¤›n›n fark›nday›m” derdim. O dönemde Haberci
program› yoktu. Hatta Türkiye’de dünyadaki kabilelerin
varl›¤› bile bilinmiyordu. Mehmet Ali Birand da; “Ta-
mam, git yap” dedi. Ama ben o zaman belgeselin nas›l
yap›laca¤›n› bilmedi¤im için bunu gerçeklefltiremedim.
Coflkun Aral’›n Çin’de yapt›¤› ilk program› televizyonda
görünce donup kald›m. Onunla çal›flmam gerekti¤ini
düflündüm ve hemen gazeteci arkadafllar›mdan Cofl-
kun Aral’la konuflmalar›n› rica ettim. Ard›ndan Aral’la
yapt›¤›m yüz yüze görüflme sonunda onunla çal›flmaya
bafllad›m. 

Haberci ile yaflam›n›z nas›l de¤iflti?
Çocukluk arkadafllar›ma soracak olsayd›n›z, “Meltem
böyle bir ifli yapacak en son insan” derlerdi. Çünkü
bünyem zay›ft›, çabuk hastalan›rd›m, çabuk yorulur-
dum ve ellerimi günde defalarca y›kard›m. Ama sonra
insan›n s›n›rlar›n› kendi kafas›nda çizdi¤ini gördüm. Ha-
berci program›, “Yapamayaca¤›m” dedi¤im fleylerin al-
t›ndan kalkmam› sa¤lad›. Bu da o dönemde, “Neden

denemeden, tecrübe etmeden, ad›m bile atmadan ya-
p›p yapamayaca¤›ma dair kendi kendime s›n›rlar koy-
muflum” diye sormama neden oldu. ‹nsan›n en önemli
özelliklerinden biri farkl› koflullara çok kolay adapte ola-
bilmesi. Böcek korkusu, pis mekanlar, hijyenik sorun-
lar ve uzun yürüyüfller üçüncü seyahatten sonra sorun
olmamaya bafllad›. 

An› koleksiyoncusu olmak nas›l bir duygu?
Müthifl bir duygu. Çünkü dünyada sahip olaca¤›n›z hiç-
bir koleksiyon, ruhunuza ya da kiflili¤inize an› koleksi-
yonu kadar çok fley katmaz. Ailenizle ya da arkadaflla-
r›n›zla bir araya geldi¤inizde yaflad›klar›n›z› her zaman
an› koleksiyonuna eklersiniz. Genellikle s›rad›fl› ve iz b›-
rakan an›lar›m›z› birbirimize anlat›r›z. Her ekledi¤imiz
an›, bizim ruhumuzda ya da kiflili¤imizde bir fleyleri fle-
killendirir. 

Gitti¤iniz ülkelerde gördükleriniz ve yaflad›klar›n›z yafla-
m›n›za neler katt›? 
Çok farkl› din ve inan›fl biçimlerine tan›kl›k ettim. Malez-
ya’da anemist bir topluluk var. Atalar›n›n ruhlar›n›n ya-
flad›¤›na inan›yor ve onlara tap›yorlar. Hindistan’da
inekler kutsal, Hindu tanr›lar›na tap›l›yor. Kuzey’de Bu-
dizm var. Tayland’da birtak›m insanlar›n içine Çin tan-
r›lar›n›n girdi¤ine inan›l›yor. Bu tanr›lar, tanr› olduklar›n›
ispatlamak için yanaklar›n› deliyorlar. Bütün bunlara ta-
n›k olduktan sonra, “Kim cennete gidecek?” diye soru-
yorsunuz. Her tan›kl›k etti¤iniz din ya da inan›fl biçimin-
den kendinize uygun olan› al›yorsunuz. O size bir fley
kat›yor, ama her fleyden önemlisi bu kadar çok farkl›l›-
¤a tan›kl›k etmek hoflgörünün geliflmesini sa¤l›yor.
‹nançtan etkilenmekten çok inanca sayg› duymay› ö¤-
rendim. Dalai Lama ile röportaj yapt›¤›mda ona; “‹n-
sanlar neden Budizm’e ilgi duyuyor?” diye sordum. O
da; “‹nsanlar birbirinden çok farkl› ve tek bir dinin in-
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çal›fl›yorduk. Ama birden ara sokaklarda kaybolduk. O
s›rada sokaklarda s›kça rastlad›¤›m›z güvenlikten so-
rumlu askerlerden biri yüksek sesle bize ba¤›rmaya
bafllad›. O anda ben araban›n içindeydim, floföre dur-
mas› gerekti¤ini söyledim ama anlaflam›yorduk. Aç›k
olan camdan bize do¤ru uzanan bir namlu sesi duy-
dum. fioför sonunda elimi omzuna koyunca durmas›
gerekti¤ini anlad› ve durdu. E¤er devam etseydi asker
atefl edip bizi öldürebilirdi. Benzer bir tehlikeyi Barzani
ve Talabani’nin çat›flt›¤› dönemde Irak’a gitti¤imde ya-
flad›m. Arabayla giderken iki taraf›n birbirine atefl etti¤i
bir cephenin ortas›nda kald›k. At›lan toplardan birisi ya-
n›m›za düfltü ve hedefin biz oldu¤unu, asl›nda onlar›n
birbirlerini vurmad›klar›n› anlad›k. Bizi düflman zannedip
vuruyorlard›. O s›rada çok so¤ukkanl›yd›m. Ama Türki-
ye’ye döndükten sonra orada ölebilece¤imi anlad›m. 

Richard Gere ile röportaj yapan tek Türk’sünüz. Bize
röportajdan gözlemlerinizi anlat›r m›s›n›z? 
Hindistan’da bulundu¤um dönem çok önemli bir dö-
nemdi. Tibet’in sürgündeki yaflam›na bafllamas›n›n y›l-
dönümlerinden birisiydi. O dönemde 10 gün boyunca
Dalai Lama ö¤retiler veriyordu. Ben Richard Gere’in
orada olaca¤›n› tahmin ediyordum, ama emin de¤ildim.
Dalai Lama’n›n özel kalemiyle sohbet ederken Gere’in
de orada oldu¤unu ö¤rendim ve beni bir heyecan sard›.
Hemen ona Dalai Lama ve Tibet Budizm’ini d›flar›dan
birisinden dinlemenin ve Gere ile röportaj yapmam›n ne
kadar güzel olaca¤›n› anlatmaya çal›flt›m. O da bana;
“Ben konuflup sana geri dönerim” dedi. Otele gitti¤im-
de flu mesajla karfl›laflt›m; “Yar›n Richard Gere sizi ote-
lin lobisinde bekliyor. Ama üç soru soracaks›n›z ve saç-
ma sapan sorular olmayacak.” Bu mesaj› okuyunca sert
bir adamla karfl›laflaca¤›m› düflündüm. Sorular› haz›rla-
maya bafllad›m, ama bir sorunun içinde birçok soru
sormaya çal›flt›m. Dalai Lama ile ne zaman tan›flt›n›z?

sanlar› mutlu etmesini bekleyemeyiz” dedi. Farkl› dinler
olmal› ki her insan kendine uygun olan› seçebilsin. As-
l›nda bütün din ve inan›fllar›n özünde, iyi insan olmak
ve vicdana kulak vermek mesaj› var. O mesaj› ald›¤›n›z
zaman hangi din ya da inan›fl biçimine ba¤l› oldu¤unuz
önem tafl›m›yor. 

Kad›n gezgin olman›n zorluklar› neler?
Bir kad›n olarak özellikle kontrolsüz bölgelerde tecavüz
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kal›yorsunuz. Kendi ülkenizin
sokaklar›n› ya da gece saat kaça kadar d›flar›da dolafl-
man›z gerekti¤ini biliyorsunuz. Gitti¤iniz ülkeyi o kadar
iyi tan›mad›¤›n›z için böyle bir tehlike söz konusu olabi-
liyor. Psikolojik anlamda gidece¤iniz yere kendinizi
programlay›p haz›rlad›¤›n›z zaman bu sayd›klar›m d›-
fl›nda herhangi bir dezavantaj yaflam›yorsunuz. Yaban-
c› bir ülkede kad›n olman›n avantajlar› da var. Örne¤in,
Müslüman ülkelerde erkeklerin kad›nlar›n yan›na yak-
laflmas›na izin vermezler. Ama kad›n oldu¤unuz zaman
kad›nlar›n oldu¤u yerlere rahatça girip foto¤raf çekebi-
liyorsunuz. Erkek olsayd›m baz› durumlarda bana kaba
davranabilirlerdi. Ama kad›n olunca karfl›n›zdaki kifli
daha nazik davranmaya çal›fl›yor. Siz de o nezaketten
faydalanarak istedi¤inizi yapt›rma flans›na sahip olabili-
yorsunuz. 

Peru’da pembe yunuslarla yüzmüflsünüz. O anda ne
hissettiniz? 
Benim yunus tak›nt›m vard›. O kadar ki her do¤um gü-
nümde arkadafllar›m mutlaka yunusla ilgili bir fleyler
al›r. Daha önce ‹srail ve Küba gibi ülkelerde de yunus-
larla yüzdüm. Ama araflt›rma yaparken Peru’da pembe
yunuslar›n oldu¤unu duyunca çok flafl›rd›m. Pembe yu-
nus bir oyuncakç› dükkan›nda bile zor bulunabilecek
bir fley. Amazon Nehri’nin içindeki mineral ve kimyasal-
lardan dolay›, Peru’daki yunuslar pembe. Denizlerdeki

yunuslardan farkl› bir di¤er özellikleri de, burunlar›n›n
daha uzun, zekalar›n›n daha geliflmifl olmas›. Peru’da
yunuslarla yüzdüm, ama onlara çok yaklaflmad›m. Yüz-
gecini ve pembe rengini görebiliyordum. Yunuslar o yö-
renin halk› için bir bal›ktan çok bir efsane haline gelmifl.

Bir de Peru’da geleneksel bir fare yeme¤i yemiflsiniz.
Hiç tereddüt etmediniz mi? Tad› nas›ld›? 
Kültürümüzde tavuk ne ise Peru kültüründe de fare ye-
mek o anlama geliyor. O program yay›nland›¤›nda
olumsuz tepkiler ald›m. Ama sahip oldu¤unuz bak›fl
aç›s›, de¤er ve inan›fl biçimlerini koruyarak bir ülkeye
giderseniz, o ülkeden bir fley anlaman›z zor. Gitti¤iniz
ülkede gördüklerinizi, o ülkenin insanlar› gibi do¤al kar-
fl›lamak zorundas›n›z. Fare yeme¤ini yerken tabii ki,
“Nas›l yiyece¤im?” diye düflündüm. Ama o tecrübe
bende bir fleyleri de¤ifltirecekti ve ben dünyan›n hiçbir
yerinde bir daha öyle bir fley yaflayamayacakt›m. Fare
yeme¤ini bunlar› düflünerek yedim ve gerçekten de
çok lezzetliydi. M›s›r’a gidince piramitleri ziyaret ediyor-
san›z, Peru’ya gidince de o yeme¤i yemelisiniz. 

Tad› nas›ld›?
Tad›n› tavu¤a çok benzettim. 

Kitapta “E¤er ölmeden önce yap›lmas› gereken 10
fley diye bir liste yapmak gerekseydi Umhlanga (ba-
kireler) Festivali’ne kat›lmak bu listenin en üst s›rala-
r›nda yer al›rd›” diyorsunuz. Sizi bu sözü söyleyecek
kadar etkileyen neydi? 
Seyahat için Hindistan ve yaflamak için Mexico City’yi
tavsiye ederim. Ayn› flekilde hemen gidip görülecek ül-
kelerden biri Swaziland, di¤eri de Küba. Swaziland, bi-
zim kafam›zdaki Afrika imaj›na bire bir uyan bir ülke. Tu-
ristik haliyle de¤il, do¤al haliyle görebilece¤imiz ülkeler-
den birisi. Sokakta yürürken ç›plak ayakl›, üzerinde ge-

leneksel kabile k›yafeti, bafl›nda tüyleri olan ve hayvan
kemiklerinden yap›lm›fl kolyeler takan insanlar görebili-
yorsunuz. Umhlanga Festivali, o gelenekten gelen 100
y›ll›k bir festival. Swaziland, Güney Afrika gibi çok gelifl-
mifl bir k›tada küçük bir nokta gibi hapsolmufl bir ülke.
Bize yüzy›llar öncesinin geleneklerine tan›kl›k edebilme
ve zaman makinesine girebilme flans›n› veren bir ülke.
De¤iflimden etkilenece¤ini, o halini çok fazla koruyama-
yaca¤›n› düflünüyorum. Bu nedenle Swaziland’› hemen
görmenizi tavsiye ederim. Küba için de ayn›s› geçerli.
Fidel Castro öldükten sonra Küba’n›n nas›l bir ülke ola-
ca¤›n› kimse bilmiyor. Örne¤in Küba’da hiçbir reklam
panosu yok. Reklam kirlili¤i olmayan inan›lmaz bir ülke. 

Peki Swaziland’da insanlar yaln›zca o festivalde mi ev-
leniyor?
O festivalde asl›nda dünyan›n en büyük çöpçatanl›k
operasyonu gerçeklefltiriliyor. Kral o festivalde kendisi-
ne efl seçiyor. Ülkedeki yaklafl›k 30 bin bakire k›z kra-
l›n önünden flark› söyleyip dans ederek geçiyor. Festi-
val s›ras›nda kral kendisine iki ya da üç tane efl seçiyor.
Ayn› zamanda ülkenin bekar erkekleri de oraya geliyor.
Çünkü festival onlar›n da efl seçme ve be¤enme yeri.
Ülkenin bütün genç k›zlar›n› bir arada görebiliyorlar. 

Sudan’da iki kez ölümle burun buruna gelmiflsiniz, ba-
fl›n›za silah dayanm›fl. Böyle durumlarda so¤ukkanl›l›¤›-
n›z› nas›l koruyorsunuz? 
Ölüm “geliyorum” demiyor. Ben hep ölüm korkusu ya-
flamak için ölümün yaklaflt›¤›n› hissetmek gerekti¤ini
düflünürdüm. Yaflad›¤›m birçok tehlikeli olaydan sonra,
“Bu gerçekten tehlikeliymifl ve ben ölebilirmiflim” diyo-
rum. Ama yaflarken tehlikenin çok fazla fark›nda olmu-
yorum. So¤ukkanl›l›¤›m›n, olay›n ciddiyetini anlamam›fl
olmamdan kaynakland›¤›n› düflünüyorum. Sudan’da
Hamad el Nil Türbesi’ni ziyaret etmifl, otele dönmeye
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olmak istiyor, siz istemiyorsunuz. Ama ben falda görü-
yorum, erkek çocuk sahibi olacaks›n›z” dedim. O da;
“Mümkün de¤il” dedi. Bir y›l sonra gazetede çocuklar›
oldu¤u haberini okudum ve hemen ona faks çektim. 

Peki gezdi¤iniz ülkeler aras›nda “Keflke burada yafla-
sayd›m” dedi¤iniz ülke oldu mu? 
Meksika için bunu söylerim. Bir ülkeye karakteristik
özelliklerini ve ruhunu veren fleyin binalar› ve co¤rafya-
s› gibi fleyler oldu¤unu düflünürüz. Ama bir ülkeye ruh
veren oran›n insanlar›. Her yerde denizi görebilirsiniz.
Ama o ülke insanlar›n›n denizi yaflama flekliyle beraber,
deniz her yerde farkl›lafl›yor. Dokuz y›l ‹spanya’da ya-
flad›m. ‹spanyolca bildi¤im için Meksika’n›n içine tam
anlam›yla girebilme, insanlar›yla sohbet edebilme, ora-
y› yaflama ve anlama flans›na sahip oldum. Bir de ora-
n›n insanlar› gerçekten çok renkli. Müzi¤iyle, dans›yla
ve yaflam biçimiyle insana nefle veren bir ülke. Ülkenin
her yeri birbirinden farkl›. Arabayla yar›m saat yolculuk
yaparak, bir bölgeden bambaflka bir co¤rafyaya geç-
mifl gibi hissediyorsunuz. 

Her toplumun kendine has bir iletiflim biçimi vard›r. Git-
ti¤iniz ülkelerdeki insanlarla nas›l iletiflim kurdunuz, or-
tak dili nas›l yakalad›n›z? 
Bir ülkeye gitmeden önce o ülke ve özellikle de insan-
lar›yla ilgili araflt›rma yap›yordum. Örne¤in Uzakdo-
¤u’da birisine herhangi bir fleyi tek elle de¤il, iki eliniz-
le tutup vermeniz gerekiyor. Bu, bir sayg› ifadesi. Ya-
banc› oldu¤um için benden öyle bir beklentileri olmu-
yor, ama benim onlar gibi davrand›¤›m› görünce yakla-
fl›mlar› de¤ifliyor, daha samimi davranmaya bafll›yorlar.
Otururken aya¤›n›z›n taban›n› görmemeleri gerekiyor.
Bu, onlar için büyük ay›p. Benden yine bunu beklemi-
yorlar, ama dikkat edip her iki aya¤›m› da yere bas›nca,
anl›yorlar ki ben bunu ö¤renmiflim ve yap›yorum. O za-

man da birtak›m fleyler h›zlan›yor. Bir ülkeye gitmeden
önce mutlaka birkaç kelime ö¤reniyorum. Bence bun-
lar›n d›fl›nda evrensel bir dil var, o da gülümsemek. Gü-
lümsemenin ve teflekkür etmenin her zaman faydas›n›
gördüm. Bir de, insanlarla konuflurken içinizden gele-
rek s›cak bir flekilde dokunmak da ifle yar›yor. 

Seyahatlerinizde en çok neden keyif ald›¤›n›z› hat›rl›-
yor musunuz?
Rusya’daki yerçekimsiz ortamda yapt›¤›m uçufl en ke-
yifli tecrübemdi diyebilirim. Küçük bir çocukken en faz-
la ilgimi çeken fley; kozmonotlar›n yerçekimsiz ortam-
da, meki¤in bir ucundan di¤erine uçar gibi süzülmele-
riydi. Rusya’da bindi¤imiz otobüs bizi bir uça¤›n yan›n-
da b›rakt›. Yerçekimsiz hava ortam› uça¤›n yapt›¤› pa-
rabolik hareketlerle sa¤lan›yormufl. Uçak 25-30 feet
aras›ndaki alana ulaflt›¤›nda 45 derecelik bir aç› olufltu-
rup h›zla t›rman›fla geçiyor. Vücudunuz 2 G kuvvetinde
bir çekim gücü hissediyor. Bu flu anlama geliyor; sanki
bir el ensemden yere do¤ru bast›r›yor ve ben ne elimi
ne kolumu k›m›ldatabiliyorum. Ne oldu¤unu anlamadan
tavana do¤ru uçmaya bafllam›flt›m. Bu ortam 25-30
saniye kadar bir süre için yaflanabiliyor. 8-9 kere tekrar
edildi. Yere indi¤imde bedenimi iki gün boyunca çok
garip bir his kaplam›flt›, sanki her an uçabilirmiflim, ha-
valanabilirmiflim gibi geliyordu. 

Peki en çok ne zaman duyguland›n›z? 
Hindistan’da sürgünde yaflayan Tibetlilerin yerleflti¤i bir
kasaba olan Dharamsala’da 75 yafllar›nda bir kad›nla ta-
n›flt›m. O kad›n› unutamam. Her y›l yüzlerce Tibetli, Çin’in
bask›s›na dayanamayarak Himalayalar üzerinden Dharam-
sala’ya göç ediyor ve geçici bir süre için buradaki mülteci
merkezinde konakl›yor. O kad›n 12 günlük zorlu bir yolcu-
luktan sonra merkeze yeni ulaflm›flt›. ‹ki gündür hiçbir fley
yememiflti. Onu ilk gördü¤ümde elindeki yemek dolu taba-

¤›yla birlikte bir yata¤›n üzerinde oturuyordu. Beni görünce
hemen bir gazete ka¤›d› ald› ve yeme¤inin yar›s›n› o ka¤›-
da döküp benim önüme koydu. Oradakiler bana yeme¤in
yar›s›n› benim için koydu¤unu, ben yemezsem onun da
yemeyece¤ini söyledi. Aç olmad›¤›m› defalarca söyleme-
me karfl›n kad›n yeme¤ine bir türlü dokunmad›. Ancak ben
bir lokma yedikten sonra kad›n da rahat rahat yeme¤ini ye-
meye bafllad›. “Ben o kadar uzun süren bir yolculuktan ve
açl›ktan sonra acaba yeme¤imi hiç tan›mad›¤›m bir yaban-
c›yla paylafl›r m›yd›m?” diye hala düflünürüm. 

Bugüne kadar gitti¤iniz ülkelerde yapmay› istedi¤iniz
ama yapamad›¤›n›z bir fleyler oldu mu? 
Kitapta Leonardo Di Caprio ile yapamad›¤›m röportaj›n
içimde kald›¤›n› yazm›flt›m. Ama bunun nedeni hayalim-
deki en önemli ifl olmas› de¤ildi. Röportaj›n çok u¤rafl›p,
el s›k›flacak kadar yaklaflt›ktan sonra reddedilmesi beni
üzmüfltü. Gerçekten içimde kalan tek fley Hindistan’da
çok arad›¤›m bir tap›na¤› bulamamak oldu. Bu tap›nak
gezginler aras›nda da bir efsane gibidir. O tap›na¤› bul-
du¤unuzda, tek yapman›z gereken içeri girip ad›n›z› söy-
lemekmifl. Orada dünyadaki herkese ait yapraklar bulu-
nurmufl. Tap›na¤›n rahibi eski dilde yaz›lm›fl yapraklar›
bulur ç›kar›rm›fl. Onlar sana ruhuna ne oldu¤unu, önce-
ki ve bundan sonraki yaflamlar›n› anlat›rm›fl. Bir sonraki
seyahatimde gitmek isterim. ‹çimde kalan birkaç ülke
var: Nepal, fiili, Brezilya ve Filipinler.
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Neden Budist oldunuz? gibi her biri birkaç sorudan
oluflan üç soru haz›rlad›m. Görüflme günü onu gördü-
¤ümde çok flafl›rd›m. Üzerinde y›rt›k bir eflofman alt›,
s›radan bir kazak ve bafl›nda bir flapka vard›. Nas›l gö-
ründü¤ü umurunda de¤ildi. Bana ad›m›n anlam›n› sor-
du. Söyledi¤imde de; “Bir kelime bu kadar çok fleyi an-
lat›yor mu?” diye sordu ve aram›zda s›cak bir sohbet
bafllad›. Richard Gere; “Sohbetimiz çok güzel ak›yor.
Röportaj gibi olmas›n, söyleyelim kamera kayda girsin,
biz sohbetimize devam edelim. Sen de istiyorsan o
arada sorular›n› sor” dedi. Ben ona soru soruyorum,
sonra o da bana soruyordu. 30 sorum vard› ve bir sa-
atlik çekimde hepsini sordum. Hollywood’un en çekici
ve seksi erke¤i karfl›ma gelip oturacak diye düflünür-
ken, flefkatli, mütevaz›, ayaklar› yere basan ve a¤abey
gibi görülebilecek bir insanla karfl›laflt›m. Daha sonra
beni özel bir ayine davet etti ve oraya beraber gittik.   

Richard Gere’e kahve fal› da bakt›n›z...
Hindistan’daki görüflmemizden bir y›l sonra Richard
Gere ile tekrar bulufltuk. Arkadafllar› da vard› ve arka-
dafllar›ndan birisi Türk oldu¤umu ö¤renince “Üsküdar’a
giderken” flark›s›n› söylemeye bafllad›. Çok flafl›rm›flt›m.
Babas› Türk’müfl. Türk kültüründen söz etmeye baflla-
d›k. Benim kahve fal› bakt›¤›m› duyunca, onlara da bak-
mam› rica ettiler. Ayn› günün akflam› tekrar görüfltük.
Richard Gere’in fal›nda; “K›z arkadafl›n›z çocuk sahibi

64 gezi: Meltem ‹nan

“Çocukluk arkadafllar›ma soracak olsayd›n›z, ‘Meltem böyle bir ifli yapacak en son insan’ derlerdi.
Çünkü bünyem zay›ft› ve çabuk hastalan›rd›m. Ama sonradan edindi¤im tecrübelerle insan›n s›n›rlar›n›

kendi kafas›nda çizdi¤ini gördüm.”

Swaziland Umhlanga Festivali

(Bakireler Festivali) 

(Foto¤raf: Coflkun Aral)

Venedik’te özel siparifl edebilece¤iniz ve

yüzünüzün flekline göre yap›labilen alç› maskeler 

(Foto¤raf: Meltem ‹nan)

Foto¤raf: Coflkun Aral
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Rak›name

Rak›, uzosundan sakesine farkl› aroma ve çeflit-
lerle Yunanistan’dan Japonya’ya genifl bir co¤-
rafyaya yay›lsa da, Türk kültüründe özel bir ye-

re sahip. 16. yüzy›lda üretilmeye bafllanan rak›, meyha-
nelerde flarab›n yerini alm›fl. Rak›ya efllik etmesi için
sofralar tad›ml›k mezeler, kavun, beyaz peynir ve bal›k-
la donat›lm›fl. Saatler süren hofl sohbetlerin renk katt›-
¤› çilingir sofralar› ve rak› yüzy›llard›r Türk kültürünün bir
parças›.

Sanat›nda usta olan Neyzen Tevfik, ömrünün sonuna
kadar rak› içmeyi sürdürmüfl. Dönemin ‹stanbul Valisi
ayn› zamanda da Yeflilay Cemiyeti Baflkan› olan Fah-
rettin Kerim Gökay, Neyzen’i içkiden kurtarmak için gi-
riflimlerde bulunmufl. Neyzen bir gün “Yeflilayc›”lar›n
toplant›s›na gitmifl. Gökay bu s›rada içkinin zararlar›
hakk›nda bir konferans vermekteymifl. “Efendiler, her
kadeh rak› hayat›n›zdan bir saat k›salt›r” demifl. Bunun
üzerine arka s›ralarda oturan Tevfik, “Eyvah, yand›k!”
diye ba¤›rm›fl. Gökay, Tevfik’e dönerek “Hayrola, ne
oldu?” diye sorunca Tevfik, “Daha ne olsun, sizin dedi-
¤inize göre hesap ettim de, me¤erse ben öleli zaten 40
y›l olmufl!” cevab›n› vermifl.

Rak›n›n var etti¤i dünyaya girebilmek için aslan sütünü
adab›yla içmek flart. Vefa Zat, küçük bir esnaf meyha-
nesinde miçoluktan Hilton ‹stanbul Bar Süpervizörlü-
¤ü’ne ve Türk Hava Yollar› gibi kurulufllarda e¤itimcili-
¤e uzanan kariyeri boyunca edindi¤i tecrübeleri kitap
ve köfle yaz›lar›nda okuyucular›yla paylafl›yor. Mey ‹ç-
ki’nin dan›flmanl›¤›n› üstlenen Zat, “Rak› Adab› ve Çilin-
gir Sofras›” adl› kitab›ndaysa rak› kültürünü anlat›yor.

Rak›n›n tarihçesinden söz eder misiniz?
16. yüzy›l›n ortalar›na kadar Osmanl› Devleti’nde flarap
içiliyor. 1542-1550 y›llar›nda rak› üretimi bafll›yor. ‹s-

panya Kral› II. Felipe’nin ajan›n›n yazd›¤› kitapta rak› ke-
limesiyle karfl›lafl›yoruz. Baki’nin fliirlerinde belbele keli-
mesi geçer. Belbele emzikli su kab›d›r. Rak› da bilindi-
¤i üzere aslan sütü olarak an›l›r. Zaman içinde belbele
kelimesi de¤iflmifl bülbüli olmufltur. Bülbüli kadeh rak›
kadehidir.

Rak› sözcü¤ü ne anlama geliyor?
Rak›n›n ilk defa Irak’ta üretilip, “Iraki” kelimesinden tü-
redi¤ini düflünenler var. Arapça ter, minik su anlam›na
gelen “arak” kelimesinden türemifl olabilece¤i ihtimali
bana daha mant›kl› geliyor. Çünkü rak›, dam›t›l›rken im-
bikten ter tanecikleri gibi damla damla düfler.

Yunanistan’›n Uzo’su, Fransa’n›n Pastis’i, Japonya’n›n
Sake’si, bizim rak›m›z› di¤erlerinden ay›ran özellikler
neler?
Türk rak›s›, kuru ve yafl üzümden elde edilen sumalar›n
anason tohumuyla ikinci kez ifllenmesinden elde edilir.
Suma, kuru üzüm mayflesinin dam›tma ve k›smi tasfi-
yesiyle elde edilen bir tür distilatt›r. Uzo, Pastis ve Sa-
ke kullan›lan üzümün niteli¤i, anasonun türü, kullan›lan
suyun kalitesi ve üretim tekni¤i bak›m›ndan rak›dan ay-
r›l›r.

Rak› barda¤› nas›l olmal›?
Rak› üretiminin bafllad›¤› dönemde bülbül a¤z› denen
bardaklar kullan›l›yormufl. Bunlar Kulüp Rak›s›’n›n eti-

ketindeki a¤z› aç›k, ayakl› kadehler. Bir de tabandan
a¤za do¤ru geniflleyen küçük rak› bardaklar› var. Ben-
ce rak› servisine en uygun bardaklar, limonata barda¤›
diye bilinenler. 

Rak› adab› nedir?
Rak›, içme kültürümüzü etkilemifl. Bugün barlarda, lüks
restoranlarda bile rak› adab›n›n izlerini görebilirsiniz.
Rak› 19. yüzy›lda flarab›n yerini al›yor. Meyhane ve II.
Selim’in mehtapl› gecelerde Bo¤az’da ve Göksu’da
düzenledi¤i “ab alemlerinde” rak› içiliyor. Rak› adab›n›n
iki önemli kural› var. ‹lki ölçülü olmak. ‹ki duble rak› ka-
rard›r. Rak› tiryakileri sohbet koyulafl›p, üç duble içerse
“Fazla kaç›rd›m” der. Rak›, sizi dünyas›na buyur eder.
Rak›yla flarab›n fark› budur. Rak› sofras›nda kaynafl›l›r,
dost olunur. fiarab›n oldu¤u sofraysa ziyafet sofras›d›r
ve protokol kurallar› uygulan›r. Osmanl› Dönemi’nde ra-
k› sofras›na “hemdem sofras›” denirdi. “Hemdem” kay-
naflma anlam›na geliyor. Rak› adab›n›n di¤er kural› da
sofradaki çeflidin bol, miktar›n az olmas›. Mezeler, kü-
çük tabaklarda gelir. Örne¤in dolma siparifl edersiniz,
bir tane dolma gelir. Bugün gurme restoranlar›nda da
tabaklar küçüldü.

Rak›n›n yan›nda neler yenir?
Beyaz peynir ve kavun sofran›n vazgeçilmezidir. Francala
ekme¤e sürülmüfl tereya¤› ve ançüez ezmesi ifltah açar.
Lakerda, uskumru çirozundan yap›lm›fl çiroz salatas› ra-
k›yla uyumludur. Kefal fümesi, zeytinya¤l› enginar göbe¤i,
pilaki, fava da bafllang›ç olarak al›nabilir. Ara s›cak olarak,
ka¤›tta past›rma, uykuluk, kokoreç al›nabilir. Rak› sofras›
yemek de¤il, çeflni sofras›d›r. Sohbet uzad›kça her meze-
den çatal ucu al›n›p, a¤›z tatlan›r. Ana yemekte bal›k ter-
cih edilir. Ana yemek sonras› herhangi bir tatl› al›nabilir.
Ben s›cak olarak haz›rlanm›fl tahin helvas›n› tercih ediyo-
rum. Son olarak likör ve kahve servis edilir.

Çilingir sofras› ad›n› nereden al›r?
Bir rivayete göre çilingir sofras› ad›n› “çeflnigir sofra-
s›”ndan alm›fl. Çilingir sofralar›m›z›n küçük tabaklarla
haz›rlanmas› ve bu sofran›n çeflnicibafl›m›z›n sofras›na
benzemesinden dolay›, önceleri çeflnigir sofras› olarak
an›lm›fl, zaman içinde de çilingir sofras›na dönüflmüfl.
Bir di¤er rivayete göre alkol mihenk tafl› (denek tafl›),
kiflinin de¤erini ortaya ç›kar›yor. Çilingir sofras› da alkol
içilen bir sofra, çilingirin kulland›¤› maymuncuk gibi ki-
flinin dünyas›n› aç›yor. Ancak, her içki sofras› kiflinin
gerçek yüzünü görmemizi sa¤layabilir. Bu nedenle bi-
rinci rivayetin daha mant›kl› oldu¤unu düflünüyorum.

Çilingir sofras› sohbetlerinden söz eder misiniz?
Rak› yavafl içilen bir içki. Bu nedenle sohbetler uzuyor.
Rak› sofras›nda, sofray› paylaflt›¤›m›z kifliler özenle se-
çilir. Sofrada a¤›r a¤›r demlenirken birlikte oldu¤umuz
kiflinin ahlak›, de¤eri ortaya ç›k›yor. Rak› sofras› dost-
luklar›n kurulmas›na vesile oluyor. Rak› sofras›nda ya-
p›lan sohbetlerin özel bir tarz› var. Genelde sohbet ko-
nular› sofran›n en yafll›s› taraf›ndan aç›l›r. Sofra boyun-
ca bir konuda kal›nmaz, s›k s›k konu de¤iflir. Futbol ko-
nusu aç›l›rsa, rakip tak›m›n taraftar›n›n üstüne gidilmez.
Siyasi konular s›cak bir espriyle tatl›ya ba¤lan›r.

Rak› erkek içkisi midir?
Yak›n bir zamana kadar öyle kabul ediliyordu. Kad›nla-
r›n ve gençlerin rak› içmesi yad›rgan›rd›. Günümüzde

de yetiflkin o¤lunun rak› sofras›na oturmas› baban›n
gurur kayna¤› olabiliyor. Kad›n›n rak› içmeye bafllama-
s›, meyhanelerimizin kendilerine çeki düzen vermesini
sa¤lad›. Zaten Osmanl› Dönemi’nde de kad›nl› erkekli
gruplar rak› içermifl.

Rak›yla ilgili bir an›n›z› paylafl›r m›s›n›z?
1990’l› y›llar›n bafl›nda Eser ve Engin Noyan çiftinin kar
orta¤› olarak ifllettikleri Noyan-Noyan Barflantan’›n ifl-
letme müdürlü¤ünü yap›yordum. Rak› d›fl›nda yaln›zca
yabanc› içkiler sunuluyordu. Barmen ‹brahim Gündüz,
istek üzerine barda rak›ya göbek att›r›rd›. Konuk, rak›
kadehini elinde hafifçe sallad›¤› zaman, rak› göbek
atard›. Tekni¤ine gelince; rak› kadehine yar›ya kadar
çok so¤utulmufl su konur. Sonra kadeh hafifçe yana
yat›r›larak suyun üzerine yavaflça 4cl kadar rak› ilave
edilir. Kadeh, dudak pay› kalacak flekilde yine çok so-
¤uk suyla yavaflça doldurulur. Böylece kadehin dip ve
üst k›sm›nda yer alan su berrak kal›rken, orta k›s›mda-
ki rak›n›n rengi süt beyaz›na dönüflür. Kadeh elde ha-

fifçe sallan›nca orta bölümde yer alan rak› f›k›r f›k›r
göbek atmaya bafllar. ‹flin püf noktas›, suyun çok
so¤uk olmas› ve ifllemin çok yavafl yap›lmas›d›r.

Rak›, sert, çarp›c› ve k›skançt›r... Yüksek alkol oran› nedeniyle tad›na vararak, yudum yudum içilir.
Tiryakisini yemeklerden k›skan›r, yeme¤in öne geçmesini istemez. Hofl sohbetini ise tüm 

cömertli¤iyle sunar.

Vefa Zat



Yurtd›fl›nda durum nas›l?
Bizde flehir kültürü
yok. Dolay›s›yla
flehirlerimizin silu-
etini korumuyo-
ruz. New York’ta
muazzam gök-
delenlerin aras›n-
da Trinity Church
ad›nda ufak bir kili-
se bulunuyor. Kilise-
nin yan›nda befl, on ta-
ne tafltan oluflan New
York’un en eski mezarl›¤› bulunuyor. Ki-
lisenin arazisinin de¤eri milyar dolarlarla ifade ediliyor.
Türkiye’de böyle bir yap› olsa “Bu eski kiliseyle mezar-
l›¤› niye koruyal›m. Y›kal›m ve gökdelen yapal›m” der-
lerdi. Ama New Yorklular koruyor. Bu flehir bilinciyle il-
gili bir durum. Türkiye’de henüz flehir bilinci yok. Al-
manya’da savafl sonras›n›n tüm binalar› korundu. Y›k›l-
m›fl binalar bile orijinaline sad›k kal›narak yeni bafltan
yap›ld›. Münih’te tüm y›k›nt›y› tek tek numaraland›rarak
y›k›lan saray› yeniden yapt›lar. Rus ordusu Varflova’ya
girdi¤inde harabelerin aras›nda yaflayan ancak 15-20
kifli bulmufllar. Bugün Varflova’n›n binalar› eskisi gibi
dimdik ayakta. Varflova’da tiyatroya gitti¤im binan›n
1944’te çekilen foto¤raflar› vard›. Binada bomba çu-

kurlar›, askerler, y›k›nt›lar görünüyor. Foto¤-
raflar›na bakarak binay› yeni bafltan

yapm›fllar. “Modern mimariye gö-
re yapal›m, bu art›k demode

oldu” dememifller. Bizler
ise yenilefltirmeye me-
rakl›y›z. Ancak yenilefl-

tirmeyi de tam bece-
remedi¤imizi dü-
flünüyorum.

Sizce çözüm ola-
rak yap›lmas› gereken-

ler neler?
Türkiye’deki gençlerin sanat ak›mlar›n› ve sanat eserle-
rini yak›ndan tan›malar› gerekir. Özellikle Türkiye’de
1900’den sonra yap›lan yozlaflmaya bafllanm›fl eserle-
rin çirkin taraflar›n›n neler olduklar›n› analiz edebilmele-
ri gerekiyor. Ancak bu analizden sonra yeni bir üsluba
do¤ru gidilebilir. Eski klasik sanat›m›z taklit edilsin de-
miyorum, ancak klasik sanatlardan al›nabilecek pek
çok bilgi var. Bunlar› yorumlay›p modern mimariye ve
sanata dahil edebilirler. Türk sanat gelene¤i renge da-
yan›r. Anadolu’da yap›lan kilimlere, heybeye bile bakt›-
¤›n›zda bir renk anlay›fl› bulunuyor. Türkiye’de siyah
beyaza yönelerek sanattaki renk unsuru da yok olma
noktas›na geliyor.

Büyük kurulufllar›n sanata bak›fl aç›lar›n› nas›l buluyor-
sunuz?
Kurulufllar›n binalar›nda ne yaz›k ki sanatsal çizgiler gö-
remiyorum. Kocaman binalar yap›yorlar. Ancak bu bi-
nalar›n hiçbirinde göze hofl görünmesi aç›s›ndan bir
özen bulunmuyor. Yine de sanatsal faaliyet anlam›nda
birçok yay›n› destekliyorlar ve birçok yay›n onlar›n sa-
yesinde ç›k›yor. Büyük kurulufllar›n destekleri olmasay-
d› kültür hayat›m›zdaki pek çok eserden mahrum kala-
cakt›k. Kitaplar, sergiler, yurtd›fl›ndan getirtilen çal›fl-
malarla büyük kurulufllar›n sanata ciddi anlamda
önemli destekleri bulunuyor.

Yeni projeleriniz neler?
Bizans Dönemi’nde yaflay›p ‹stanbul’u anlatan yaban-
c›lar üzerine bir çal›flma yap›yorum. Bizans Döne-
mi’nde ‹stanbul’da neler gördüklerine dair bir çal›flma.
Aralar›nda ‹ngiliz, ‹talyan, Alman, Frans›z, Rus, Ermeni,
Yahudi, Arap pek çok milletten isim var. Bir tane de
Çinli elçinin raporu bulunuyor. Genel geçer fleyler söy-
lüyor, ancak Çinli olmas› çok ilginç. Bir de 4. yüzy›lda
Bizans’a gelmifl bir k›z›n yazd›klar› var. Kitaptaki en es-
ki yaz› bu. H›ristiyanl›k serbest b›rak›ld›ktan sonra hac›
olmak için Kudüs’e gitmifl ve Anadolu’yu bafltan bafla
geçerek memleketine dönmüfl. Bugünkü Kad›köy’ün
oldu¤u yerde art›k var olmayan bir kiliseyi gezdi¤inden
söz ediyor.

1924 y›l›nda ‹stanbul’da dünyaya gelen Semavi
Eyice, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra sa-
nat tarihçisi de¤il tarihçi olmas›n› isteyen babas›-

n›n tercihiyle Bizans Tarihi okumak üzere Almanya’ya
gitti ve Berlin’de devam etti¤i üniversitede bir y›l kal›p
Almanca ö¤renerek Türkiye’ye döndü. E¤itimini ‹stan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde
tamamlayan Eyice yaklafl›k 60 y›l boyunca Osmanl›, Bi-
zans ve ‹stanbul üzerine eserler verdi. Prof. Dr. Sema-
vi Eyice, ‹stanbul’un yeni yap›lar›ndan hiçbirini estetik
bulmad›¤›n› söyleyerek bafll›yor söze. Türkiye’de flehir
bilincinin olmad›¤›n›, tarihi dokuya sahip ç›kman›n öne-
minin anlafl›lamad›¤›n› yurtd›fl›ndan verdi¤i örneklerle
destekliyor. Bizans ve Osmanl› sanat› ile ‹stanbul tarihi
uzman› olan Eyice, ‹stanbul’un gün geçtikçe bir gece-
kondu kentine dönüfltü¤ünü ve estetikten yoksun yap›-
lar›n flehri sard›¤›n› vurguluyor.

Günümüzde sanata bak›fl aç›s›n› nas›l buluyorsunuz?
Bugünkü durum üzerinde konuflmay› çok arzu etmiyo-
rum. Çünkü günümüzde neyi temsil eden sanatkarlar›-
m›z oldu¤unu pek anlayam›yorum. Bir k›sm› modern
sanatkar olduklar›n› iddia ediyor ve birtak›m tablolar ya-
p›yorlar. Bunlar halk aras›nda da ilgi görmüyor. Plastik
sanatlarda da baz› sergilerde öyle acayip fleylerle kar-
fl›laflt›m ki flafl›rd›m kald›m. Uzun zaman önce bir ser-
gide sacdan yap›lm›fl bir eser gördüm. Kare biçiminde

pasl› bir sac›n üzerine iki sac levha dipten kaynak ya-
p›lm›fl ve sallan›yorlar. Levhalar›n üzerine de birer delik
aç›lm›fl. Bu plastik sanatm›fl. Aç›k konuflay›m, ben bu-
nu anlam›yorum. Bunu plastik sanatlarda bir eser ola-
rak göremiyorum. Ama adamlar teflhir ediyor. Bu be-
nim cehaletimden kaynaklan›yor olabilir. Bir anlayan
varsa bana aç›klamas›n› isterim.

Bir eseri, sanat eseri yapan kriterleriniz neler?
Belirli bir esteti¤in olmas› gerekiyor ve bu estetik içinde
birtak›m normlar yer almal›. Bir oran içermeli. Bugün bir
cami yap›yorlar ya da mevcut bir camiye yeni bir mina-
re ekliyorlar. Bir bak›yorsunuz ki minare caminin befl
kat› yükseklikte. Günümüzde orant› duygusu yok oldu.
Eskiden minare de caminin bodurlu¤unda yap›l›rd›.
Çünkü aralar›nda bir orant› olmas› gerekir. Günümüz
mimarlar›n›n ço¤unda bu orant› anlay›fl› yok. Orant›s›z
eserler bana göre sanat eseri olmaktan ç›k›yor. Süley-
maniye Cami’nin esteti¤ine bakt›¤›n›zda Mimar Si-
nan’›n ‹stanbul’un engebeli topografyas›na uygun infla
etti¤ini görürsünüz. Dört köflesine dört minare koyabi-
lirdi. Ama bunun estetik aç›dan yanl›fl olaca¤›n› biliyor-
du. Eski eserlerle yeniler aras›nda büyük farklar var.
Baz› binalar›m›z›n güzel olmay›fl›n›n, rahats›z edici ol-
mas›n›n en büyük nedeni bu. Çünkü birtak›m çizgilere
önem verilmifl, ancak hem rahatl›¤› hem esteti¤i bir
arada yürütememifller.

‹stanbul’un yeni yap›lar› aras›nda estetik bulduklar›n›z
var m›?
Yeni yap›lar›n hiçbirinde d›fl mimari ad›na bir estetik
yok. Haydarpafla Gar›’na bakt›¤›m›zda Prusya Röne-
sans mimarisine uygun infla edildi¤ini görüyoruz. Bu-
gün yap›lan bir garda ise böyle bir estetik çaba görmü-
yorum. Beton direkler dikiliyor, aras›na duvarlar örülü-
yor ve “Ne de olsa gar binas›!” diye düflünülerek bir ç›r-
p›da yap›l›yor. Günümüzde özellikle kamu binalar›nda
estetik bulman›z mümkün de¤il.

‹stanbul’u süsleyen eserler mimari gelene¤imizden ge-
liyor. Bugün bu esteti¤in olmamas›n›n nedenleri neler?
Genç mimarlar›m›z binalar›n d›fl›na hareket vermekten
tedirgin oluyor, belirli bir üsluptan kaç›n›yorlar. Yeni ya-
p›lan binalar›n hiçbirinde böyle bir estetik görmüyorum.
‹stanbul’un silueti bitti diyebilirim. Zaten pek çok gök-
delen projesi var. Bunlar gerçeklefltirildi¤i zaman ‹stan-
bul tamamen bitecek. Tarihi ‹stanbul yok olacak. ‹stan-
bul’un esas yerlileri d›flar›lara göç ettiler ve ‹stanbul’un
içi yaln›zca bir gecekondu flehri haline geliyor. Ne yaz›k
ki Türk flehirlerinin tarihi bu yönde gerçeklefliyor. Tarihi
flehirlerimizin ço¤u terk edilmifl ve farkl› noktalarda ku-
rulmufltur. Baz›lar› art›k be¤enilmedi¤inden, baz›lar› da
savafllarda, depremde, yang›nda tahrip oldu¤undan
boflalt›lm›fl. Osmanl›’n›n kuruldu¤u tarihi Bilecik bugün
yok. Tarihi Van, Malatya, Harput, Bursa hiçbiri yok.
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“‹stanbul’un silueti bitti”
Prof. Dr. Semavi Eyice, Bizans ve Osmanl› sanat› ile ‹stanbul tarihi üzerine uzmanl›¤›yla tan›n›yor.
‹stanbul Üniversitesi emekli ö¤retim görevlisi Eyice, ‹stanbul’un dününü ve bugününü karfl›laflt›rd›¤›nda
‹stanbul’un art›k siluetini kaybetti¤ini söylüyor.

foto¤raf: orhan durgut



11960’larda yükselifle geçen komplo teorileri o
günden beri edebiyat, gündelik konuflmalar, si-
nema, televizyon dizileri gibi birçok de¤iflik alan-

da karfl›m›za ç›k›yor. 11 Eylül sald›r›lar›yla ilgili teoriler-
den popülerli¤ini yay›nland›¤› günden beri koruyan Da
Vinci fiifresi’ne kadar öyle çok komplo teorisi üretiliyor
ki takip etmek zorlafl›yor ve baz›lar› mant›k s›n›rlar›n›
aflabiliyor. 

Komplolara kuca¤›n› açm›fl bir alan olan sinemada
komplo filmlerinin düzgün örneklerinin karfl›m›za ç›k-
maya bafllad›¤› dönemlerin anlam› farkl›. ‹lk kez Holly-
wood’da 1970’lerde yükselifle geçen komplo filmleri, o
dönemlerin muhafazakar yönetimine karfl› gösterilen
bir tepkiydi ve yönetimdeki yozlaflmay› gözler önüne
seriyordu. Günümüze bakt›¤›m›zda ise birkaç ay gibi

k›sa bir zamanda komplolar›n politik taraf›na yak›n du-
ran birkaç film vizyona girdi. Bu dalgay› ikinci bir
1970’ler olarak nitelendirmek için erken ama  konuflul-
mayan konular› dile getiren bu filmleri göz ard› etme-
mekte yarar var. 

Son dönem komplo filmleri 
Sinema alan›nda komplolar asl›nda 2004 y›l›nda, Jo-
nathan Demme’in yönetti¤i Mançuryal› Aday’›n yeniden
çevrimiyle uyand›. Ama bu film genel olarak Hollywo-
od’u kas›p kavuran yeniden çevrimler dalgas›n›n bir
ürünü olarak de¤erlendirildi. Baflkan aday›n›n beyninin
y›kanmas› üzerine geliflen film, 1962 tarihli John Fran-
kenheimer filminin yeniden çevrimi oldu¤u için yeni bir
fley söylemiyor, eski bir öyküyü tekrar önümüze koyu-
yordu.

Silah kaçakç›l›¤› komplosu: Savafl Lordu
Tarihler 2005 Ekim’ini gösterdi¤inde özellikle Hollywood
sisteminin içinde kimsenin söyleyemeyece¤ini düflün-
dü¤ümüz cümleler, Andrew Niccols’›n yönetti¤i Savafl
Tanr›s› filminde Nicolas Cage’in canland›rd›¤› ana ka-
rakter Yuri Orlov’un dudaklar›ndan döküldü. “Dünyada
550 milyonun üzerinde silah var. Bu da 12 kifliden biri-
nin silahl› oldu¤u anlam›na geliyor. Tek soru flu: Geri ka-
lan 11’i nas›l silahland›r›r›z?” Kendisini silah kaçakç›s›
de¤il de tüccar sayan Orlov, iflinde baflar›y› yakalam›fl-
ken kendisiyle hesaplaflmaya bafll›yordu. ‹zleyicisiyle
do¤rudan konuflan Orlov, film ilerledikçe tüm s›rlar›n›
anlat›yor ve Afrika’ya do¤ru bir yolculu¤a ç›k›yordu. Fil-
min sonunda ima edilen Savafl Tanr›s›’n›n Orlov de¤il
de büyük devletler oldu¤uydu. Hatta filmin sonundaki
yaz›da her fley aç›k aç›k ifade ediliyordu. Film, silah ka-
çakç›l›¤›yla ilgili komplo teorileri ortaya koyuyordu belki,
ama Andrew Niccols, birçok diplomatla görüflerek ve
araflt›rarak ortaya ç›kard›¤› senaryonun gerçeklik pay›-
n›n az›msanacak düzeyde olmad›¤›n› söylüyor.

Ortado¤u’daki petrol krizi: Syriana
Mart 2006’da vizyona giren Syriana, Trafik filminin se-
naristi Stephen Gaghan’›n yönetti¤i bir proje. Trafik’te,
uyuflturucu konusuyla ilgili senaryosunu Steven Soder-
berg’in kameras›na teslim eden Gaghan, bu kez yönet-
men koltu¤una kendisi oturdu. Dünyan›n dört bir ya-
n›nda geçen hikaye, petrol iliflkileri ve bunlar›n devlet

yönetimlerine etkisini ortaya koyan belki de en genifl
kapsaml› komplo filmi. Gaghan, bu konuya Trafik’in se-
naryosu için araflt›rma yaparken rastlam›fl. “See No
Evil” ad›nda bir an› kitab›n› kaynak alan Gaghan, Orta-
do¤u’da birçok önemli isimle görüflmüfl ve büyük ola-
s›l›kla çok fazla bilgiye eriflmifl ki, üç saate yak›n seyir
süresine karfl›n toparlayamad›¤› bir bilgi da¤›n› seyirci-
nin önüne f›rlatt›. Hikaye, oradan oraya savrulan karak-
terleri ve de¤iflik olay a¤lar›yla çok say›da izleyiciye zor
gelse de Gaghan’›n anlatmak istedi¤i çok fley var ve
George Clooney ve Matt Demmon gibi Hollywood’un
aslar›n› da yan›na almay› baflar›yor. Son y›llarda kendi-
sini liberal görüfllü filmlerin olmazsa olmaz› haline geti-
ren; hatta ‹yi Geceler, ‹yi fianslar adl› politik içerikli bir
film yöneten Clooney’nin Hollywood’un liberal kanad›n›
takip etmekte rehber olabilece¤ini ekleyelim. 

Görmezden gelinen k›ta Afrika: Arka Bahçe
Fernando Meirelles taraf›ndan yönetilen Arka Bahçe
2005’ten beri çok konuflulan bir komplo filmi. Bir aflk
öyküsünü anlatan Arka Bahçe, arka planda Afrika’da
deney yapan ilaç flirketlerini topa tutuyor. Afrika’da gö-
revli bir ‹ngiliz diplomat›n aktivist olan efli bir araba ka-
zas›nda hayat›n› kaybeder. Diplomat, kendisine söylen-
di¤i gibi kar›s›n›n onu aldat›p afl›¤› taraf›ndan öldürüldü-
¤üne inanmaz ve kar›s›n›n yapt›¤› ifllerin izini sürer. Bu
araflt›rma ölen eflini daha iyi tan›y›p afl›k olmas›na ne-
den olurken, Afrika’da neler döndü¤ünü anlamas›n› da
sa¤lar. Bir roman uyarlamas› olan filmde Tanr› Kent’in
Brezilyal› yönetmeni Meirelles’in etkileyici görüntü yö-
netimini ve hikaye anlat›m›ndaki baflar›s›n› fark etme-
mek imkans›z. Bu unsurlar, filmdeki rolüyle Oscar’a
uzanan Rachel Weisz ve diplomat› canland›ran Ralph
Fiennes’in yetenekleriyle birleflince ortaya yaln›zca ba-
flar›l› bir komplo filmi de¤il y›l›n en iddial› yap›mlar›ndan
biri ç›k›yor. Savafl Tanr›s› ve Arka Bahçe’yi birlikte de-
¤erlendirirsek, Hollywood’un liberal kanad›n›n objektifi-
ni Afrika’ya çevirdi¤i sonucuna da varmak mümkün. 

Son birkaç ayda beyazperdeye konu olan politik
komplo filmlerinin yerlerini sa¤lamlaflt›r›p, 1970’lerdeki
türdefllerinin yan›na iliflip iliflemeyeceklerini zaman gös-
terecek. Yine de bu tür filmler, yaln›zca e¤lence bekle-
meyip, koltuklar›ndan kafalar›nda soru iflaretleriyle ay-
r›lmak isteyen izleyicilere iyi bir alternatif oluflturuyor.
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Önemli komplo
filmleri

Afla¤›da s›ralad›¤›m›z filmler,
komplo türünün yap› tafllar›n›

oluflturuyor. Bu konudaki merak›-
n›z› kaç›n› izledi¤inize bakarak öl-
çebilirsiniz. 

Akbaban›n Üç Günü (Sydney Pol-
lack, 1975): Pollack, CIA ve Orta-
do¤u’yu içeren komplo teorileriyle
Syriana gibi filmlerin önünü açt›. 
Baflkan›n Tüm Adamlar› (Alan J.

Pakula, 1976): Watergate Skandal› beyazperdedeki ye-
rini bu filmle ald›. 
Çin Mahallesi (Roman Polanski, 1974): Polanski, su kri-
zinin ard›ndaki güç dengelerini ve yozlaflmay› kara film
tarz›nda anlatt›. 
Marathon Man (John Schlesinger, 1976): Komplonun
paranoya taraf›na yak›n bu film, Nazilere kadar uzanan
bir olay› kaps›yordu. 
Z (Costa-Gavras, 1969): Bir Yunan liderinin suikast›na
odaklanan film, bunun üzerinin örtülmesini anlatt›. Ha-
la en önemli politik filmlerden biri olarak yerini koruyor.

Watergate ve Bitmeyen Komplolar 
Son dönemde karfl›m›za ç›kan komplo filmlerinde daha farkl› olay örgüleri ve anlat›m bi-

çimleri görülse de, 1970’lerde ABD’den ç›kan filmlerde belli bir yap› korunuyordu. Ma-
sum ve olaylardan habersiz bir karakter, kendisini bir flekilde komplonun içinde buluyor-
du. O dönemde ortaya ç›kan skandal niteli¤inde birçok olay, bu tarz filmlerin önünü aç-
m›flt›. Bunlardan en ünlüsü flüphesiz befl h›rs›z›n Watergate binas›ndaki bir ofise girerken
yakalanmalar›n›n ard›ndan, girdikleri büronun ana muhalefet partisinin merkezi oldu¤unun
ortaya ç›kmas›yd›. Bu büyük skandal, 1976 tarihli All the President’s Men adl›, Alan J. Pa-
kula filmine konu olmufltu. Di¤er büyük bir komplo teorisi Kennedy Suikast› üzerinden
oluflturuldu ve 1991’de Oliver Stone’un yönetti¤i JFK adl› filme konu oldu. Bugün karfl›-
m›zdaki filmler de ileride bir ak›m olarak görülürse, Irak Savafl› ve Afrika’da yaflananlar
tetikleyici nedenler olarak sinema tarihinin sayfalar›ndaki yerlerini alabilir.

Baflkan›n Adamlar›
Barry Levinson’un yönetti¤i 1997 tarihli Baflkan›n Adamlar› (Wag the Dog), komplo

filmlerinin a¤›r ilerleyen ciddi yap›s›n› bozmas› nedeniyle di¤erlerinden ayr›l›yor. Fil-
min di¤er önemli özelli¤i ise, komplo teorilerini ciddiye almayanlar› flafl›rtacak flekilde
kehanette bulunmas›. Film, ABD baflkan›n›n seks skandal›n›n seçime iki hafta kala pat-
lak vermesiyle aç›l›yor. Apar topar Robert De Niro’nun canland›rd›¤› bir kriz yöneticisi
bulunuyor. Bu yönetici, halk›n dikkatini da¤›tmak için Dustin Hofmann taraf›ndan can-
land›r›lan bir Hollywood prodüktörüyle anlafl›yor. Prodüktör, sahte bir savafl, bu savafl
için sahte kahramanlar ve bir flark› bile yarat›yor. Komedinin ön planda oldu¤u filmin ta-
rihine dikkat etmeyenler, filmin Clinton’›n skandal›ndan yola ç›k›larak çekildi¤ini düflü-
nebilir. Ama bu skandal›n patlak vermesinden bir y›l önce çekilen film, bize komplo teo-
rilerini kendimizi fazla kapt›rmadan ciddiye alabilece¤imizi f›s›ld›yor sanki.

Beyazperdede dönen komplolar
11 Eylül sald›r›s›, John Lennon cinayeti, AIDS gibi konularda üretilen say›s›z komplo teorisi var.
Politikadan müzi¤e, sa¤l›¤a her alanda hayat›m›zda olan komplolar sinemada da s›k s›k karfl›m›za ç›k›yor.
Özellikle de son aylarda politik komplo filmlerinin salonlar›m›za yapt›¤› ziyaretler s›klaflt›.

Savafl Tanr›s›, silah kaçakç›l›¤›yla ilgili önemli sözler söylüyor. Bunlara yaln›zca komplo denip
geçilmemesi gerek, çünkü yönetmen Andrew Niccols diplomatlarla görüfltü¤ü uzun bir araflt›rma

sürecinin ard›ndan senaryosunu haz›rlad›.



7372 kitap

Dünyan›n yedi harikas›n-

dan biri olan asma bah-

çeleri, ucu gö¤e vard›¤› için

Tanr›’y› k›zd›ran ve dünya

üzerindeki dil karmaflas›n›n

simgesi olan o meflhur kulesi,

koydu¤u kanunlarla ölümsüz-

leflen Kral Hammurabi, Ay

takvimi ve daha pek çok bulu-

fluyla Babil, Do¤u’nun oldu¤u

kadar Bat›’n›n da kendinden

bir fleyler buldu¤u ve sahiplendi¤i bir uygarl›k. 1950’li ve

60’l› y›llarda bölgede pek çok kaz›ya kat›lan ve Mezopo-

tamya denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Frans›z

araflt›rmac› Asurolog Jean Bottéro, bölge üzerine bugüne

dek pek çok kitap yazd›. Bottéro, “Kültürümüzün fiafa¤›

Babil”de yaz›n›n, bilimin ve edebiyat›n kayna¤› Mezopo-

tamya’n›n tarih öncesi görünümünden flehir devletlerine,

krallar›n halk› nas›l yönetti¤inden ticaret yaflam›na, kad›n›n

toplum içindeki yerinden evlilik ritüellerine kadar o döne-

mi kafam›zda canland›rmam›z› sa¤layacak pek çok konu-

yu ele al›yor. Kitab›n “Tan›kl›klar ve Belgeler” bölümünde

ise çivi yaz›s›n›n nas›l okunabilece¤ine dair ayr›nt›lara yer

veriyor. Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k’tan ç›kan kitap,

görsel aç›dan çok zengin. Babil’in, bugün dünyan›n pek

çok müzesine da¤›lm›fl eserlerin foto¤raflar›, bu topraklar-

daki geliflmiflli¤i gösteriyor.

Türkiye’de yaflanan Bat›-

laflma projesinin baz› bo-

yutlar›n›n 19. yüzy›l›n ortala-

r›ndan itibaren gerçekleflme-

ye bafllad›¤› hatta Tanzimat

öncesine dayand›¤› söylene-

bilir. Ama bunun radikal bir

Avrupal›laflma projesi olarak

uygulanmas› ve önceden te-

melleri at›lan ya da düflünü-

len birçok yenilik hareketinin

isminin konup gelifltirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-

rulmas›yla gerçekleflti. Osmanl›’ya cumhuriyet ba¤lar›

aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, “Toplumsal yaflam, gündelik ha-

yat, flehir yaflam›, aile, kad›n, moda, e¤lence, yeni sos-

yal mekanlar ve oluflan düflüncelerde ne tür bir benzer-

lik, süreklilik ve de¤iflim yaflan›yor?” ya da “Bu süreklili-

¤in tarihi süreç içerisinde ölçüsü ne kadar ve ne ölçüde

de¤iflimlere u¤rad›?” sorular› kitab›n temelini oluflturu-

yor. Yrd. Doç. Dr. ‹lbeyi Özer’in arfliv taramalar› ›fl›¤›nda

meydana getirdi¤i kitap, Osmanl›’dan Cumhuriyet’e

sosyal ve gündelik hayattaki de¤iflimle e¤lence ve moda

anlay›fl›n› ‹stanbul merkezli olarak ele alan genifl kap-

saml› bir çal›flma. Türkiye’de yaflanan Bat›l›laflma proje-

sinin baz› boyutlar›n›n 19. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren

gerçekleflmeye bafllad›¤› tezinden hareket ederek de¤i-

flimin portresini çiziyor.  

Günümüzün endüstriyel

modern dünyas›nda, bi-

lim ve teknoloji aras›nda ba¤

oldu¤u görülüyor. James E.

McClellan III ve Harold

Dorn’un, “Dünya Tarihinde Bi-

lim ve Teknoloji” isimli kitaptaki

bak›fl aç›lar› gibi tarihsel olarak

bak›ld›¤›ndaysa, bu ba¤›n o

kadar da aç›k olmad›¤› görülür.

Endüstrinin ve hükümetlerin,

yeni ya da geliflmifl teknolojilere öncülük edecek bilimsel

araflt›rmalara finansman deste¤i vermeye bafllamas›yla,

teknoloji “uygulamal› bilim” olarak yak›n zamanlarda orta-

ya ç›kt›. “Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji”de McClellan

ve Dorn, de¤iflen bu iliflkiyi, tarih öncesindeki düflünen,

araç gereç yapmaya bafllayan ilk insanlardan bugüne, ta-

rihi verileri inceleyerek anlat›yor. Bilim, hiç kuflkusuz, in-

sanlar için gerçek yararlar sa¤l›yor. Ancak günümüzün

kültürel e¤ilimlerine daha az ba¤›ml› ve daha güven-

li bir bilim anlay›fl›, bilime tarihsel bir mercekten bak›larak

elde edilebilir. Böyle yap›ld›¤›nda, görkemli kazan›mlar›yla

ama ayn› zamanda da yan›lg›lar› ve bazen de dünya gö-

rüflümüze uymayan seçkin durufluyla bilim, kültüre ba-

¤›ml› bir kavram olmak yerine çok boyutlu bir gerçekli¤e

dönüflür. Arkadafl Yay›nevi’nden ç›kan kitap bilimle tek-

noloji aras›ndaki ba¤› sorguluyor.

KÜLTÜRÜMÜZÜN fiAFA⁄I
BAB‹L

B‹R ZAMAN TÜNEL‹:
BEYO⁄LU 

PABLO P‹CASSO DÜNYA TAR‹H‹NDE B‹L‹M
VE TEKNOLOJ‹ 

OSMANLI’DAN
CUMHUR‹YET’E YAfiAM

VE MODA 

Pera ya da bugünkü ad›yla

‹stanbul’un gözbebe¤idir

Beyo¤lu. Binalar›, insanlar›, lo-

kantalar›, kafeleri, sanat olayla-

r›yla flehir içinde koca bir flehir.

Yüzy›llard›r hep merkez olmay›

sürdürmüfl bir semt. Feriha Bü-

yükünal, çocukluk ve ilk gençlik

y›llar›n› geçirdi¤i bu mekana

hep ilgi duymufl. Ve onun 50’li

y›llardaki Bat›l› havas›, zaman

geçip de bozulmaya bafllad›¤›nda ona sahip ç›kmak ge-

rekti¤ini düflünmüfl. Beyo¤lu’nun tarihçesini yaz›ya aktar-

mak da bu sahip ç›kma duygusunun bir parças›. Büyükü-

nal; “‹nand›¤›m tek fley insanlar›n do¤up büyüdükleri ken-

tin semt ve sokaklar›na, dünyan›n ya da olumsuz koflulla-

r›yla sanki yeryüzünde benzeri yokmufl gibi duyumsanan

bu özlem yaflam›n di¤er konular›na benzemiyordu.” “Bir

Zaman Tüneli: Beyo¤lu”, Pera’n›n tarihçesine insanl›k hi-

kayelerinin eklenmesiyle gerçekleflmifl bir çal›flma. Bu ça-

l›flman›n içinde binalar›n tarihçesi ve semtteki önemleri de

var, az›nl›klar›n yaflam biçimleri de... Oteller, elçilikler, kili-

seler, camiler, pasajlar, kafeler, lokantalar, sinemalar, ti-

yatrolar, portreler ve Beyo¤lu’nu kurtarmak için kurulan

Beyo¤lu Güzellefltirme ve Koruma Derne¤i’nin hikayesi...

Beyo¤lu’yla ilgili yap›lm›fl di¤er kitap çal›flmalar›ndan al›n-

t›lar ve foto¤raflar da kitapta yer al›yor.

Yarat›c› akl›n s›n›rlar›n› zorla-

yan ve kal›plara sokulama-

yan dahi bir ressam›n s›ra d›fl›

yaflam›… Kübizmin ilk ustala-

r›ndan Pablo Picasso’nun ilham

kayna¤›, ressam›n uzun ve aktif

hayat›n›n çeflitli dönemlerindeki

merkezi mekanlar ve karakter-

lerdi. Mary Ann Caws, kitapta

al›fl›lagelmifl biyografilerin d›fl›na

ç›karak, Picasso’yu bir türlü ko-

pamad›¤› yak›n arkadafllar› ve u¤rak mekanlar›yla birlikte

ele al›yor. Barcelona’y›; Paris’te “bande a Picasso” gru-

bunun merkezi olan Bateau-Lavoir’daki zamanlar›n›; Pro-

vence’taki çal›flmalar›n›; Gertrude Stein, Max Jacob,

Apollinaire, Pierre Reverdy, Jean Cocteau, Breton, sürre-

alistler ve ard›ndan Dali, Eluard ve elefltirmen Roland

Penrose ile olan arkadafll›klar›n›, k›sacas› Picasso’nun ya-

flam›n›n ince ama önemli ayr›nt›lar›n› gündeme getiriyor.

Yap›t ayn› zamanda Picasso’nun kad›nlarla olan iliflkileri-

nin, özellikle eflleri Dora Maar, Françoise Gilot ve Jacqu-

eline Roque’nin de izlerini sürüyor. Kitap tamamen üret-

ken ve de¤iflken bir hayat› ve 20. yüzy›l›n en etki-

li figürlerinden birinin sanat›n› yans›tan özlü bir çal›flma.

Mary Ann Caws, New York City Üniversitesi’nin Mezunlar

Merkezi’ndeki ‹ngilizce, Frans›zca ve Karfl›laflt›rmal› Ede-

biyat Bölümü’nde profesör. 

Semerkant, Afrikal› Leo

gibi klasikleflmifl eser-

lerin yazar› Amin Maalouf,

ikinci librettosu Adriana

Mater ile okurlar›n› selam-

l›yor. ‹lk librettosu Uzaktan

Aflk’ta da beraber çal›flt›¤›

Finlandiyal› besteci Kaija

Saariaho taraf›ndan ope-

raya aktar›lan öykü, Paris

Operas›’n›n yo¤un istekle-

ri sonucu kaleme al›nm›fl. Yer ve zaman›n belirtilmedi¤i

eserde, betimlemeler 20. yüzy›l sonlar›nda Balkan devlet-

lerinin durumunu ça¤r›flt›rmas› gözden kaçm›yor. Kitapta,

genç bir kad›n olan Adriana’n›n hayat› konu edilirken in-

sano¤lunun unutulmaz trajedileri de gözler önüne serili-

yor. Bafl›na gelen felaketlere karfl›n ayakta durmaya çal›-

flan Adriana; fliddeti, düflmanl›¤› ve yabanc›laflmay› sor-

guluyor. “O adam ölmeyi hak ediyordu, ama sen, o¤lum,

öldürmeyi hak etmiyordun” diye hayk›ran genç kad›n, sa-

vafl›n ortas›nda hayata tek bafl›na gö¤üs geriyor. Amin

Maalouf, bize s›k s›k Ortado¤u’yu ya da Balkanlar› an›m-

satan bir co¤rafyada, savafl›n yafland›¤› bir ülkede, düfl-

manl›¤›n ve yabanc›l›¤›n efli¤inde, tükenmekte olan bir

dünyan›n e¤retilemesini sunuyor. Adriana Mater, hem in-

sano¤lunun unutulmaz trajedilerine ›fl›k tutarken, hem de

insano¤lunun bilmeyen sorunlar›n› ortaya koyuyor.    

ADRIANA MATER
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Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’ndan sa¤l›kl› beslenme paneli

Liderlik Zirvesi

Yaflar Holding’in Boya ve Kimya Grubu’nda yer alan
Dyo Matbaa Mürekkepleri ve Yaflar BASF flirketle-

rinin iki gün süren 2006 Bayi Toplant›s› Çeflme Alt›n
Yunus Oteli’nde gerçeklefltirildi. 

Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu,
D›fl Yat›r›m ve Yeni Projeler Baflkan› Ahmet Yi¤itbafl›,
‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu ve ekonomist Deniz
Gökçe’nin de kat›larak konuflma yapt›¤› toplant›larda
Yaflar Holding’in Boya ve Kimya Grubu’nda 2005 y›l›n-
da gösterdi¤i baflar›lar ve 2006 hedefleri konufluldu.

Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Kalpakl›o¤lu ve ‹cra
Baflkan› Hasan Denizkurdu, boya ve matbaa mürek-
kepleri sektöründe bu y›l yeni yat›r›mlarla daha da bü-
yüyecekleri mesaj›n› verdi.

Gecede Yaflar BASF’›n 2005 y›l› toplam sat›fl cirolar›na
göre seçilen en iyi bayilerine plaketlerini Yaflar Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu takdim etti.

‹ki gün süren bayi toplant›s›n›n gala gecesineyse ünlü
flark›c› Funda Arar damgas›n› vurdu.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› Selçuk Yaflar Sanat
Galerisi May›s ay›nda Ekrem Kahraman’a ev sa-

hipli¤i yapt›. 

Yurtiçi ve yurtd›fl›nda çok say›da sergi, sanat fuar› ve
bienale kat›larak ödüller kazanan sanatç›n›n resimleri,
ulusal ve uluslararas› resmi ve özel koleksiyonlarda yer
al›yor. 

Cavit Atmaca ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de 50’nin üze-
rinde kiflisel sergiye imza atan, çeflitli yar›flmalardan ka-
zand›¤› yedi ödülü bulunan, eserleri yurtiçi ve yurtd›fl›n-
da çeflitli müze koleksiyonlar›nda yer alan bir sanatç›.

Atmaca iki y›ll›k bir çal›flman›n eseri olan, ‹zmir’den fle-
hir ve insan manzaralar›n›n izlenimci bir üslupla ifllendi-
¤i çal›flmalar›yla dikkat çekiyor.

Forum ‹stanbulDyo Matbaa Mürekkepleri Bayi Toplant›s› 
Çeflme Alt›n Yunus’ta yap›ld›

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan organize edilen
“Çocuklar›n ve Gençlerin Sa¤l›kl› Beslenmesi Konu-

sunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve E¤itimi” konulu pa-
nel, Yaflar Üniversitesi konferans salonunda yap›ld›.

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itba-
fl›’n›n oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤› panelde, sa¤l›kl› bes-
lenme al›flkanl›¤›n›n çocuk yafllarda bafllad›¤›n›n alt›n› çi-
zen panelistler,  özellikle aile ve daha sonra okul ortam›n-
da bu al›flkanl›¤›n devam ettirilmesi gerekti¤ini vurgulad›. 

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹dil Yi¤itbafl›, sa¤l›kl›
beslenme panelini düzenleme amac›n›n çocuklar›,
gençleri ve aileleri bilinçlendirmek oldu¤unu söyledi.
Yi¤itbafl›, “Sa¤l›kl› beslenme sa¤l›¤›m›z›n temeli, sa¤l›-
m›z da hayattaki mutluluk ve baflar›n›n temelidir” dedi. 

Türkiye’nin May›s ay› ihracat rakamlar› P›nar Süt En-
tegre Tesisleri’nde gerçeklefltirilen bas›n toplan-

t›s›yla aç›kland›. Toplant›ya, Yaflar Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Yaflar Holding ‹c-
ra Baflkan› Hasan Denizkurdu, Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi Baflkan› (T‹M) O¤uz Sat›c›, NKM Yönetim
Kurulu Baflkan› Nedim Kalpakl›o¤lu, T‹M Baflkanvekil-
leri, Ege ‹hracatç› Birlikleri Baflkanlar Kurulu Baflkan›,
Yaflar Holding yöneticileri, di¤er ihracatç› birlikleri bafl-
kanlar› ve bas›n mensuplar›n›n kat›ld›¤› toplant›da ih-
racat sektöründeki son geliflmeler de¤erlendirildi.
Bas›n toplant›s›nda konuflan Yaflar Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, ihracat seferber-
li¤ine grup olarak büyük katk› sa¤land›¤›n› belirtti.

Cumhuriyet’in 100. y›l› olan 2023 y›l›nda daha gelifl-
mifl bir Türkiye için 2001 y›l›ndan beri düzenlen-

mekte olan “Forum ‹stanbul”da bu y›l, “Bölgesel Tar›m
Merkezi Türkiye” bafll›kl› panele Yaflar Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu konuflmac› olarak
kat›ld›. 

Türk tar›m sektörünün sorunlar›n›n masaya yat›r›ld›¤›
oturumda Kalpakl›o¤lu, g›da sektöründe en büyük soru-
nun uygun ve kaliteli hammadde sa¤lanamamas› oldu-
¤unu söyledi. Türkiye’nin bölgesel tar›m üssü olma po-
tansiyeli bulundu¤unu da ifade ederek, “Ekonomik du-
rumu iyi olup tar›m› kötü olan, tar›m› iyi olup ekonomik
durumu kötü olan ülke yok. Bu nedenle Türkiye’nin tar›-
m› gelifltirilmeli, g›da üretimi gelifltirilmeli ve sektörde
markalar yaratmal›” dedi. 

Forum ‹stanbul pek çok ifladam›, akademisyen ve lide-
rin kat›l›m›yla gerçekleflti.

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu bu y›l üçüncüsü düzenlenen Liderlik Zir-

vesi’ne konuflmac› olarak kat›ld›. “‹fl Dünyas›’nda Yeni
Liderlik Vizyonu ve Gelece¤in Liderleri” bafll›kl› konufl-
mas›nda Kalpakl›o¤lu, yeni dönemde kendisini yenile-
yebilen flirketlerin devaml›l›k sa¤layabilece¤ini ve yeni
global ekonomik yap›da liderlik anlay›fl›n›n de¤iflti¤ini
vurgulad›. Ayr›ca liderin itici bir gücü ve olumlu bir
enerjisi olmal›, dinlemeli, ekip üyesi olmay› bilmeli, ya-
rat›c› ve de¤iflime aç›k olmal› diye belirtti. Liderlik Zir-
vesi ifl dünyas›n›n, akademisyenlerin ve sivil toplum ör-
güt temsilcilerinin genifl kat›l›m›yla gerçekleflti.

Türkiye ‹hracatç›lar Birli¤i Toplant›s› P›nar Süt Tesisleri’nde yap›ld›Selçuk Yaflar Sanat Galerisi’nin konuklar› 
Ekrem Kahraman ve Cavit Atmaca

Yavuz Canevi Yaflar
Üniversitesi’ndeydi

Türkiye Ekonomi Bankas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Yavuz Canevi, Yaflar Üniversitesi’ne konuk oldu.

“2023, Türkiye’nin 100’üncü Y›l Vizyonu” konulu kon-
feransta konuflan Canevi, yaflam ve ifl deneyimlerini
ö¤rencilerle paylaflt›. Cumhuriyet’in 100. y›l› olan 2023
y›l›nda, Türkiye’nin geliflimini hedefleyen Forum ‹stan-
bul Plartformu’nu 2001 y›l›nda oluflturduklar›n› da anla-
tan Canevi, bu konuda önemli çal›flmalara imza att›kla-
r›n› söyledi. Konferans›n sonunda Yaflar Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baflkan› Selçuk Yaflar, Yavuz Cane-
vi’ye teflekkür plaketi verdi.

Ekrem Kahraman Cavit Atmaca



In this issue I would like to inform you and share my
opinions about a different and rarely mentioned sub-

ject. Today, Africa and "chronic hunger in Africa" thre-
atening mankind appear as important articles on the
world’s agenda. 

World Economic Forum (WEF) which leads the healing
of the world for years drew all the attention to this part
of the world by displaying Africa and the chronic hun-
ger there. The aim is to draw attention of the world to
bring solutions to the problems in Africa. During the
meeting held in Cape Town, it is mentioned that the
problem is not regional but worldwide. This is true, in
fact hunger, poverty, infectious diseases of Africa af-
fect the whole world as global threats. 

A striking example can be given to mention the ur-
gency of the subject: The possibility for a child born in
UK to see his/her fiftieth birthday is 40 times more than
a Nigerian child. You see how serious the life and he-
alth conditions in Africa. In the Siaya Region of Kenya,
64% of the people live by less than 1 dollar daily and
only 23% percent has the chance to drink healthy wa-
ter. The rate of HIV and AIDS is 24% in the region and
unfortunately there is 1 doctor per 96 thousand peop-
le on the average. 

World’s leading politicians, business world, non-go-
vernmental organizations and academicians came to a
consensus to deploy strategies in the long term other
than bringing local solutions to the chronic hunger in

the region. International organizations and institutions;
which operate in Africa are in the search of bringing
longer term solutions. 

According to the researches; providing peace and sta-
bility in political means within the region have the pri-
ority. Everybody knows that the previous economic,
food and medical benefits were in fact buffer solutions
other than being definitive. By a performance based
help strategy, agricultural development in the region
can be provided, a technologic, financial and educati-
on based work can be a long term life saving solution. 

The agricultural development in Africa has the priority
to solve the resource problem. Planned investments of
education and health are secondary solutions. Briefly,
solving the primary problem in the region by arousing
and healing the agricultural investments will lead to
solving hunger, poverty and health problems. 

It is important to join culturally and ethnically different
people with democratic solution proposals. Success
stories fall out when societies participate in such issues.
Africa looks ahead through long term solution proposals
which are based on resource creating. Nowadays, con-
tinental problems are becoming global threats. 

We say there are no longer borders and the world had
turned global. This means that the problems are glo-
bal, too. Today hunger, poverty and infectious dise-
ases that threaten Africa, affect different parts of the 

world by biological ways. Unfortunately problems be-
came global. India and China set a precedent for Afri-
ca in the means of experience and lesson.

As the Turkish people, we have to learn our lesson
from these global threats and the succeeding success
stories. With a high rate of young population Turkey
strides forth. I believe that we are to get ready for our
own success stories. We are determined to fulfill our
own tasks for a better Turkey and World. 
May your days be happy and healthy.
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Arzu Kaprol is one of the young designers who is
known in Europe with the brand of her name. Her

first collection “Inside ‹stanbul” was shown in Turkey
two years ago and it was a big hit. Kaprol, a graduate
of Mimar Sinan University Department of Fashion De-
sign, is involved in designing since she was a child. Her
childhood passed in her mother’s fashion house and
she says “I have always dreamed of being a designer”.
She also mentions that she was the first person who
wore all of the clothes in fashion house and if she did-
n’t like the cloth she had them modified. Kaprol who
decided to work as a designer in her childhood, won
the costume prize and honorable mention from the
competitions of Beymen Academia after her graduati-

on. Then she went to Paris for education. In 1994 she
applied for the Beymen Academia Competition again
and this time she won the big prize and set up her own
office. In 1996 she attended international fairs and ex-
hibited her personal collection by the brand “Arzu Kap-
rol”. In Turkey the brand Arzu Kaprol is sold only in a
store at Niflantafl›. The products are sold to world mar-
ket in Hong Kong and Madrid. Kaprol designed the wo-
men collection of Network and she also designs dres-
ses the celebrites like the Turkish pop star Tarkan. No-
wadays Kaprol took part in an important project: Re-
designing the uniform of Turkish Armed Forces. During
the eight months long project; waterproof, nonstaining,
nonsweating and light textured cloths were created.
Kaprol who is defining design and fashion as a way of
living and expressing oneself, mentions that she wants
to be an international brand and become a famous na-
me in design. She puts great emphasis to interior de-
tails and uses Turkish forms in her clothes. Kaprol
mentions that there is a global dressing culture and in
her designs her basic principle is to create cloths with
a global outlook and a traditional content.

WTurkey is a country that is established upon a rich
historical heritage and it owns numerous historical

artifacts. However, there are not many known museums
that arouse curiosity. For creating interest, one does not
need to wait for people to get more education and be-
come more intellectual. The museums operate with an
entrepreneurial logic and to attract the target audience
for visiting, interesting museums that speak for larger
audiences should be designed and marketed. 

David Fleming believes that museums should set asi-
de their static structure and become educational. Fle-
ming has been the director of National Museums Liver-
pool since 2001. He supervised the “Into the Future
project” which is a major cultural investment that inc-
luded restoration in the Walker Art Gallery and the cre-
ation of the World Museum Liverpool. In 2002 he was
named in the Independent on Sunday as one of the
ten leading people in UK museums. He was awarded
an OBE (Order of the British Empire) in the 1997 New
Years Honours List for services to museums. He is the
president of the International Committee on Museum

Management and Chair of the Liverpool Heritage and
Regeneration Advisory Group.  

According to Fleming, his success in museum manage-
ment stems from his passion for his job.  Fleming states
that discovering history through museums helps people
to have more information about themselves and to get
various perspectives for being tolerant to differences.
The museums enlighten us about people, about oursel-
ves and about each other. Fleming thinks that museums
can bring social change through learning. 

Fleming thinks that Turkey should form a national strategy
about its museums. For this reason he claims that inves-
ting in cultural tourism might create great opportunities for
Turkey in the long run. Fleming depicts that this way Tur-
key can guarantee the revenues coming from rich tourists. 

For Fleming the best museum is formed through strong
stories and a lively experience. From a his point of view,
a museum should have carefully protected collections
and a deep research behind its foundation.

"Africa", on world’s agenda The modern face of ‹stanbul

The museums are places where any type of object
is displayed according to scientific rules, where the

cultural accumulation is enriched; the studies of the
researchers are facilitated and developed. Turkey is
one of culturally richest countries in the world being a
cradle of civilization and a cultural mosaic. There are
95 museum directorates, 92 units, 141 ruins, 79 antic
cities under the Ministry of Culture and Tourism in Tur-
key, yet we used to think that the museums were only
places for keeping historical artifacts. However, this
understanding began to change. One of the architects
of this change is Oya Eczac›bafl›. 

Eczac›bafl› who had an education about museum ma-
nagement is a volunteer who dedicated herself to arts.
After 12 years of struggle, she opened the first modern
arts museum of Turkey. Eczac›bafl› aims to put forth
modern Turkish cultural identity by protecting and
appraising the accumulation and creativity in modern
arts. In its first year, 500 thousand people visited ‹s-
tanbul Modern Arts Museum that was founded in 11
December 2004. Although in the beginning there were
artifacts from a few foundations and institutions, in one
year they increased to more than 200.  Eczac›bafl› who
spends most of her day in the museum offers museum
management courses in Bo¤aziçi University from whe-
re she graduated. She says that Turkish arts can only
develop by being a part of the international platform
and adds “In the globalizing world where the commu-
nication among the museums and joint projects are
increasing, we try to lay the foundation of an active co-
operation with the world’s leading museums and arts

institutions. While wishing to act as a bridge for the in-
tegration of international cultures, we believe that es-
pecially the Turkish artists will be known and will find
acceptance in the international arena.” 

Before 1980, the museums were used for protection,
preservation and display. After 1980, the understan-
ding began to change. Eczac›bafl› depicts that she
shares the modern artifacts instead of preserving
them. “Before, it would not make a difference if visitors
came to a museum or not. Now in the modern muse-
ums, the places live as people see them. Museums act
like an entertaining university. To be able to manage
modern museums, one should have communication
and management capabilities.” Eczac›bafl› asserts that
USA, Canada and Japan are very developed in muse-
um management. She shows the museums in USA as
an example, stating they were used as conciliation
platforms during periods such as economic crises.

“Everyone should create their own fashion” Museum means muse

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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The ambassador of Turkish cuisine

We spoke with Önder Focan, one of the most
outstanding jazz musicians, and his wife Zuhal

Focan, the editor of Jazz Magazine in their club Nar-
dis. Önder and Zuhal Focan are familiar names to the
jazz lovers. Önder Focan is engaged in jazz for 30 ye-
ars.  He worked as a guitarist in “Önder Focan Jazz
Guitar”, “Önder Focan Group-Erken”, “Beneath The
Stars” and “Standart A La Turc” albums as well as in
the albums of musicians with world wide reputation. 

Zuhal Focan is the editor of the Jazz Magazine which
is being published since 1995. Önder Focan says that
we need cultural politics in order to develop jazz in
Turkey and he adds “When I look at the cultural erosi-
on in Turkey, I see that jazz has to wait its turn for a
very long time. People have to care about arts and cul-
ture first. When these two work well, this will effect
jazz in a very good way. Literature, arts, culture, cine-
ma... They are not separable, they all work together.
We have to think them as a whole. A malfunction  in
these areas will affect the quality of life in a negative
way. If we try to raise our life quality with arts and cul-

ture, the problems in there areas will be solved by
themselves. This has nothing to do with the money.
When I look at the places that serve to the popular cul-
ture, I see that they have higher prices than jazz clubs.
The situation of jazz in Turkey is not related to purc-
hasing power. It is related to education.”

CLes Ambassadeurs is a place with unique charac-
teristics. A modest and elegant decoration, a

smooth choice of music, diplomats, politicians, outs-
tanding business men, salt bonito and lobster... In a
metropol like ‹stanbul, everyone can find a restaurant
to enjoy. Some of these restaurants became brand,
some others vanished. This time we accomodate a
classic, Les Ambassadeurs. 

Les Ambassedeurs serves at Bebek Hotel since 1982.
It is mostly the choice of businessmen and bureauc-
rats. Les Ambassador hosts a significant amount of
the protocol dinners in ‹stanbul. The line of the resta-
urant never changes. Its name cannot be seen in any
advertisement. The recipes are not kept as great sec-
rets. Every member of the staff can give you a recipe if
you ask. 

The newest member of the restaurant works there for
12 years. All members of the staff frequently attend
education programmes. Twice in a month all the staff
go to a place as elegant as Les Ambassadeurs to ha-

ve dinner in order to see their own imperfections and
follow customer demands. O¤uz Erdem, one of the
manager of the Bebek Hotel, works here since 1983
and he says “Les Ambassedeurs is not only a stylish
place, it is a cosy place too. It has its own style and it
never changes. The decoration is simple, we never use
screaming elements. We usually play classics of Mo-
zart and Beethoven or slow Latin song and French
chansons. Bebek Hotel is proud of this place.” 

The name of the place suits its style too: Les Ambas-
sadeurs is famous of its consulate and ambassador
clients. Erdem defines the most distinguished charac-
teristics of the restaurant as follows: “This restaurant
stands up for years without making a concession. We
never had a commercial purpose for Les Ambassade-
urs. Quality is very important for us. We always use se-
asonal products. Our wines are from Eurocave. We
put a great emphasis on staff education. Our newest
member is with us for 12 years. We are like a family
now. Everybody adopted our management understan-
ding based on quality. All of these make us a classic.”

P›nar Kür has published her first novel “Yar›n Yar›n”
in 1976. 2006 is her 30th year in the world of let-

ters. Kür who has been brought up in the world of let-
ters began writing when she was a student. During her
profession she was mostly supported by her mother
‹smet Kür who was a poet and a literature teacher. Kür
made her education in the field of foreign languages in
Robert College and attended a Ph. D programme of
drama in Sorbonne University. She worked in Ankara
National Theatre. Afterwards she dedicated her life to
writing novels and short stories. Her short stories had
been published in literary reviews like Dost, Cumhuri-
yet, Yazko-Edebiyat and Gösteri. Kür became well
known by “Yar›n Yar›n”, “As›lacak Kad›n”, “Beflpefle”,
“Ak›fl› Olmayan Sular”, “Hayalet Hikayeleri”, “Bir Cina-
yet Roman›”. Kür gives more importance to the way of
expression other than the subject. Characters in her
novels are extraordinary, paradoxical and marginal. 

Kür criticises the woman perspective in Turkey: “In our
country women were considered as second class citi-
zens. There are some progresses recently but mostly in
big cities. Women living in big cities developed more and
become acting free. But still in rural areas custom crimes
occur. In rural areas women are not accepted as identiti-
es; they are just wives, mothers and daughters of men. I
hope this perspective will change soon. This is why wo-
man writers tell about the lives of women in our country.”

Kür says that she did not begin writing with a special
aim. While she writes the subject and name of the bo-
ok forms naturally. Her only concern is writing better

than the previous one. “I have only literary concerns.
Every time I constrain expression facilities, because I
am afraid of repeating myself. I never worry about the
readers. I do not care about the things readers like.”

Kür states that in 80’s university students were her clo-
se readers, but today’s students are not good readers.
Kür says that big earners and businessman do not read
her books: “Teachers, doctors, professionals keep tab
on me. Mostly women read my books, because in Tur-
key women want to develop themselves. Since they are
not satisfied with their situtation in the society they fo-
cus on reading.” Kür gives lectures in Bilgi University.
Her last book “Aflk›n Sonu Cinayettir” has been publis-
hed by Everest Publications at the end of March. Nowa-
days she is dealing with her literature workshop which
she will introduce in Ayval›k during summer.

“My books annoyed people”

Güvenç K›l›ç and Ebru Çerezci are the founders of
the design firm “Hiref”. There is an interesting ne-

ed behind the establishment of the firm. The two sib-
lings encountered a problem while they were looking
for gifts. They noticed that most of he products are im-
ports and there are not enough alternatives among the
indigenous ones. They thought others might have the
same problem and asked themselves, “We have the
power for design, marketing and production. Why
don’t we redesign the products that belong to our cul-
ture and produce them?” The basis of Hiref thus for-
med. They started with the motto “Design your cultu-
re”, took the Anatolian handicraft in hand with a mo-
dern design form and they started working for the int-
roduction of our rich culture to the world. About the
name of the firm... While K›l›ç and Çerezci were doing
research about the Anatolian and the Turkish culture,
they learned that there was a civil society organization
called “Ehl-i Hiref” during the Ottoman era. “Ehl-i Hiref”
means “the skilled and qualified for arts”. The organi-
zation that used to have the famous artists that formed
the understanding of design under its roof started to
arouse the interest of K›l›ç ve Çerezci. Thus they cho-
se “Hiref” meaning “arts” as the name for their com-
pany. 

K›l›ç is the marketing and sales director of the firm. Çe-
rezci is the designer. Çerezci has her signature as the
designer under three collections Hiref displayed until
now. In each collection a handicraft is taken in hand
and designed with a brand new and modern unders-
tanding. One of the novelties that Hiref presented in its

designs is using the color brown for the tile that we ha-
ve known with blue or dark blue colors... Locating a
shallow cooking pan inside a borcam is another no-
velty that Hiref designed. 

Hiref designed three collections until now. In these
collections copper, tin, tile and Çeflm-i Bülbül were re-
designed with different applications. The last collecti-
on of Hiref is the porcelain series composed of coffee
and tea cups with the drawing of women of the Ha-
rem. The collections are displayed in Beymen stores.
Çerezci defines her designs as “designs that belong to
us”. She tells that their products do not own a time
concept and there is nothing such as “It is fashionab-
le this year, but next year it won’t be”. She says “They
have been present for 400 years, they will be present
in the future as well.”

Ehl-i Hiref

“We have a lot of problems, jazz has to wait its turn”



80 english summaries

Making an interview in India with Richard Gere,
swimming with pink dolphins in Peru, flying in a

plane with no gravity and starting sentences with the
words “When I was in Amazon”... It is hard to believe
that one person can go through all of these experien-
ces, but someone really did. We know Meltem ‹nan
from the Haberci team and she is one of those peop-
le. She took part in events we found hard to believe
and listened in astonishment. Moreover she wrote the-
se memories down and shared with us. The book “An›
Koleksiyoncusu-Memory Collector” based on the ex-
periences she had in 19 countries which she visited
with the Haberci team. ‹nan visited 54 countries until
now and it was Mehmet Ali Birand who encouraged
her for writing. When she graduated from ODTÜ Eng-
lish Teaching Department what she had in mind was
traveling around the world and working for television.
She started working for television in 1994 with the
program 32. Gün and then she transferred to Haberci
team. By this way, she started a new way of life in
which she could make her dreams come true. 

‹nan believes that collections of memory is the richest
collection to have and it is the only collection that will
never disappear. When memories she collected since
now is considered, it is hard not to be jealous of her
experinces. As being the first Turkish person to make
an interview with Richard Gere, ‹nan explains the first
moment they met as
“While I was thinking Hollywood’s most handsome
and attractive person would sit in front of me, I met a
tend, kind, lowly and dependable person that could be
seen as a brother. He was wearing a ripped sport su-

it, an ordinary sweater and a hat.” One year after the
interview Gere and ‹nan met once more and she even
did some fortune telling for him. ‹nan says that being a
memory collector is something incredible. She beli-
eves that none of other collections can have such be-
nefits for the person’s soul and personality. One of
‹nan’s most interesting memory is eating rat in Pe-
ru...When we asked if she found eating rat revolting,
she gave the answer “You have to act like the people
in the countries you visited. Of course I thought ‘How
am I going to eat this?’ But this experience would
change something in me and I wouldn’t have this ex-
perience in any other place of the world.”

Memory collector

“The one who knows history awakens”

Turgut Özakman’s novel “fiu Ç›lg›n Türkler-Those
Crazy Turks” is a fruit of 60 years of research and

effort. It has been reprinted for 300 times now. In 1948
Özakman walked from Polatl› to Dumlup›nar in 10 days
and during this walk he took notes. He said “The pla-
ces we walked through were the ones that had once
been conquered by Greeks. Both the occupation and
victory were lived in those places. During the walk we
listened the stories of people who took part in the
war.”

The notes Özakman took in his walk became the first
collected memories on War of Independence. For the
next 60 years Özakman continued to collect memories
on War of Independence. In the past, when there were
no photocopiers, he was making copies of documents
by hand writing. He even copied the non-Turkish texts
by handwriting. For the old Turkish texts, he first asked
help from his friends but then he learned to read them
by himself. Those documents collected by Özakman
with a great patience, sometimes became the source of
the soap operas like Kurtulufl or the movie Cumhuriyet. 

The book “fiu Ç›lg›n Türkler” aroused interest on
everybody. Özakman mentions that he is very happy
about this interest and the youth show interest to the-
ir history despite all the ulterior motives. He also adds
that people who read the book become more self con-
fident, even their walking style changes. We asked
Özakman the reasons for the incredibly high attention
drawn to “fiu Ç›lg›n Türkler”. We also asked him to tell
us about the book that everybody is telling one anot-
her.  With Özakman we talked about the nearby history
of Turkey, the youth, the EU and his book “fiu Ç›lg›n
Türkler”.


