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01 sunufl

G
eçti¤imiz günlerde YASED’in dü-

zenledi¤i ve Baflbakan’›n, yabanc›,

yerli yat›r›mc›lar›n, üst düzey yöne-

ticilerin ve medyan›n yo¤un ilgisi ve kat›l›-

m›yla gerçeklefltirilen konferansta, Türki-

ye’nin baflar›ya giden yolda bir f›rsatlar ülke-

si oldu¤u konusu tart›fl›ld› ve ülkemizin yük-

selen potansiyeli konusunda bir görüfl birli-

¤i olufltu.  

Yabanc› sermayenin bir ülke için olumlu et-

kiler yaratabilmesi, ülkenin büyüme ve gelifl-

me potansiyeline sahip olmas› ile yak›ndan

ilgilidir. Türkiye art›k bu noktaya gelmifltir.

At›lan sa¤lam ve uzun soluklu makro ve

mikro ekonomik ad›mlar Türkiye’ye yabanc›

yat›r›mc›n›n yo¤un ilgisini çekmifltir. Rakam-

lara bakacak olursak; ülkemize gelen do¤-

rudan yabanc› sermaye uzun y›llar 1 milyar

Dolar civar›nda kalm›fl, 2005 y›l›nda 9,7 mil-

yar Dolar’a ulaflm›flt›r. 2006 sonu itibariyle

ülkemize gelen uluslararas› sermaye 20 mil-

yar Dolar’d›r. 

Yaflar Toplulu¤u 60 y›l› aflk›n bir süredir Tür-

kiye’de sanayi yat›r›mlar› yapan bir grup. ‹lk

yabanc› sermayeli ortakl›klar› kurmufl, sana-

yi yat›r›mlar› gerçeklefltirmifltir. Do¤rudan

yabanc› yat›r›mda, yat›r›mc› ile uzun dönem-

li bir iliflki kurulur. Küresel orta¤›n yerel or-

takl›¤a katk›s› oldu¤u kadar, yerel ortakl›¤›n

da yabanc›ya katk›s› vard›r. Yerel ortak pa-

zar bilgisine sahiptir, ülke politikas›, mevzu-

at, yerel al›flkanl›klar hakk›nda birikimleri

vard›r. Buna karfl›l›k yabanc› ortak, ileri üre-

tim ve ürün teknolojisi getirebilir. Uluslarara-

s› finansal kaynaklara ulafl›m ve genel yöne-

tim aç›s›ndan farkl› birikimlere sahiptir.

Ayr›ca, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m›

ile getirilen yeni ve ileri teknolojinin yaratt›¤›

önemli sonuç befleri sermayenin güçlenme-

sidir. E¤itimli iflgücünün ülke d›fl›na gitme-

mesi ve ülke genç nüfusuna istihdam yara-

t›lmas› da önemli bir katk›d›r.  

Bugün küresel sermayeli firmalar›n varl›¤›

yerel rekabeti gelifltirmektedir. Ancak, ya-

banc› sermayenin kay›t d›fl› ekonomi varl›-

¤›ndan rahats›z oldu¤u ve adil rekabet flart-

lar›n› olmazsa olmaz koflul olarak gördü¤ü-

nü de biliyoruz. 

Yeni yabanc› sermayeli yat›r›mlar›n mevcu-

diyeti verimlilik, karl›l›k yan›nda tüketici

memnuniyetine de önemli olumlu etkiler

yapmaktad›r. Vergi ve istihdam aç›s›ndan

yeni kaynaklar oluflmaktad›r. Genç nüfusu-

muz bütün bu geliflmelerden yararlanacak-

t›r. Di¤er taraftan yerel flirketlerin kurumsal

yönetim ilkelerini benimsemesi ile daha yük-

sek oranda küresel sermaye kaynaklar›ndan

istifade edilebilece¤i inanc›nday›m.

Ülkemiz ve sanayimiz daha baflar›l› dönem-

lere do¤ru yol almaktad›r. Reformlar devam

etmeli. Daha yapacak çok fley var. Tutarl›

stratejiler ile yürümek Türkiye’nin baflar›

grafi¤ini yükseltecektir. Gelece¤e somut ve

iddial› hedefler ve ümitle bak›yoruz. 

Sevgi ve sayg›lar›mla

F›rsatlar ülkesi Türkiye

Yaflar Toplulu¤u 60 y›l› aflk›n bir süredir Türkiye’de sanayi
yat›r›mlar› yapan bir grup. ‹lk yabanc› sermayeli ortakl›klar›

kurmufl, sanayi yat›r›mlar› gerçeklefltirmifltir.

Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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Yaprak Özer

‹‹ççeerriikk vvee TTaassaarr››mm UUyygguullaammaa

iinnddeekkss iiççeerriikk--ii lleettiiflfliimm ddaann››flflmmaannll ››kk

Kore fiehitleri Cad. No:28 At›l›m ‹fl Merkezi  
K:4 D:4 Zincirlikuyu-‹stanbul

TTeell:: 0212 347 70 70  FFaakkss:: 0212 347 70 77
ee--mmaaiill:: indeks@indeksiletisim.com

wweebb:: www.indeksiletisim.com
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GGöörrsseell YYöönneettmmeenn

Esen Ataman Kürklü

GGrraaffiikk TTaassaarr››mm

Serkan Bengin, Emre Ergül, Emre Alptekin

FFoottoo¤¤rraaff:: Dianet

TTeekknniikk KKoooorrddiinnaassyyoonn:: Ça¤layan Bay›ro¤lu

‹‹ddaarrii ‹‹flfllleerr:: Özge Yurtseven

BBaasskk››

Stil Matbaac›l›k

‹brahimkarao¤lano¤lu Cad.

Yay›nc›lar Sk. No: 5 Stil Binas›

Seyrantepe/‹stanbul

Telefon: 0212 281 92 81

YYaayy››nn ttüürrüü

Yerel-Süreli-3 Ayl›k

DDeerrggii YYöönneettiimm YYeerrii

Yaflar Holding A.fi. ‹stanbul Temsilcili¤ii 

Setüstü Kabatafl No: 23 ‹stanbul

TTeelleeffoonn:: 0212 251 46 40

FFaakkss:: 0212 244 42 00

ee--ppoossttaa:: yasadergi@yasar.com.tr

“Yafla” Dergisi’nin içerik ve tasar›m› ‹ndeks ‹çerik ‹letiflim Dan›flmanl›k

taraf›ndan yarat›lm›fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› kapsam›nda eser

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

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

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

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

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

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

do¤abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de¤ildir.
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04 haber

Yafla sizinle güzel

Yafla sayfalar›nda fikir önderleriyle yap›lan söyleflilerin yan› s›ra müzik, tarih, arkeoloji, felsefe, 
dekorasyon, mimari, tasar›m, foto¤raf, sa¤l›k; yani yaflama dokunan her türlü haber yer buluyor. 

Yafla yafl›yor, yaflad›kça gelifliyor, gelifltikçe yaflama yeni yaflanacaklar kat›yor. 
Özetle, Yafla’da k›s›r döngülerin en güzeli yaflan›yor.
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Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan
Yaflar Kalpakl›o¤lu Yafla Dergisi’nin ilk editör
yaz›s›nda flöyle diyordu: “Yap›lan araflt›rmalar

gösteriyor ki, baflar›l› flirketlerin en önemli özelliklerin-
den biri, idealleri gerçe¤e dönüfltürmek. 

Yaflar Toplulu¤u gözlerini ‹zmir’de açt›, Türkiye’yle bir-
likte büyüdü, geliflti... Bölgenin ve ülkenin sorunlar›n›
yaflad›, yo¤ruldu, olgunlaflt›. Yaflar Türkiye’yi yaflad›.
Temel ihtiyaç maddeleriyle birlikteli¤imizi perçinledik.
Kad›na, erke¤e, çocu¤a ayr› ayr› ulaflmaya çal›flt›k.
Genci ve yafll›y› ayr› ayr› hedefledik. Sizlerle birlikteli¤i-
mize bir halka daha eklemek istiyoruz. Daha yak›n ola-
l›m, belli de¤erleri, al›flkanl›klar›, zevkleri; k›sacas› bir
yaflam fleklini birlikte paylaflal›m istedik. Elinizde tuttu-
¤unuz Yafla dergisi, Yaflar Grubu’nun siz de¤erli dost-
lar›na bir hediyesi...”

‹lk say›s› Nisan 2004 tarihinde yay›mlanan Yafla dergi-
si, üç y›l› geride b›rakt›. Bir prestij yay›n› olarak Ya-



06 haber

fla’n›n bugüne kadar kaydetti¤i geliflim, Yaflar Gru-
bu’nun geliflim ve de¤ifliminin aynas› niteli¤ini tafl›yor.
Yaflar Grubu 62 y›ld›r sa¤lam ad›mlarla büyüyerek Türk
özel sektörünün geliflmesine katk›da bulundu. Ülke
ekonomisinin yan› s›ra Türk insan›n›n sosyal ve kültürel
geliflimine de önem verdi. Yafla da bu çizgide yoluna
devam etti ve bugün 13. say›ya ulaflt›. 

Bafllang›c›ndan beri üç ayda bir yay›mlanan Yafla, ilk
say›s›ndan itibaren yaflam›n içinde, her fleyiyle hayat›
ça¤r›flt›ran bir dergi olarak kurguland›. Zengin içeri¤i ve
tasar›m›yla bir kurum dergisi olman›n ötesinde okuyu-
cular›n›n bilgisine bilgi katabilecek, onlar› pek çok ko-
nuda ayd›nlatabilecek ama ayn› zamanda hoflça vakit
geçirmelerini sa¤layabilecek bir dergi olarak yoluna de-
vam etti, ediyor. 

Yafla’n›n sayfalar›nda ifl dünyas›n›n fikir liderleriyle ya-
p›lan söyleflilerin yan› s›ra müzik, tarih, arkeoloji, felse-
fe, dekorasyon, mimari, tasar›m, foto¤raf, sa¤l›k; yani
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yaflama dokunan her türlü haber yer buluyor. Yafla ya-
fl›yor, yaflad›kça gelifliyor, gelifltikçe yaflama yeni yafla-
nacaklar kat›yor. Özetle, Yafla’da k›s›r döngülerin en
güzeli yaflan›yor.

‹lk say› Türkiye genelindeki üst düzey yöneticilere, çe-
flitli medya organlar›na ve sivil toplum kurulufllar› ile üst
düzey bürokrasi ve d›fl temsilcilik üyelerine ulaflt›r›lm›fl-
t›. Dergi y›llar içinde “paylaflt›kça ço¤ald›k” dercesine
yay›ld›, tiraj› artt›.

Yola ç›karken amaç yaflam› paylaflmakt›, birlikte yafla-
maya bafllad›k. Amac›m›z günlük kofluflturma içinde
kaç›rd›¤›m›z yaflam› bir yerden yakalamakt›, ona tutun-
mak, yeni ufuklar açmakt›. Bir bakt›k ki birlikte yeni ya-
flamlar keflfediyoruz. 

Yafla’n›n yaflanacak yeni say›lar›nda buluflmak üzere,
sevgiyle...



Yaflar Türkiye’nin ilklerini yapm›fl, öncü sanayi
kurulufllar›ndan biri. ‹zmir deyince akla gelme-
leri flafl›rt›c› de¤il. Boya ve kimya sanayi, g›da

ve içecek sanayi, temizlik ka¤›tlar›, turizm ve otelcilik,
d›fl ticaret gibi pek çok ifl kolunda faaliyetlerini biliyo-
ruz. Her gün ürünlerinin bir k›sm›n› evimizde görüyoruz. 

Tabii d›flar›dan böyle görülebilir. Yaflar son y›llarda ön-
ce iç organizasyonunda yapt›¤› de¤iflimi, geçti¤imiz y›l
d›flar›ya da tafl›y›nca, pek ço¤umuz birden ne oluyor
diye gözlerimizi Toplulu¤a çevirdik. Yeni ve radikal ka-
rarlar al›nd›, yeni yönetim anlay›fllar› uyguland› ve gir-
dikleri darbo¤azdan ç›kma baflar›s› yolunda önemli
ad›mlar at›ld›. 

Üç y›l önce yönetim kurulu baflkan vekilli¤inden bafl-
kanl›¤a gelen Feyhan Kalpakl›o¤lu, k›saca özetledi¤im
bu ç›k›fl, duraklama, gerileme ve yeniden ç›k›fl öyküsü-
nün içindeki önemli bireylerden biri. Ailenin di¤er fertle-
ri yönetim kurulu ve icrac› ekiple birlikte çal›flmalar› yü-
rütüyor. Türkiye ekonomisinin önemli oyuncular› ara-
s›nda yer alan gruplara bakt›¤›n›zda bir elin parmakla-
r›n› geçmeyen profesyonel kad›n yönetici ve liderlerden
biri. 

Röportajda sordu¤um soru ve verdi¤i yan›tlar› okuyun-
ca farkl› bir Yaflar’la karfl›laflacaks›n›z. Farkl›l›¤› yarat-
man›n kaç›n›lmaz oldu¤unu düflünebilirsiniz. Ancak

önemli olan düflünceleri hayata geçirmek. Röportaj bo-
yunca gözünüze en fazla tak›lacak kelime, strateji. Kal-
pakl›o¤lu, Yaflar’daki düflünce de¤iflimini detaylar›yla
anlatt›. 

Kalpakl›o¤lu, geçti¤imiz y›l› radikal ad›mlar›n at›ld›¤› bir
y›l olarak tan›ml›yor ama ayn› büyüklükteki ad›mlar›
farkl› istikametlerde bu y›l da atmaya kararl› gözükü-
yor. “Bugünü tahmin etmifl miydiniz?” diye sordum,
“Hayal etmifltim” diye yan›t verdi. Hayali sevip sevme-
di¤ini sordu¤umda her fleyin hayalle bafllad›¤›n› söyle-
di. fiirketlerle ilgili sorular›m›n neredeyse hepsine küre-
sel yan›tlar verdi.

“Kendinize zaman ay›r›yor musunuz?” diye sordu¤um-
da, net olarak “Evet” yan›t›n› verdi, anlat›nca ben “Ha-
y›r” dedi¤ine kanaat getirdim: “Kendime zaman ay›r-
mak için öyle bir saat, bir günüm yok. ‹nsan›n kendisi-
ne zaman ay›rmas› befl dakika da olabilir. O befl daki-
kada siz befl saatlik bir fley de yapabilirsiniz.” Kalpakl›-
o¤lu kendisine ay›rd›¤› en mutlu zamanlar› flöyle tan›m-
lad›: “Kitap okumak ve müzik dinlemek hofluma gidi-
yor. Okudu¤um çok say›da biyografi var. Felsefe, tarih,
do¤al yaflam, sa¤l›kl› beslenme, çevre konular›, k›saca
her konuda okurum. Seyahat etmek, yeni yerler gör-
mek beni motive eder. Do¤a yürüyüfllerimi aksatma-
maya çal›fl›r›m. Baz› sporlara ilgi duymama ra¤men ga-
liba o konuda yetenekli de¤ilim.” 

08 söylefli: Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu
rrööppoorrttaajj:: yaprak özer

Gelecek uzun soluklu stratejilerle
hedefe yürüyen kurumlar›n olacak



A¤›rl›kl› ifl dünyas›na iliflkin sohbetimizin aras›na s›k›flan
birkaç özel hayat k›r›nt›s›n› bir kenara b›rakacak olur-
sak, Kalpakl›o¤lu’nun gözünden Yaflar, ifl dünyas›, kü-
resel yönetim anlay›fl› ve dün/bugün/gelecek dans›na
hofl geldiniz. 

2006’y› de¤erlendirerek bafllayal›m. 2006, Yaflar Hol-
ding aç›s›ndan nas›l geçti?
Yaflar Holding 2006 y›l›n› hedefleri do¤rultusunda ka-
patt›. 2001 krizinden itibaren rehabilitasyon, yeniden
yap›lanma ve yeni stratejiler do¤rultusunda çal›flan bir
ekip vard›. Bu ekibin hedeflerinden bir tanesi, Yaflar
Holding’in finansal yap›s›n› güçlendirecek yeni bir yap›-
ya oturtmakt› ve bu da uzun soluklu bir strateji ve kar-
l› bir performansla olabilecek bir konuydu. Di¤eri de,
TMSF iliflkilerinde bir sonlanma veya ar›nma hedefi di-
yelim. Her iki hedefin de d›fl finansman yoluyla yap›l-
mas›n› planlad›k, bunlar› gerçeklefltirmek için geçen y›l
fiubat ay›nda bafllayan yo¤un çal›flmalarla, y›l›n son
çeyre¤inde net flekilde hedeflere ulafl›ld›. Bunun neti-
cesine TMSF’ye olan borçlar›n kapat›lmas› diye baka-
biliriz. Dresdner Bank öncülü¤üyle 200 milyon Euro’luk
bir tahvil ihrac› gerçeklefltirdik. 2006 y›l›nda Yaflar Top-
lulu¤u flirketlerinin performans› karl›l›klar› bütçelenen
hedefler do¤rultusunda gerçekleflti. 

2006 önemli ad›mlar›n at›ld›¤›, de¤iflim y›l› say›labilir
mi? 
Öyle düflünülebilir. Yedi y›ll›k, befl y›ll›k uzun vadeli bir
finansman, 40-50 finans kurulufluyla çal›fl›rken, sistemi
iki üç finans kurulufluyla çal›fl›r hale getirmek ve çok
net stratejiler oluflturmak önemliydi. Do¤ru hedefler ve
stratejilerle gitti¤imize ikna olundu¤u için olumlu bir ra-
ting alabildik. Tabii 2006’da her fley bununla kalmad›.
2006 y›l›nda, d›fla aç›lma konusunda da önemli proje-
ler bafllat›ld›. Projelerden bir tanesi gayrimenkul sektö-

ründe olacak. ‹zmir’de Yaflar Holding’in sahip oldu¤u
bir araziyi gelifltirme konusu üzerinde çal›fl›yoruz. Böy-
lece topluluk farkl› alanlardan yeni kaynak yarat›lmas›
üzerine de yo¤unlafl›yor.

Nerede?
Bornova’da ilk boya tesislerinin kuruldu¤u yerde, flu
anda kullan›lmayan büyük bir alan var.

Gelecek y›l için baflka bir heyecanl› proje var m›?  
2007 içinde iddial› büyüme hedeflerimiz var. Yeni ürün-
ler ile tüketiciye bol seçenek sunaca¤›z. Ayr›ca yurtd›fl›
projelerimiz de h›zla yürüyor.  

Nedir bu hedefler, biraz daha somut olarak söz etme-
niz mümkün olabilir mi? 
‹fl kollar›m›za göre de¤ifliyor. Topluluk olarak yüzde 10-
12 civar›nda büyümeyi hedefliyoruz.

Büyüme hedefiniz Türkiye’den daha h›zl›...
Türkiye’den daha h›zl› büyüyece¤imiz sektörler var di-
yelim.

Hangilerinde, g›dada m›? 
G›da sektörü, içecek sektörü. Asl›nda yeri gelmiflken
Yaflar Holding çal›flmalar›nda önemli bir yenilik olarak
gördü¤üm ve üzerinde özenle çal›flt›¤›m›z bir geliflme-
den söz etmek istiyorum. Stratejik plan çal›flmalar›m›za

yeni bir anlay›fl getirdik. Eskiden stratejiler y›ll›k ve da-
ha uzun dönemlerde yap›l›rd›. fiu anda stratejiyi sürek-
li konufltu¤umuz yeni bir formata soktuk. 

Biraz açal›m m›, nas›l oluyor?
Dünya h›zla küresellefliyor, gündem çok h›zl› de¤ifliyor.
Bu yeni dünyan›n gerekleri ve bizim bulundu¤umuz
sektörler itibariyle, daha s›k ve hatta sürekli bir araya
gelen düflünme platformlar› yarat›p, hedeflerimizi ve
planlar›m›z› yap›yoruz. Sektörden ve konusunda uz-
man kiflileri de bu iflin içine alarak, kendi sektörlerimiz-
deki de¤iflimi farkl› bak›fl aç›lar›ndan görüyor ve duru-
flumuzu ayarl›yoruz. Rekabetçi olmak için bu çok
önemli. 

Bir yarat›c› ekipten mi söz etmeliyiz?
Hay›r, bunlar, Yönetim Kurulu, ‹cra ve ‹cra’ya ba¤l› yö-
netimin birlikte yürüttü¤ü çal›flmalar. Örne¤in tüketici
davran›fllar›n› analiz ediyoruz. Mevcut ifllerimiz ve bü-
yüme hedeflerimizin yan› s›ra sektörlerimizdeki yeni ge-
liflmeleri izliyor ve hedefler koyuyoruz. 

O zaman yönetim kurulu iflin içinde daha fazla rol ala-
cak… 
Yönetim Kurulu yine kurumsal yönetim sistemi içinde
kalmal›, ‹cra’da de¤il. Strateji ve hedefi belirlemek, per-
formans› takip etmek zaten Yönetim Kurulu’nun ifli. ‹c-
ra ise Yönetim Kurulu ile birlikte belirledi¤i hedefleri ra-
kamlara ve olaylara dönüfltürüp uygulanmas›n› yapan
pozisyon oluyor diyelim. Önemli bir ifl bölümü oldu¤u-
nu düflünüyorum. Baflar› için birlikte uyum içinde çal›fl-
mak flart. 

Bu çal›flmalar› bafllatt›n›z m›?
Evet. Ne zaman ki, stratejik planlar statik olmaya bafl-
l›yor, dünyadaki h›zl› de¤iflimi yans›tm›yor, sorun var

demek. Yönetim Kurulu biraz daha etkin ve de¤iflime
liderlik yaps›n görüflündeyim. Herkesin görüfllerini söy-
leyebilece¤i kat›l›mc› platformlar oluflturmak önemli.
Daha yarat›c›, daha radikal, daha cesur fikirlerin ç›kma-
s› gerekiyor. Bu da rutinden ayr› platformlar oluflturul-
mas›n› gerektiriyor. Dünyada pek çok fley oluyor, her
an yeni f›rsatlar ç›kabiliyor; dolay›s›yla y›lda bir karar ve-
rilen ve “befl y›ll›k strateji yapaca¤›m, öbür y›l da o stra-
tejiyi gözden geçirece¤im” tarz› sistemlerden süreklilik
arz eden, ifli daha nas›l büyütürüz diyen sistemlere ka-
y›yoruz.  

Yarat›c› ekiplerden söz ediyorsunuz. Oysa ‹zmir insan
kayna¤›n›n yetersiz oldu¤u ve kimsenin gitmek isteme-
di¤i bir yer olarak anlat›l›rd›. Demek ki bu tür sorunlar
art›k geride kalm›fl...
Liderlik çok önemli. Ama liderlik tan›m› da farkl› hale
geldi, iflimizi ekipler yürüttü¤ü için daha fazla tak›m ru-
hunu içeren bir liderlik anlay›fl›na gerek var. Bilgi ve ile-
tiflim ça¤›nda yaflasak da, dünya elimizin alt›nda olsa
da, icraat ve geliflme için mutlaka vizyoner liderlik ge-
rekiyor. ‹nsanlara do¤ru ve gerçeklefltirilebilir hedefler
verildi¤inde, do¤ru stratejiler gelifltirildi¤inde; k›sacas›
etkin bir yönetim biçimi, performans› çok art›r›yor. Sü-
rekli talimatla ifl yapan bir anlay›fltan, fikir üreten ve
kendini yöneten ekiplere geçmek ve yarat›c› fikirleri ge-
lifltirmek, desteklemek, teflvik etmek gerekiyor. Yarat›-
c› bir ekiple çal›flacaksak belirli sahalarda özerklik ver-
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mek laz›m. Zaman çok de¤erli, çok daha iyi kullanma-
m›z gerekti¤ine inan›yorum. Organizasyonu h›zl› hare-
ket eden ve karar alan bir yap›ya getireceksek yeni ko-
nulara da aç›k olmak gerekiyor.   

Hedefiniz ne? 
‹ki hedefimiz var. Birincisi Yaflar olarak karl›l›¤›m›z› ar-
t›rmak, ikincisi de iflimizi büyütmek. Bu iki hedef ayn›
zamanda küresel oyuncu olmak için olmazsa olmaz
konular. Öncelik rutinin d›fl›nda “breakthrough” diye
ifade etti¤imiz yeni konular. Yani Yaflar’› bir yerden bir
yere tafl›yacak projeler üretmek üzerine çal›fl›yoruz. 

Yurtd›fl›nda hedef ne? 
Körfez ülkelerinde P›nar ürünleriyle, markam›zla var›z.
Mevcut pazar pay›m›z› ve ürün çeflitlili¤imizi art›rmak
hedefimiz. AB’de P›nar olarak beyaz peynir pazar›nda
var›z. Hindistan, Rusya gibi büyük pazarlar ilgimizi çe-
kiyor. 

Hindistan, Rusya zor co¤rafyalar de¤il mi? 
Bu ülkelerde, birçok global yat›r›m ve marka mevcut.
Özellikle Rusya’dan söz ediyorum, tüketici orada. Bu-
gün tüketicinin ve büyümenin oldu¤u yerde büyüyebi-
lirsiniz. Büyümenin olmad›¤› bir yerde, örne¤in Avru-
pa’da büyümek zor, rekabet yo¤un. Bunlar geliflmekte
olan pazarlar, genç nüfuslu ülkeler.

Tüketecek nüfusa gidiyorsunuz anlafl›lan…
Bugün dünyan›n bütün büyük markalar› Çin’de varlar.
Coca Cola Afganistan’da tesis açt›. Bütün dünyada ol-
mak gibi bir hedefimiz yok. Bu sektörlerdeki potansiye-
li ciddi olarak inceliyoruz. Do¤ru insan, do¤ru ortak ve
do¤ru yap›yla gitmelisiniz. Bunlar Yaflar Holding’in üç
y›ll›k stratejileri içinde olan öncelikler. Bu çal›flmalar iyi
haz›rl›k yap›larak, do¤ru bir planla gitmemiz gereken

yerler. P›nar markas› Turquality projesinde, Türkiye’nin
tan›nm›fl markalar›n›n içinde. Bizim çok genifl bir ürün
gam›m›z var ancak bölgesel çal›flma yapt›¤›m›z zaman,
lokal tüketicinin taleplerine göre ürün gelifltirilmesi ge-
rekti¤ini düflünüyoruz. Örne¤in Körfez ülkelerinde y›llar
önce Labne’yle pazara girdik. 

Baz› sektörlerden ç›k›yorsunuz…
Baz› ana iflimiz olmayan faaliyetlerimiz var. Catering
sektöründeydik, devrettik. Hindi iflinde büyük oyuncu-
yuz ama hindi dam›zl›k iflimiz önemli stok gerektiriyor-
du, büyük ciro getirmeyen iflti. Bu ifl kolundan da ç›k-
t›k. Biz Yaflar’da sürekli odaklanmak, liderli¤imizi koru-
mak ve karl›l›¤› art›rmak üzerine çal›fl›yoruz. 

2007’de devam edecek mi? Hangi alanlarda? G›da m›
boya m›?
Devam edecek. Ama g›da ve boya birbirinden farkl›.
Pazar pay›n› yeterli bulmad›¤›m›z ya da tüketicinin be-
¤enmedi¤i ürünlerimizi üretmiyoruz, ama her y›l çok
say›da da yeni ürün piyasaya ç›k›yor. Dolay›s›yla zaten
kendi içinde bir dengesi var. 

Geçmiflin Yaflar’›yla bugünün Yaflar’› aras›ndaki farklar
neler?
Geçmiflin Yaflar’› ya da bugünün Yaflar’› m› yoksa,
geçmiflin Türkiyesi ve bugünün Türkiyesi mi? Enflasyo-
nun düflük oldu¤u, s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤›, dünya ti-

caretinin tek tip kurallara oturdu¤u ve her aç›dan insan
kayna¤›n›n öneminin artt›¤› bir ortamda, geçmiflteki ko-
flullarla ifl yapmak imkans›z. Yaln›zca bir ülkeye odak-
land›¤›n›z, global olamad›¤›n›z zaman fazla büyüme ve
rekabet flans›n›z yok. O büyüme ancak ülkenin büyü-
mesi kadar sürdürülebilir. Üstelik Dünya markalar›yla
da rekabet etmek imkans›z oluyor. Büyüme için flirketi
farkl› co¤rafyalara tafl›man›n yolunu bulmal›s›n›z. Bura-
da da tüketiciyi yakalamak, kaliteyi yaratmak için do¤-
ru strateji, araflt›rma önemli. 

Kapasiteniz hangi tür kapasite?
Bilgi ve teknoloji kapasitemiz, insan kapasitemiz, ser-
maye kapasitemiz... Fakat sermaye art›k bir k›s›t de¤il,
iyi projeleri destekleyen birçok kaynak var. Yaflar, iyi
projeler yaratt›¤›nda bugün de, geçmiflte de hem or-
tak bulabilmifl hem finans deste¤i alabilmifl. Yaflar’›
tekrar yarat›c› konumuna do¤ru götürmek için çal›fl›-
yoruz.

‹ki yüz milyon Euro tutar›ndaki tahvil sat›fl› Yaflar için
nas›l bir yenilikti? 
Baflar›l› bir proje olarak adland›r›labilir. Birincisi Türki-
ye’ye olan güvenin göstergesi idi. ‹kincisi Yaflar’a olan
güvenin. Geçmifl performans, do¤ru organizasyon ve
kifliler kurumsal yönetim, sa¤l›kl› gerçekçi büyüme ve
gelecek planlar›. Do¤ru bir yerde oldu¤umuz için biz bu
kayna¤a ulaflabildik. K›sa vadeli finans yap›s›ndan da-
ha uzun vadeli bir yap›ya sahip olduk.   

Asl›nda bankalara olan borcunuzu flimdi baflka kaynak-
lara aktarm›fl oldunuz.
‹flinizin finansmana ihtiyac› var. Çünkü bütün ifl kolla-
r›nda büyümeniz, fonlanman›z gerekiyor. Hammadde
al›yorsunuz, üretiyorsunuz, sat›yorsunuz. Bu süreç
bafll› bafl›na bir iflletme sermayesi gerektiriyor. Bir flir-

ketin borçsuz çal›flmas› diye bir denge yok, ama bütün
mesele borçta uluslararas› firmalarla rekabet edecek
faiz ve vade yap›s›nda olmak. Türk bankac›l›k sistemi;
sermaye yap›s›, limitleri, kurallar› aç›s›ndan büyük ope-
rasyonlara aç›k de¤ildi uzun y›llar. Ya da daha zordu
diyelim. 

‹nsan kaynaklar›nda yeni unsurlar var m›? Baflar›lar›n›-
z›n alt›nda ‹K faktörü var m›?
Do¤ru insan› do¤ru pozisyonda görevlendirmek, yal›n
bir organizasyona geçmek, ekip çal›flmalar›na geçifli
sa¤lamak gerekiyor. Yaflar Toplulu¤u baflar›l› bir flekil-
de insan kayna¤›n› her zaman kendi içinden yaratm›fl-
t›r. Bu konuda yerleflik bir kültürümüz var. Tabii kriz za-
manlar›nda kay›plar›m›z, birtak›m erteledi¤imiz strateji-
ler de oldu. Ama bugün uygulad›¤›m›z politikay› tan›m-
layacak olursak, insan kayna¤›nda radikal bir fley yap-
mad›k, yaln›zca genel prensiplerimizi çok daha etkin ve
tavizsiz uygulad›k diyelim.

Neydi genel prensipler?
‹çeriden yükseltme, yetenek havuzlar›m›z› oluflturup
gelifltirme, e¤itim, organizasyon yap›s›ndaki belirsizlik-
leri ve karmaflalar› giderme, ifl tan›mlar›n› güncellefltir-
me, performans de¤erlendirme, devam etmekte olan
birçok insan kayna¤› projesi var. Gruba yeniden reka-
betçi ve yarat›c› yönetici çekme süreci bafllad›. Geçen-
lerde dinledi¤im bir konuflmadan akl›mda kalan flu
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cümleyi paylaflay›m: “H›zl› gitmek istiyorsan tek bafl›na
git. Uza¤a gitmek istiyorsan ekiple git.” Kriz dönemin-
de h›zl› olmak çok önemliydi. Art›k uzun vadeli bak›yo-
ruz gelece¤e. Dinamik organizasyonlar de¤iflen flartla-
ra göre, gerekti¤inde h›zl›, gerekti¤inde de uza¤a git-
mek zorunda. 

Know how m› inovasyon mu? 
‹novasyon öyle anlafl›lsa da yaln›zca yeni ürün anlam›-
na gelmiyor. fiu ana kadar anlatt›klar›m›n hepsini inova-
tif bir çal›flma olarak alg›layabilirsiniz; yeni ifl yapma ko-
flullar›, yeni organizasyon çal›flmalar›, bütün bunlar ye-
nilik h›z›, ilerleme getiriyor kuruma. Neticede dün yap-
t›¤›n›, bugün farkl› bir flekilde yap›yorsan ve bu yolda
daha karl› bir büyüme ve tüketiciye ilave de¤er yarat›-
yorsan bu inovasyon oluyor. ‹novasyon bitmeyen bir
süreç, bence bundan sonraki 20 y›l kendini sürekli ye-
nileyen,  tüketiciye göre de¤iflim yaratan, kurum ve ki-
fliler inovatif olacaklar ve onlar gö¤üsleyecekler yar›fl›
görüflüne sahibiz. 

Üç y›l öncesine dönerseniz, bugünü tahmin edebiliyor
muydunuz?
‹fl sadece tahminlerle olmuyor ama hayal edip, her za-
man uzun soluklu hedefler koyman›n yarar›na inan›yo-
rum. Yaflar’›n zaten böyle bir potansiyeli var. Zorlu bir
sürecin içindeydik. Yönetim Kurulu Baflkan› oldu¤um
zaman zaten o sürecin içindeydim. O dönem Türki-

ye’nin geçirdi¤i makroekonomik s›k›nt›lar›, politik istik-
rars›zl›klar›, çeflitli global krizleri yaflad›k. Dan›flmanla-
r›m›zla çal›fl›yor; stratejileri ve ana faaliyet alanlar›m›z›
belirliyorduk. Kurumsallaflma ve ana ifl kollar›na odak-
lanma, verilen kararlar› uygulamadan önce, tabii ki
h›zl› atlat›lmas› gereken makro ekonomik kriz vard›.
Bu çal›flmalar yaln›zca son üç y›l›n icraat› ve hedefi
de¤il. 

Ben “tahmin etmifl miydiniz” dedim, siz “hayal etmifl-
tim” dediniz. Hayallerinizin aras›nda gerçekleflmeyenler
var m›?
Tabii ki var. Hayaller sürekli yenileniyor. Gelecekle ilgili
hayallerimiz ve hedeflerimiz flimdi yurtd›fl›ndaki faaliyet-
lerimiz. Gündemimizde 20’ye yak›n yeni ve devam
eden proje var. Önceliklerle çal›flmay› seviyorum. Ön-
celikler olunca daha odakl›, olmazsa olmaz ad›mlar›
öne al›yorsunuz. Çünkü zaman k›s›tl›, insan kayna¤› k›-
s›tl›... Neticede daha baflar›l› oluyorsunuz. Hayallerin
tükendi¤i bir organizasyonda bence liderler kenara çe-
kilmeli. 

Hayal güzel bir fley de¤il mi?
Hayaller hedeflere dönüflüyor. Tabii ki her fley hayalle
bafll›yor. ‹fl dünyas›nda hayaller uçuk hayaller olmuyor,
neticede ifl dünyas›n›n hayali yine de elindeki birikime,
insan kayna¤›na dayan›yor ve sonuçta ayaklar› yere
basan hedeflere dönüflüyor.
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E¤lence zaman›yd›! Morsbroich fiatosu Müzesi
görevlileri 15 fiubat 1976 tarihinde aç›lacak bir
sergi için, içecekleri içinde so¤utabilecekleri bir

kap ar›yorlard›. “Bak›n, bu eski ya¤l› le¤en uygun, ama
önce y›kamak gerekir!” dedi birisi. Görevliler ya¤l› le¤e-
ni al›p y›kad›lar, güzel bir içecek so¤utucusuna çevirdi-
ler. Sanatç› Joseph Beuys anlafl›lmaz bir flekilde küp-
lere bindi. Me¤er görevliler, Beuys’un “Ya¤l› le¤en”
isimli eserini y›kam›fl kendilerine so¤utucu yapm›fllar.

Enstalasyon, happening ve performans gibi ça¤dafl
sanat alanlar›nda ilk eserleri vermifl olan Alman sanatç›
Beuys, 1921'de Krefeld'de do¤du. Çocuklu¤undan iti-
baren do¤aya ve hayvanlara karfl› ilgiliydi. Eserlerinde
do¤an›n iyilefltirici gücüne, büyüsüne s›k s›k yer verdi.

Beuys, 2. Dünya Savafl›’nda Alman Hava Kuvvetleri’ne
gönüllü olarak kat›ld›. ‹çinde bulundu¤u uçak, 16 May›s
1944’te K›r›m üzerinde düflürüldü ve Beuys olaydan
a¤›r yaral› olarak kurtuldu. Beuys’u bulan göçebe Tatar-
lar, onun yaral› bedenini ya¤lay›p keçe ile sard›lar ve
Beuys’u bu flekilde belki de ölmekten kurtard›lar. ‹flte
bu kaza sanatç›n›n yaflam›nda dönüm noktas› oldu. Ta-
tarlar›n kendisini iyilefltirmek için kulland›¤› maddeler ise
daha sonra eserlerinde temel malzeme olarak yer ald›.

Kavramsal sanat ve Beuys
2. Dünya Savafl› sonras›nda spiritüel bilim konusunu
inceleyen ve sulu boya çal›flmalar yapmaya bafllayan
Beuys, 1947 y›l›nda Düsseldorf Sanat Akademisi’ne
girdi. Burada profesörlü¤e kadar yükseldi. Beuys’un
“Geniflletilmifl Sanat” ve “Toplumsal Plastik” ad›n› ver-
di¤i sanatsal yaklafl›m›yla üretti¤i yap›tlar› ve söylemi
onu 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda sanat dünyas›n›n en et-
kin isimlerinden biri yapt›. Beuys kavramsal sanat›n da
öncülerindendi. Kavramsal sanat 1960’larda, al›fl›lm›fl

sanat eseri biçiminde görünmeyen sanat eserleri için
kullan›lmaya bafllanan, ortaya ç›kt›¤›nda sanat dünya-
s›n› bütünüyle sarsan bir terim. Kavramsal sanatç›lar›n
amac› bir resim ya da heykel yapmak üzere yola koyu-
lup bu amaca yönelik fikirler üretmek de¤il, bunun ye-
rine geleneksel gereç ve biçimlerin ötesinde düflünüp
fikirlerini uygun malzemeler ile ifade etmek. 

Beuys’un sanat›n›n temelinde “eylem” kavram› yatar,
çünkü onun için sanat bir eylemdir. Beuys’a göre sa-
natç›, eylem ve sanat yap›t›n› tek bir çerçevede birlefl-
tirir. Yani sanat yap›t›, sanatç›n›n eyleminin kendisidir.
Sergilenebilecek nesneler ise yaln›zca tortudur. 

‹flte bu yaklafl›ma Beuys’dan güzel bir örnek: Beuys
Berlin’in Karl Marx meydan›ndaki 1 May›s gösterilerine
kat›l›r. Yapt›¤›, k›z›l renkli bir süpürgeye dayan›p olan
biteni seyretmektir. Ne zaman ki gösteri biter, s›ra Be-
uys’un eylemine gelir. Beuys, k›z›l renkli süpürgesiyle
tüm meydan› süpürür. Süprüntüleri de iki asistan›n›n
tafl›d›¤› biri siyah biri sar› iki deri torbaya doldurur. Ey-
lem bittikten sonra galeride sergilenecek yap›t da, iflte
bu süprüntülerdir.

Beuys’un piyanoyu deterjanla doldurup çalmak, ya¤
parçalar›n› ›s›rmak, koltukalt›n›n alç›dan modelini al-
mak, yüzü bala bulanm›fl bir flekilde kuca¤›ndaki ölü
tavflana galerideki tablolar› anlatmak gibi ses getiren

birçok performans› ve enstalasyon çal›flmas› var. Bun-
lar, “Ölü Bir Tavflana Resimleri Nas›l Aç›klars›n›z”
(1965) ve “Amerika’y› Seviyorum, Amerika da Beni Se-
viyor” (1974) adl› gösterileri. 

“Ölü Bir Tavflana Resimleri Nas›l Aç›klars›n›z”
Beuys, 1965 y›l›ndaki ilk solo sergisinin aç›l›fl›nda sanat-
severleri, “Ölü Bir Tavflana Resimleri Nas›l Aç›klars›n›z?”
temal› gösterisiyle karfl›lad›. Gelenler hayretlerini gizleye-
mediler, çünkü Beuys galerinin d›fl›ndan izlenen perfor-
mans›nda, yüzünü bal ve alt›n yapraklarla kaplam›fl, bo-
tuna da metal bir levha ilifltirmiflti. Kuca¤›na al›p galeriyi
gezdirdi¤i ölü bir tavflana da galerideki tablolar› anlat›-
yordu. Kulland›¤› malzemelerin Beuys için özel anlamla-
r› vard›. Bal ideal toplumun kardeflli¤ini ve s›cakl›¤›n›; de-
mir ise eril gücü ve yeryüzüyle ba¤› temsil ediyordu. 

Beuys’un en az ölü tavflan kadar ses getiren ikinci gös-
terisi “Amerika’y› seviyorum ve Amerika beni seviyor”
oldu. Bu gösteride Beuys önce kendisini keçelere sar-
d› ve ABD’ye uçmak üzere evinden sedyeyle al›narak
bir uça¤a yerlefltirildi. ABD’ye ulaflt›¤›nda yine ambu-
lansla götürüldü¤ü sanat galerisinde, çölde yakalanan
bir k›r kurdu ile befl gün birlikte yaflad› ve tekrar sedye-
de evine döndü. Sanatç› burada kendi insanl›¤›n› do-
¤ayla dönüfltürürken, bir k›r kurdunun da vahflilikten ç›-
k›p insanla daha bar›fl›k bir hayvan olmak yolunda ev-
rilebilece¤ini anlat›yordu.

Çevre sorunlar›na da duyarl›l›k gösteren Beuys “Arte Po-
vera” ya da “Earth Art” gibi oluflumlar içindeki sanatç›la-
r› da etkiledi. Ekolojik yap›n›n tahrip edilmesini önlemek
amac›yla birçok eylem gerçeklefltirdi. Bunlardan biri “7
bin mefle” projesi. Beuys, ekolojik yap›s› tahrip olan
Kassel flehrinin tekrar a¤açland›r›lmas›n› amaçlayan pro-
jeyi 1982 y›l›nda bafllatt›. 7 bin mefle fidan›n› tek tek dik-

meye bafllayan Beuys’un her fidan›n yan›na koydu¤u
yaklafl›k bir metre yükseklikteki bazalt tafl bloklarla bir
parça tamamlanm›fl oluyordu. Son mefle a¤ac› ise ölü-
münden sonra, 1987'de o¤lu taraf›ndan dikildi.

“Her insan sanatç›d›r”
“Her insan sanatç›d›r”, söylemleriyle de öne ç›kan Be-
uys’un en ünlü sözüydü. Beuys flunu anlatmak istiyor-
du: Her insanda sanat yapma potansiyeli vard›r. ‹lla es-
tetize edilmifl bir sunufl olmas› gerekmez. Burada Be-
uys’un as›l yapmak istedi¤i fley dünyan›n insan yarat›-
c›l›¤› konusundaki anlay›fls›zl›¤›na ve k›s›tlay›c›l›¤›na
karfl› savafl açmakt›. Çünkü Beuys, kullan›lmayan yara-
t›c›l›¤›n sald›rganl›¤a dönüfltü¤ü kan›s›ndayd›.

1986’da Düsseldorf’ya yaflama gözlerini yuman Be-
uys, ça¤dafl sanatta büyük izler b›rakmakla kalmad›,
çevreci kimli¤i ve siyasi çizgisiyle de öne ç›kt›. Sanat
yaflam› boyunca sanat ve yaflam aras›ndaki s›n›rlar›
kald›rmaya u¤raflt› ve bu nedenle resimlerini, çizimleri-
ni, derslerini, seminerlerini, aksiyonlar›n› ve politik are-
nada yapt›klar›n› sanat›n›n bir parças› olarak gördü.
1972 y›l›nda Akademiye kabul edilmeyen ö¤rencilerle
birlikte sekreterli¤i bas›p iflgal etti. ‹fline son verildi.
Olay hukuka tafl›nd›. Mahkeme karar›yla Beuys’un ifli-
ne son verildi. Süreçteki tek teselli edici sonuç, profe-
sör unvan›n› koruyarak akademideki atölyesinde sanat
çal›flmalar›na devam edebilmesi oldu.

“Her insan sanatç›d›r”
Joseph Beuys, 20. yüzy›l sanat›n›n en yarat›c› ve devrimci isimlerinden biri olarak an›l›r. Enstalasyon,

happening ve performans sanat› gibi ça¤dafl sanat alanlar›nda ilk eserleri vermifl olan Beuys, kimilerine
göre bir sihirbaz kimilerine göreyse bir deliydi…

Joseph Beuys
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Yine, yeni, yeniden
Seçkinlefltirme olarak da adland›r›lan gentrification projeleri ‹stanbul’un çehresini de¤ifltiriyor. Bir
zamanlar kimselerin yüzüne bakmad›¤› semtler birer kültür sanat merkezi haline geliyor. Birçok semt
bu yolla hem güzellefliyor hem de de¤er kazan›yor.

Son y›llarda popülerleflen semtlere hiç dikkat etti-
niz mi? Bir zamanlar›n gözdeleri Ulus’un, Eti-
ler’in adlar› an›lmaz oldu. Herkesi bir Cihangir,

Asmal›mescit, Tünel, Galata sevdas› ald› gidiyor. Ken-
di kendinize bu semtlerin neden yeniden popülerleflti-
¤ini soruyor musunuz? Yan›t› “gentrification” olarak
an›lan kavramda gizli. Gentrification, centilmen (gentle-
man) ile ayn› kökten geliyor. fiu an için Türkçe’de tam
bir karfl›l›¤› yok. Soylulaflt›rma, mutenalaflt›rma, nezih-
lefltirme, s›hhilefltirme, farkl›laflt›rma, mahremlefltirme,
seçkinlefltirme ve kibarlaflt›rma gibi karfl›l›klar kullan›l›-
yor. Bir semte sosyokültürel düzeyi yüksek gruplar›n

ak›n etmesini ifade ediyor. Bu sürecin ard›ndan semtte
emlak fiyatlar› yükseliyor ve semt yavafl yavafl gelir dü-
zeyi yüksek kesimin yerleflim yeri haline gelmeye bafll›-
yor. Semtin de¤eri her geçen gün artarken orada yafla-
mak için ödenen bedel de yükseliyor. Etraftaki iflletme-
lerin yap›s› de¤ifliyor, semt farkl› bir yap›ya kavufluyor. 

Yaln›zca ‹stanbul’a özgü olmayan seçkinlefltirme süre-
ci ilk olarak 1960’l› y›llarda Londra ve New York’ta;
1970’li y›llarda, özellikle de 1980’den sonra Paris, To-
ronto, Sydney, Meksiko, Madrid gibi dünyan›n birçok
kentinde yaflanmaya bafllad›.



15



16 kentsel dönüflüm: mimar gözüyle
ffoottoo¤¤rraaff:: özgür güvenç

Yenisini yapmak gereksiz!Yenisini yapmak gereksiz!



Galata bölgesinin yaflad›¤› seçkinlefltirme süre-
cinin bir örne¤ini yüksek mimar Tuncer Çak-
makl›’n›n Galata Mevlevihanesi’ne komflu Yö-

rük Ç›kmaz›’nda yer alan TÇ Mimarl›k flirketinde gör-
mek mümkün. Tünel’den Galata’ya inen yokuflta yer
alan metruk binan›n kaderi, Çakmakl›’n›n ona yeniden
hayat vermesiyle bir anda de¤iflti. Befl katl› bina, bu-
gün giriflinde ve mahzeninde yer alan ‹nin Sanat Gale-
risi’nde sanatseverleri a¤›rl›yor. Çakmakl›’n›n bafltan
sona orijinal dokusunu koruyarak yeniden düzenledi¤i
binan›n üst katlar›nda ise TÇ Mimarl›k hizmet veriyor.

Çakmakl›, Galata bölgesinde yaflanan süreç ile mimarl›k
e¤itimi ald›¤› dönemde yurtd›fl›nda gözlemledi¤i seçkin-
lefltirme sürecini flöyle anlat›yor: “Bugün oldu¤u gibi e¤i-
timimi gerçeklefltirdi¤im dönemde de mimarl›k mesle¤i-
nin merkezleri ‹talya, ‹spanya ve Fransa’yd›. Mesleki ge-
liflim sürecinizde çevreniz sizi etkiliyor. Mimariyle ilgilen-
mek ve mimarinin temelindeki kalitelerin nerede oldu¤u-
nu, döküntü ya da y›k›nt› da olsa mimari kaliteyi tafl›yan
bölgeleri hissedebiliyorsunuz. Avrupa’da e¤itimim süre-
since gördü¤üm ‹spanya’da; Barcelona, Katalan bölge-
si olmas› nedeniyle Beyo¤lu gibi s›k›flm›fl bir bölgeden
zamanla yeni yap›laflma ve geniflleme alanlar›na do¤ru
büyümüfl. Barcelona’da da Beyo¤lu’nda yaflanan süreç
yaflan›yordu. Aynen ‹stanbul’da oldu¤u gibi kent merke-
zinde yo¤un yap›laflman›n oldu¤u alanlarda ve günefl al-
mayan bölgelerde gelir düzeyi daha düflük kesim bulu-
nuyordu. Beyo¤lu, yüzy›l›n bafllar›nda kültür-sanat›n
merkeziyken ve Beyo¤lu’nda kravats›z dolaflmak müm-
kün de¤ilken, Anadolu’dan gelen kesimin yerleflti¤i ve
Beyo¤lu’nun daha önceki sakinlerinin yaflam kalitesini
anlayamad›¤› bir yer oldu. Beyo¤lu ve Galata bölgesin-
deki binalar›n ahflap merdivenleri, kap›lar› sobalarda ya-
k›ld›. Beyo¤lu bölgesine, buradaki mimari miras›n öne-
mini alg›layabilmesi ve yaflatabilmesi mümkün olmayan

bir grup yerleflti. Galata bölgesi de 1970’li y›llarda Bar-
celona’da oldu¤u gibi geceleri girilemeyen bir yerdi. Bar-
celona’da mimarlar yavafl yavafl o bölgelere yerleflip ofis
ve konutlar›n› bu bölgelerde mimari de¤eri olan yap›lara
tafl›yarak, yap›lar›n tekrar kendi de¤erlerine kavuflmas›n›
ve yok olmamas›n› sa¤lad›lar. Daha kaliteli bir yaflam
alan› oluflmas› için savafl verdiler” diyor.

“Galata bekledi¤imden daha h›zl› geliflti”
E¤itiminin ard›ndan geldi¤i ‹stanbul’da, mimarlar toplulu-
¤u olarak Galata bölgesinin yeniden yaflat›lmas› ve can-
land›r›lmas› için çal›flt›klar›n› söyleyen Çakmakl›, “Barce-
lona’daki gibi bir sürecin burada da yaflanaca¤›na inan-
d›¤›mdan bütün mimarlarla Galata bölgesini canland›r-
mak üzere savafl verdik. Kendi bütçemiz çerçevesinde
bir çal›flma yapabildik. Yaklafl›k 13 y›l önce flu an ofis ola-
rak kulland›¤›m›z binay› sat›n ald›m. O dönemde Galata
bölgesinde emlak fiyatlar› çok uygundu. Bu bölge tama-
men at›l kalm›flt› ve ‹stanbul’da herkesin sahip oldu¤u bir
finansman rahatl›kla yetiyordu. O günden bu yana emlak
fiyatlar› yaklafl›k 20 kat art›fl gösterdi” diyor. Galata böl-
gesinde emlak fiyatlar›ndaki bu yüksek art›fl›n
seçkinlefltirme sürecine olumsuz etki edece¤ini söyleyen
Çakmakl›, “Galata, benim bekledi¤imden çok daha h›zl›
bir de¤iflim yaflad›. Bence flu anki fiyat art›fl› sa¤l›ks›z bo-
yutlara ulaflt›. Çünkü rakamlar birden çok üst seviyeye
gelince, semtin çehresini olumlu yönde de¤ifltirmesi bek-
lenen kesimin al›m gücünün üstüne ç›kmaya bafllad›. Bu

da farkl› gruplar›n gelmesine neden oluyor. Asl›nda de¤i-
flimin uzun vadede gerçekleflmesi gerekiyor. Sanatç›,
gazeteci, mimar, mühendis gibi çevrelerin günlük yaflam
içerisinde birkaç dakikal›k yürüme mesafesinde yaflama-
lar› ve ayn› kafede oturmalar› semtin çehresinin de¤iflimi
aç›s›ndan çok önemli. Bu yönde bir de¤iflim, semti ya-
flam kalitesi yüksek bir yaflam alan›na çevirir” diyor.

Çakmakl›, at›l durumdaki bir binay› al›p yeniden yaflama
dönüfltürmenin mesle¤e, topluma ve binay› infla eden
meslektafl›na bir sayg› oldu¤unu söylüyor. Çakmakl›,
“Mimarlar›n bir görevi de kimselerin art›k de¤er vermedi-
¤i, at›l olarak bir kenara att›¤› tarihten gelen yap›lar› ele
al›p, bilfiil orada yaflayarak onlar› tekrar yaflama kavufltur-
mak. Bence iyi bir mimar, kendi tasar›m› içerisinde otur-
mak yerine bunu tercih etmeli. En iyi tasar›mlar› yapabi-
lirsiniz, ama meslektafl›n›za ve geçmifle yönelik sorumlu-
lu¤unuzla ifli koruman›z gerekir. Buray› ald›¤›mda at›ld› ve
bu bölgeye kimse gelmiyordu. Ofisi düzenlerken de bilgi-
ler edindik. Oranlar›n› ö¤rendik. Konut fleklinde düzen-
lenmifl mekan›n ifllevini de¤ifltirdik. ‹nsanlarla birlikte ta-
sar›m üretebilece¤imiz, toplant›lar yapabilece¤imiz bir
hale getirdik. Buray› düzenleyerek tekrar yaflanabilir ol-
mas›n› sa¤lad›k. Bu, mesle¤e sayg›dan öte topluma da
sayg›yla ilgili. Neden 100 y›l, 500 y›l öncesinden tekrar s›-
f›rdan bafllayay›m ki? Ama 500 y›l öncesini kopyalamak
zorunda da de¤ilim. Buradaki birtak›m fleyler bize ait.
Önemli olan bunlar› nüanslarla katabilmek” diyor.

Çakmakl›, Galata bölgesi d›fl›nda seçkinlefltirme süreci-
nin tüm Haliç’i kapsayarak devam edece¤ini öngörüyor.
Kent içerisinde kentli olabilmifl insanlar›n yaflamalar›n›n
flehir içindeki birçok sorunu da çözece¤ine dikkat çeken
Çakmakl›, “Kent kültürünü kald›rabilecek, dar bir alanda
birbirlerine sayg›yla yaflayabilecek ve o alanlar›n getirdi-
¤i kültürel faaliyetleri paylaflabilen insanlar›n flehir içinde

bir arada yaflamas› gerekiyor. Oysa ‹stanbul’da infla edi-
len uydu kentlerle, kentin sundu¤u kültür sanat gibi fa-
aliyetlerin tüketicisini flehrin d›fl›na atm›fl oluyoruz. Ancak
tüm kültürel faaliyetler, toplant›lar, kongreler flehir içeri-
sinde gerçekleflti¤i için kent d›fl›na gönderdi¤imiz insan-
lar flehre gidip gelerek kentin trafik yo¤unlu¤unun art-
mas›na neden oluyor. Ayr›ca bu kiflilerin ço¤u araç sahi-
bi. Aile içerisinde her birinin ifl hayat›nda de¤iflik faaliyet-
leri var. Ortak bir araç veya toplu tafl›ma araçlar›n› kulla-
nam›yorlar. Çünkü çok farkl› alanlara gidiyorlar. Kentin
içinde yaflayanlar ise ço¤unlukla araç sahibi olmayan ve
toplu tafl›ma araçlar›n› kullanarak seyahat edebilecek ki-
fliler. Sabah ifle gelen akflam eve dönen, ço¤unlukla ai-
le içerisinde tek bir kiflinin çal›flt›¤› gruplar kentin merke-
zinde yafl›yor. Dolay›s›yla tabloya bakt›¤›m›zda kentin
sunduklar›ndan yararlanan gruplar›n kentin d›fl›nda; ken-
tin sunduklar›ndan yararlanmayanlar›n ise kentin içinde
yaflad›¤›n› görüyoruz. Almanya ve ‹spanya’da kent mer-
kezindeki yerleflim yerleri tekrar yaflanabilecek alanlar
haline getirilerek, kentin sunduklar›ndan faydalanmak is-
teyen gruplar›n kent merkezine dönmesi sa¤land›. Aile
bireylerinden bir tanesinin çal›flt›¤› ve kültürel faaliyetlere
çok fazla kat›lmayan insanlar›n o çal›flma alanlar›ndaki
yerleflimlere yerlefltirilmesi ve di¤er kesimin kente dön-
mesiyle bir anda bu ç›lg›nca trafik, köprü, tünel gibi çö-
zümlere gerek kalmadan çözülebilir. Böylece ‹stanbul’un
var olan altyap›s›n›n uzun y›llar rahatl›kla hizmet edebile-
ce¤i görülür” diyor.

17

Yüksek mimar Tuncer Çakmakl›, ofisi için Galata semtinde yer alan metruk binay› restore etti. 
Alt katlarda açt›¤› ‹nin Sanat Galerisi ile ‹stanbul’un sanat yaflam›na da katk› sa¤layan Çakmakl›,

mimarlar›n bir görevinin de mimari de¤ere sahip yap›lar› yaflama kazand›rmak oldu¤unu söylüyor.
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Haliç’te yaflam yenileniyorHaliç’te yaflam yenileniyor

Balat
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Kad›n Eserleri Kütüphanesi, Rahmi Koç Sanayi
Müzesi, Kadir Has Üniversitesi, Santral ‹stan-
bul, Miniatürk... Haliç k›y›lar›nda 10 y›l öncesi-

ne kadar hiçbiri yoktu. Yaklafl›k 100 y›ll›k binalar›yla
hepsinin var olufl amac› bugünkünden farkl›yd›. Dar
gelirli ve göçmen nüfusun bar›nd›¤› semtler yaklafl›k 10
y›ld›r yavafl yavafl el de¤ifltiriyor. ‹stanbul’un merkezin-
de bir de¤iflim yaflan›yor.

Üç farkl› gentrification dalgas›
‹stanbul’da seçkinlefltirme süreci üç farkl› dalga halin-
de yaflan›yor. ‹lk grup Ortaköy, Arnavutköy ve Kuz-
guncuk’u kaps›yor. Kuzguncuk ve Arnavutköy’de nis-
peten yavafl ilerliyor. Ortaköy’de ise ikinci bir seçkin-
lefltirme dalgas› yaflan›yor. Semte gelen ve burada ko-
nut edinen entelektüeller, bölgenin ticari hareketlili¤i ve
e¤lence mekanlar›n›n say›s›n›n artmas›yla semti yeni-
den terk ediyor. ‹kinci grup ise Cihangir, Galata ve As-
mal›mescit’i kaps›yor. Cihangir’in yaflad›¤› de¤iflimin
ölçe¤i ve h›z›, onu di¤er semtlerden ay›r›yor. Asmal›-
mescit ise aç›lan kafeleri ve e¤lence merkezleriyle Or-
taköy’de yaflanan dalgan›n benzerini yafl›yor. ‹stan-
bul’da yaflanan üçüncü seçkinlefltirme dalgas› ise Ha-
liç k›y›lar›nda, özellikle Fener ve Balat’ta gerçeklefliyor.
Fener ve Balat, yaflanan seçkinlefltirme süreci aç›s›n-
dan ‹stanbul’un di¤er semtlerinden farkl› bir özelli¤e
sahip. Buralarda yaflanan de¤iflimler di¤er semtlere
oranla daha organize bir görünümde. Çünkü bu semt-

Eskiye ait ne varsa yenilenip k›ymetleniyor. Eyüp’te eski bir atölye Kad›n Eserleri Kütüphanesi’ne,
Hasköy’de bulunan tersane ve demir atölyesi Rahmi Koç Sanayi Müzesi’ne, Cibali’deki tütün atölyeleri
ve depolar› Kadir Has Üniversitesi’ne, Silahtara¤a Elektrik Santrali kültür sanat merkezine dönüflüyor.

Beyo¤lu

Beyo¤lu

Fener

Santral ‹stanbul

Haliç
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Eyüp
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lerde UNESCO ve AB’nin gerçeklefltirdi¤i projeler bu-
lunuyor. Ayr›lan fonlar, sistemli bir flekilde tarihi doku-
nun ortaya ç›kar›lmas› için harcan›yor.

Emlak fiyatlar› 10’a katlad›
Bir zamanlar kimsenin u¤ramad›¤› Cihangir, Galata, Fe-
ner, Balat gibi ‹stanbul’un geri planda kalm›fl semtleri
bugün gelir düzeyi yüksek kesimlerin ilgi oda¤›. Yat›r›m-
c›lar›n bu semtlere ilgisi her geçen gün artarken semt-
lerdeki gayrimenkullerin de¤eri de sürekli yükseliyor.
Cihangir ve Galata’da emlak fiyatlar› son 10 y›lda 10’a
katland›. Tarihi ve do¤al dokusunu koruyan di¤er semt-
ler için de ayn› yönde bir geliflme söz konusu. Balat ve
Fener’de de emlak fiyatlar› tepe noktas›na ulaflmak
üzere. Bu de¤iflimden pay›n› alacak s›radaki semtlerin
ise Tarlabafl› ve Tophane olaca¤› öngörülüyor.

Yeni yaflam alanlar› eski fabrikalarda yükseliyor
‹stanbul’da yaflanan arsa s›k›nt›s› flehir merkezinde yer
alan eski fabrikalar› gayrimenkul flirketlerinin gözdesi
yapt›. Birçok sanayi kuruluflu genel merkezlerini ve
fabrikalar›n› flehir d›fl›na tafl›rken, merkezde yer alan
eski fabrikalarda ise yepyeni gayrimenkul projeleri yük-
selmeye bafllad›. Bugün Türkiye’nin en pahal› bölgesi
haline gelen Zincirlikuyu-Levent hatt›nda Tekfen Am-
pül Fabrikas›’n›n yerini Tefken Tower al›rken, ayn› böl-
gedeki Philips TV fabrikas› yerini Metrocity’ye, Eczac›-
bafl› ‹laç Fabrikas› ise Kanyon’a b›rakt›.

Santral kültür üretiyor
‹stanbul’un en eski endüstri bölgesi Haliç’te 1911’de
kurulan ve 1983’e kadar elektrik üreten Silahtara¤a
Elektrik Santrali o tarihten sonra Haliç’te at›l durumda
kald›. Ancak, eski ve köhne bir görünüme bürünen
santral benzersiz bir endüstri miras› niteli¤i tafl›yordu.
Dünyan›n say›l› megakentlerinden biri olan ‹stanbul’u
zenginlefltiren önemli unsurlar›n bafl›nda endüstri mira-
s› geliyor. Son y›llarda kentsel dönüflüm projeleriyle hal-
ka aç›lan ‹stanbul Modern Sanat Müzesi, Rahmi Koç
Sanayi Müzesi gibi örneklerin ard›ndan Silahtara¤a
Elektrik Santrali de yeniden canland›. Santral ‹stanbul
projesiyle bir zamanlar ‹stanbul için elektrik üreten san-
tral, art›k kültür ve sanat üretimi yap›yor.

Lengerhane ve tersaneden müzeye
Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf›’n›n sat›n ala-
rak müze haline getirdi¤i Haliç k›y›lar›ndaki Lengerha-
ne Binas› ve Hasköy Tersanesi, Türkiye’nin ilk ve tek
sanayi müzesi. Vak›f 1991’de 3. Ahmet Dönemi’nde
tersane tesisleri için kurulan ve daha sonraki y›llarda
Tekel–Cibali Tütün Fabrikas› taraf›ndan ispirto deposu
olarak kullan›lan Lengerhane Binas›’n› sat›n ald›.
1994’te müze olarak ziyarete aç›ld›. 1996’da ise
1861’de hizmete giren Osmanl› Deniz Hatlar› fiirke-
ti’nin (fiirket-i Hayriye) en küçük tersanesi olan Hasköy
Tersanesi sat›n al›nd›. Asl›na uygun flekilde yenilenen
tersane 2001’de müzeye dahil edildi.Çiçek pasaj› / Beyo¤lu
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fian Tiyatrosu, orta yafl üzeri ‹stanbullular›n an›la-
r›nda mükemmel akusti¤e sahip bir mekan ola-
rak yer al›yor. Dünyaca ünlü senfoni orkestrala-

r›n›n konser mekan›, daha sonra baflar›l› müzikal ve ti-
yatro eserlerinin sahnelendi¤i tiyatro, 1987’de nedeni
bilinmeyen bir flekilde alevler içinde kal›p kullan›lamaz
hale geldi. Ancak fian Tiyatrosu sanatseverlerden uzun
süre ayr› kalamad›.

Ressam Haydar Özay’›n gerçeklefltirdi¤i, befl metreye
12 metre boyutlar›ndaki, Türk resim tarihinin en büyük
tuvaline sahip ‹stanbul resmi arac›l›¤›yla sanatla yeni-
den buluflan fian Tiyatrosu; Talimhane, Tarlabafl›, Be-
yo¤lu semtlerinde etkisini gösteren seçkinlefltirme sü-
recinin de bir parças›. fian Tiyatrosu kentin önemli nok-
talar›nda, at›l konumda bulunan mekanlar›n sanatla bu-
luflmas›na iyi bir örnek oluflturuyor. Tiyatronun geçmifli
ve bugünü Özay’›n resmine etki ediyor. 

fian’dan tuvale yans›yanlar
Eski fian Tiyatrosu’nun yaklafl›k 20 y›ld›r kullan›lmayan
ve en canl› dönemlerinde parlak müzikallerin, oyunla-
r›n, konserlerin gerçeklefltirildi¤i sahnesinde yarat›lan
bu resmin yarat›m sürecinde seyirciler yerlerini alm›fl.
Say›s›z insan›n çocukluk ya da gençliklerinde fian Ti-
yatrosu’na iliflkin an›lar› resme efllik etmifl. Mekan›n
resme etkisi ve sanatç›yla aras›nda oluflan ba¤› Özay,
“Daha önce yapt›¤›m resimlerde de flüphesiz içinde ya-

flad›¤›m küçük mekanlar›n ya da genel atmosferin etki-
si olmufltur, ama hiçbir resmimde mekan›n resme bu
kadar müdahale etti¤ini, resmin içine geçti¤ini, sindi¤i-
ni hat›rlam›yorum. ‹lk bafllad›¤›mda buras› benim için
‹stanbul’la ilgili bir resim yapmak için bir mekand›. An-
cak çal›flt›kça, mekandaki ayr›nt›lar, demirler, gölge de-
¤iflimleri, kufllar, kedi yavrular›, çal›flan insanlar, moloz-
lar, hastaneye ziyarete gelenler, yavafl yavafl resmi be-
lirlemeye bafllad›. Binlerce insan›n ortak an›lar›n› yafla-
tan bir mekan buras› asl›nda. Resmi en çok etkileyen
de, tiyatronun hem geçmifli hem de flu andaki hali ol-
du. Ayn› konu için baflka bir mekanda yola ç›ksayd›m
bu resim böyle yap›lamazd›. Buna çok eminim” diyor.

Özay, yapt›¤› resimde Galata’y›, vapurlar›, Bo¤az Köp-
rüsü’nü, Taksim’i, insanlar›, an›lar›n b›rakt›¤› izleri, tiyat-
royu ve daha pek çok fleyi anlat›yor. Özay, ‹stanbul
resminin ard›ndan resim, foto¤raf, video ve yaz›lardan
oluflan bir belgeselle eski fian Tiyatrosu’nu sanatsal
anlamda etkin hale getirebilece¤ini düflünüyor. En bü-
yük hayalinin terk edilmifl tarihi binalar›n sanatsal alan-
da etkin yerler haline getirilmesi oldu¤unu söylüyor.
“Burada tiyatrocular, operac›lar, müzisyenler sahneye
ç›km›fl. Bir ressam›n son kez sahneye ç›kmas› da ol-
dukça ilginç. 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul'un
kalbinde, bir ‘‹stanbul’ resminin, fian Tiyatrosu’nun
sahnesinde seyircilerini beklemesi de büyük bir ironi
içeriyor” diyor.

Yang›ndan sonra harabeye dönen ve Surp Agop Hastanesi’nin otopark› olarak kullan›lan fian Tiyatrosu,
ressam Haydar Özay’›n devasa boyutlardaki ‹stanbul resmiyle kap›s›n› yeniden sanata aç›yor.

Haydar Özay
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Kapal›çarfl›, dünyan›n en eski ve büyük kapal› çarfl›s›. Tarihi öneminin yan›nda hem dükkan say›s› ve
çeflitlili¤i hem de ekonomik potansiyeliyle dünyan›n önde gelen ticaret merkezlerinden biri. 30 binden

fazla kiflinin çal›flt›¤› çarfl›y›, günde 250 bin kifli ziyaret ediyor. 

Bat›l› gezginlerin “Büyük Pazar” olarak adland›r-
d›klar› Kapal›çarfl›, dünyan›n en eski ve büyük
kapal› çarfl›s›. Fatih Sultan Mehmet döneminde

çarfl›n›n belirli bir bölümü yap›lm›fl, ama as›l büyük çar-
fl› ahflap olarak Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan 16.
yüzy›lda infla edilmifl. Fatih Sultan Mehmet, ‹stanbul’un
fethinden hemen sonra Ayasofya Camisi’ne gelir sa¤-
lamak amac›yla çarfl›n›n çevresine sergi ve tezgahlar-
dan oluflan iki tafl bedesten kurdurur. Ancak daha son-
ra tezgahlar›n aç›k de¤il kapal› bir alanda ifl yapmas›n›n
daha iyi olaca¤› düflünülerek, yap›n›n üstü kiremitli ve
tonozlu çat›larla örtülür. Böylece Kapal›çarfl›’n›n flimdi-
ki sokaklar› ortaya ç›kar.

31 bin metrekarelik bir alana kurulu olan Kapal›çar-
fl›’n›n üzeri dam ve kubbelerle çevreli sokaklardan olu-
fluyor. 30 metre yüksekli¤indeki tavan›, üzeri pencereli
yüzlerce kubbeyle örtülü. Çarfl›n›n meydana aç›lan üç
kap›s› var; Beyaz›t, Fesciler ve Sahaflar Kap›s›. Göste-
riflli bir görünümü olan çarfl›, belirli bir plan dahilinde
oluflturulmad›¤› için bir labirenti and›r›yor. Dükkanlar›n
s›ralan›fl›nda ise belli ürün flekli göz önünde bulunduru-
luyor. Çarfl› giriflinde yer alan büyük ma¤azalarda, elde
imal edilen ve ihracat› yap›lan her türlü eflya sat›l›yor. El
hal›lar› ve mücevherat›n yan›nda meflhur Türk ifli gü-
müflten yap›lm›fl eserler, bak›r, bronz hediyelik eflyalar
yer al›yor. Çarfl›n›n ana caddesi say›lan sokakta ise ço-
¤unlukla kuyumcular bulunuyor.

Halk›n paras› Kapal›çarfl›’ya emanet  
Kapal›çarfl›, Osmanl›’n›n ekonomik ve sosyal hayat›nda
önemli bir yere sahip. O dönemde bedestenler, banka
gibi kullan›l›r. Halk, gizli yerlerde saklanan ve dökme de-
mirden yap›lan sand›klar içinde k›ymetli eflyalar›n› esna-
fa teslim eder. Esnaf, sabah ezan›yla birlikte dükkan›n›
açar ve hava kararmadan da kapat›r. Çarfl›n›n gece aç›k
olabilmesi için padiflah ferman› gerekir. Gündüz ›fl›¤›n
yaln›zca üstteki pencerelerden girdi¤i çarfl›, gece gün-
düz bekçilerle korunur. Çarfl›da, ticari ahlak ve törelere
sayg› gösteren, her türlü kumafl, mücevherat, silah ve
antik eflya konusunda uzmanlaflm›fl aileler sat›fl yapar.
Çarfl›, kentte yaflayan yoksulu, fakiri ve farkl› kültürden
insanlar› bir araya getirir. Al›flverifl s›ras›nda sohbet edi-
lir ve tabii s›k› pazarl›k edilir. Esnaf, flimdiki gibi kap›lar-
da de¤il, dükkan›n içinde müflteri bekler.

Tek bafl›na bir kent 
Kapal›çarfl›, geçmiflte birçok yang›n ve deprem nede-
niyle hasar görür. ‹lk kez 1546 y›l›nda çarfl›da yang›n
ç›kar. En son 1954 y›l›nda yanan çarfl›n›n onar›m› befl
y›l sürer. 1894 y›l›ndaki depremle de büyük hasar gö-
ren Kapal›çarfl›, çeflitli onar›mlar geçirir ve flimdiki gö-
rünümüne 250 y›lda kavuflur. Bugün 61 sokak, 4 bin
400 dükkan, 2 bin 195 atölye, 18 çeflme, iki bedesten,
12 depo, 40 han, 12 mescit, bir hamam ve 19 tulum-
ba kuyusuna sahip olan çarfl›, asl›nda tek bafl›na bir
kenti and›r›yor.  

Genifl bir alan› kaplamas›, dükkanlar›n›n say›s› ve çeflit-
lili¤i, yüksek potansiyelinin yan› s›ra tarihsel önemi de
çarfl›y› dünyan›n önde gelen ticaret merkezlerinden bi-
ri haline getiriyor. Dünyada en yüksek ticaret hacmine
sahip olan 50 katl› ifl ve ticaret merkezlerinde bile yer
alan iflyeri say›s› bin 500’ü geçmiyor. 

Kapal›çarfl›, ‹stanbul ticaret hayat›n›n da önemli bir
merkezi. Türkiye ekonomisine ad›n› verdi¤i, serbest pi-
yasan›n kalbinin att›¤› döviz piyasas› Kapal›çarfl›’da
do¤du ve ad›yla özdeflleflti. Bugün Kapal›çarfl›’da 30
binden fazla kifli çal›fl›yor. Çarfl›y› her gün 250 bin kifli
ziyaret ediyor. Turistlerin yo¤un olarak geldi¤i yaz ayla-
r›nda ise bu say› 400 bini buluyor. 

Yeni yüzüyle Kapal›çarfl› 
Kapal›çarfl› yak›n gelecekte yepyeni yüzüne kavufluyor.
Çarfl›n›n yaln›zca bir ticaret merkezi de¤il kültürel faali-
yetlerin oldu¤u, insanlar›n daha çok zaman geçirdi¤i,
tarihi dokusuyla ve modern al›flverifl merkezi mant›¤›y-
la kurulu bir yaflam alan› olmas› için çal›flmalar yap›l›-
yor. ‹stanbul Valili¤i, Eminönü Belediye Baflkanl›¤›, ‹l
Kültür Turizm Müdürlü¤ü ve Kapal›çarfl› Esnaflar› Der-
ne¤i’nin ortak yürüttü¤ü proje kapsam›nda çarfl›ya bu-
tik oteller, Osmanl› kültürünü yans›tan restoranlar ve
kahveler, otoparklar ve yeflil sahalar yap›lacak.
2010’da Avrupa’n›n kültür baflkentlerinden biri olmaya
haz›rlanan ‹stanbul için bu proje önem tafl›yor.
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Ankara temsilcili¤i, diplomasi, d›fl politika, siyaset
gibi konular size bir gazeteci olarak kimi ça¤r›fl-
t›r›yor? Bu soruya pek çok insan›n verece¤i ya-

n›t Sedat Ergin olsa gerek. Uzun y›llar Hürriyet’in Anka-
ra temsilcili¤ini yapan, bir dönem Washington temsilcisi
olan, diplomasi-siyaset-d›fl politika uzman› Ergin iki y›l
önce Milliyet Gazetesi’nin Genel Yay›n Yönetmeni olarak
atan›nca Milliyet’e “ciddiyet” kataca¤›, Milliyet’i yeniden
bir referans gazetesi yapaca¤› söylenmiflti.

Aradan geçen iki y›lda Milliyet’te nelerin de¤iflti¤ini ken-
disine soruyoruz. “‹ki y›l içinde Milliyet, geleneksel çizgi-
siyle daha uyumlu bir hale geldi. Haberde hata yapma-
maya özen gösteren, referans gazetesi olma yönünde
önemli mesafe kat eden, Türk bas›n›nda sayg›nl›k çizgi-
sini yerlefltirmeye çal›flan bir gazete olduk. Bunlar be-
nim hedeflerimdi. Bu hedeflerin hepsini gerçeklefltirdi¤i-
mizi söyleyemem ama onlara ulaflmada önemli mesafe
kaydetti¤imize inan›yorum” diye cevap veriyor. 

“Ani kararlar alan biri de¤ilim. Yapt›¤›m de¤ifliklikler de
belli bir zaman süresine yay›l›r ve sonradan fark edilir”
diyen Ergin, Milliyet’i bir uçak gemisine benzetiyor.
“Uçak gemileri, hareket ettikleri zaman manevra yapt›k-
lar› pek anlafl›lmaz ama bir süre sonra bakt›¤›n›zda uçak
gemisinin asl›nda yönünü de¤ifltirmifl oldu¤unu fark
edersiniz. Böyle bir yönetim anlay›fl›yla hareket ettim.
Ben göreve geldikten sonra gazetede bir tensikat olma-

d›. ‹çerde yapt›¤›m›z düzenlemeler, büyük ölçüde gaze-
tenin kendi insan kaynaklar›n› de¤erlendirerek oldu.”

Diplomasi muhabirli¤i ve Ankara temsilcili¤i geçmifli-
nizin Milliyet’e nas›l bir etkisi var? 
12 y›l boyunca Hürriyet’in Ankara temsilcili¤ini yapt›m.
Ankara temsilcisi, diplomasinin yan› s›ra iç ve d›fl poli-
tika, ekonomi, siyaset, kamu yönetimi, devlet kurumla-
r›yla iliflkiler gibi çok genifl bir alana yay›lmak ve bu ge-
nifl alan› izlemek durumundad›r. Büyük bir konu çeflit-
lili¤ine hakim olman›z gerekir. Ankara temsilcisi ülkenin
karar alma mekanizmas›n› yak›ndan izler. Türkiye’nin
karar alma mekanizmalar›ndaki her konuyla ilgili fikir
sahibi olmak zorundad›r. Diplomasi muhabirli¤indeki
tecrübem, d›fl politika konular›na hakim olmam› sa¤l›-
yor. Hem Ankara temsilcili¤inden hem de diplomasi
muhabirli¤inden gelen tecrübem ve konu çeflitlili¤im
genel yay›n yönetmenli¤i görevimde iflimi kolaylaflt›r›-
yor. Bu tecrübem olmadan bugünkü görevime gelsey-
dim, çok hata yapard›m diye düflünüyorum. 

Haberci gözüyle Milliyet’i nas›l buluyorsunuz? 
Biraz daha atak olmam›z gerekiyor. Habercili¤imizde
renk ve insan unsurunu biraz daha ön planda tutmal›-
y›z. Milliyet’i di¤er gazetelerden ay›ran özelliklerinden
biri, fikri takibe önem vermemiz. Bir konuyu gündeme
getirdi¤imiz zaman kolay kolay o konudan uzaklaflm›-
yoruz. ‹nat ve ›srarla o konunun takipçisi oluyoruz. Za-

ten sonuç almak için inatç› ve ›srarc› olman›z flart. Oto-
riteler, yetkililer, bir olay› gündeme getirdi¤iniz zaman
önce bas›n› test ederler, bas›n›n o konuda ›srarc› olup
olmayaca¤›na bakarlar. Gazetecilere düflen görev o
dosyan›n unutulmas›na göz yumulmayaca¤›n› göster-
mektir. Milliyet olarak fikri takipte ve inatç› gazetecilikte
fark yaratt›¤›m›z› düflünüyorum.  

Okuyucu gözüyle Milliyet’i nas›l buluyorsunuz? 
Okur olarak bakt›¤›mda Milliyet’i be¤eniyorum ama ga-
zetenin yüzüne biraz daha tebessüm yerleflmesi gerek-
ti¤ini düflünüyorum. Gazetenin ciddiyetiyle bir sorunum
yok; ama ciddiyet yüzünüzdeki tebessümü kaybetme-
nizi gerektirmiyor ki… Pekala güler yüzlü kalarak da
ciddi olabilirsiniz. Bununla ciddi olmayan, laubali bir
magazin anlay›fl›n› kastediyor de¤ilim. Magazine biraz
daha yer verebiliriz ama bunu çok ayarl› ve nezih bir
flekilde yapmam›z gerekiyor. 

Milliyet’in nas›l bir gazete olmas›n› istiyorsunuz? 
Eve ald›¤›n›z gazeteyi çocu¤unuzdan saklama ihtiyac› his-
setmemelisiniz. ‹lkokula giden çocu¤unuzun okumas›n-
dan çekinmeyece¤iniz, koltu¤un alt›na sokarak çocu¤u-
nuzdan gizleme ihtiyac› duymayaca¤›n›z bir gazeteden
söz ediyorum. Bir gazetede magazindeki ayar bu olmal›.
Magazin tabii ki olacak; ama bu düzeyin alt›na inen bir
magazin anlay›fl›n›n Milliyet’e yak›flaca¤›n› düflünmüyo-
rum. Alternatif bir magazin konsepti gelifltirmemiz gereki-

27

“Türk bas›n›n›n elefltirilecek çok yönü var ama bu ülkedeki her usulsüzlük, kurals›zl›k, hukuksuzluk bir
flekilde yine Türk bas›n› üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuluyor.”
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yor. Bütün bunlar› formüle etmeye çal›fl›yoruz. Magazin
dünyas›n›n ünlü bir isminin dün akflam hangi bardan ki-
minle ç›kt›¤›n› merak ediyorsan›z okuman›z gereken gaze-
te Milliyet de¤il. O talebe cevap veren çok say›da gazete
var. Türk halk›n›n bu flahsiyetlere iliflkin bilgi ihtiyac› fazla-
s›yla karfl›lan›yor. Biz de biraz farkl› olal›m. 

Milliyet’in Türk bas›n›ndaki yeri nedir? 
Milliyet; kendini içinde yaflad›¤› topluma, ülkesine, de-
mokrasiye, cumhuriyete ve bütün insanlara karfl› so-
rumlu hisseden vatandafllar›n okudu¤u bir gazete. Ay-
n› zamanda onlar› bir araya getiren ve buluflturan bir
gazete. Milliyet, Türk bas›n› için bir tür “gazetecilik öl-
çülerini ayarlama enstitüsü”. Türkiye’nin “ayar”lar›ndan
kendini sorumlu hisseden bir gazete. 

Milliyet’in tiraj sorunu var m›? 
Nas›l bakt›¤›n›za ba¤l›. Milliyet’in tiraj›n› y›llar baz›nda in-
celedi¤imizde fazla bir oynama olmad›¤›n› ve istikrarl› bir
tiraj›m›z oldu¤unu görüyoruz. Sad›k, gazetesini sahiple-
nen, yap›lan hatalara karfl› son derece duyarl› ve hemen
tepki veren bir okuyucu kitlemiz var. Tabii bu duruma
bak›p mevcut tiraj›m›zla da yetinmemek durumunday›z.

Tiraj› nas›l art›racaks›n›z? 
Gazeteyi güler yüzlü yapmam›z, biraz daha tüketici
odakl› olmam›z gerekiyor. Yaln›zca siyaset a¤›rl›kl› bir ga-
zete oldu¤unuzda tiraj aç›s›ndan belli s›n›rlar içinde kal›-
yorsunuz. Gazetenin dokusunu, do¤rultusunu ve kimli¤i-
ni bozmadan gazetenin içine insanlar›n ilgisini çekebile-
cek, yeni trendleri izlemelerini sa¤layacak, onlar› hayatla
ba¤layacak ve köprü olabilecek fleyler de koymak gere-
kiyor. Bu bir denge ve ayar ifli. Yeni dönemde bunlarla il-
gili çaba gösterece¤iz. Önümüzdeki dönemde topluma
mal olmufl insanlar›n baflar› öykülerini içeren portrelerin
say›s› artacak. Büyük gazeteler aras›nda düzenli kültür

sanat sayfas› veren tek gazeteyiz. Kültür sanat etkinlikle-
rine mümkün oldu¤unca genifl yer veriyoruz. Gazetelerin
toplumun kültürel gelifliminde de öncü rolü olmal›. Gaze-
telerin kültür ortam›n›n geliflmesinde bir tafl›y›c› olmas›
gerekti¤ine, gazetelerin böyle bir toplumsal ve kamusal
sorumluluklar› oldu¤una inanan bir insan›m. 

Bütün dünyada gazetelerin gelece¤i sorgulan›yor.
Gelecekte gazeteler yok mu olacak? 
Gazetelerin ve gazetecili¤in bitip bitmedi¤i tüm dünya-
da çok tart›fl›l›yor. Bu hem do¤ru hem yanl›fl. Dünya
genelinde tirajlar›n azald›¤› do¤ru de¤il. Türkiye geneli-
ne bakt›¤›m›zda azalmad›¤›n› ama büyük bir art›fl da ol-
mad›¤›n› görüyoruz. Türkiye’de 2004 toplam gazete ti-
raj› günlük ortalama 4,5 milyonken 2005’te 5 milyona
yükselmifl. 2006’da ise 5 milyon 80 bin olmufl. Gaze-
telerin toplam tiraj› bir y›lda yaln›zca 80 bin artm›fl. fiu
an tirajlar dengede gidiyor. Nüfus art›yor, üniversiteler-
den her y›l 10 binlerce insan mezun oluyor. Potansiyel
gazete sat›n al›c›lar›n›n say›s› art›yor ama bu gazete ti-
raj›nda bir art›fla tahvil olmuyor. Gazete tirajlar› çok az
k›m›ld›yor. Burada tehlike iflaretleri var. Bu trend de-
vam ederse önümüzdeki dönemde bir s›k›nt› yaflana-
ca¤› ortada. Bat›’da gazete tirajlar› statik bir durumda.
Bence Türkiye her fleye karfl›n iyi bir noktada. ‹lk inter-
net ç›kt›¤›nda “gazetecilik bitiyor” deniyordu. Her fleye
karfl›n insanlar gazete okuma ve gazeteye dokunma
al›flkanl›¤›n› sürdürüyor. Önümüzdeki birkaç 10 y›l da-
ha gazeteler bu denklemin içinde olacaklar. Ancak pi-
yasadan kaybolmamak için geçmifle nazaran çok daha
fazla çaba sarf etmemiz gerekecek. 

‹letiflim olanaklar›n›n artmas› medyay› nas›l etkiliyor?  
‹nternetin sundu¤u imkanlar›n ve teknolojinin alternatif
iletiflim mecralar› yaratt›¤›n› görüyoruz. Yeni gazetecilik
kavramlar› karfl›m›za ç›k›yor. Bunlardan biri de “vatan-

dafl gazetecili¤i”. Art›k her vatandafl, her okur potansi-
yel bir gazeteci. ‹nsanlar bir olaya tan›k oldu¤unda cep
telefonuyla çekip gazeteye iletebiliyor. Toplum, bilgilen-
mek için yaln›zca gazetelere ve gazetecilere ba¤›ml› de-
¤il. Bir de blog’lar ve blogger’lar aram›za kat›ld›. Eski-
den s›n›rl› say›daki köfle yazar› toplumdaki kanaatlerin
oluflmas›nda önemli rol oynuyordu. Art›k herkes köfle
yazar›. Bunu önlemek mümkün de¤il. Bir fleyi önlemek
mümkün olmad›¤› zaman onunla bar›fl›k olmal› ve uz-
laflmal›s›n›z. Yaz›l› bas›n da kendini buna uyarlamal›. Biz
de bunu yapmaya çal›fl›yoruz. Türkiye’de en çok ziyaret
edilen haber sitesi bizimki. Bu da yeni dönem koflullar›-
na uyum sa¤larken muhafazakar olmad›¤›m›z› gösteri-
yor. Gazeteyle internet sinerji içinde olmal›.

Medya kavram› yerini iletiflim kavram›na b›rak›yor di-
yebilir miyiz? 
Toplum içindeki iletiflim kanallar›n›n ve mecralar›n çeflit-
lenmesiyle birlikte bu alanda bir patlama oldu¤unu dikka-
te al›rsak bunu söyleyebiliriz. Haber tafl›ma ve iletiflim ak-
tar›m›nda bütün toplumun o sürecin içine dahil oldu¤unu
dikkate ald›¤›m›zda, “medya” kelimesi bu olguyu tek ba-
fl›na anlatm›yor. Bunun ad›na “iletiflim” denebilir. Belki bir
süre sonra baflka bir kavram ad› da ortaya ç›kabilir. 

Haber, bilgi ve özel hayat aras›ndaki iliflki nas›l olmal›? 
Bu konu uzun y›llard›r tart›fl›l›yor. Bir kifli topluma mal
olduysa onun özel hayat› diye bir fleyin olmad›¤›n› ve o



flah›sla ilgili her fleyin haber oldu¤unu düflünen bir ekol
var. Bir de topluma mal olmufl kiflilerin de özel hayat›
oldu¤unu ve bas›n›n bu konuda dikkatli olmas› gerekti-
¤ini düflünen bir baflka ekol var. Bu iki ekol hep çat›fl›r.
Gazetecilik anlay›fl›m itibariyle birinci ekolü afl›r›, ikinci
ekolü de fazla muhafazakar buluyorum. ‹kisinin aras›n-
da bir denge bulunmal›. Bunun bir ayar› olmal›. 

Medyan›n halka karfl› sorumlulu¤u nedir? 
Medyan›n en önemli sorumlulu¤u, toplumu bilgilendir-
mek. Kamuoyundaki yayg›n kanaatin ve elefltirel bak›-
fl›n aksine, Türk bas›n›n›n kamuoyunu bilgilendirmek
aç›s›ndan genellikle önemli bir ifllevi yerine getirdi¤ini
düflünüyorum. Türk bas›n›n›n elefltirilecek çok yönü var
ama bu ülkedeki her usulsüzlük, kurals›zl›k, hukuksuz-
luk bir flekilde Türk bas›n› üzerinden kamuoyunun bilgi-
sine sunuluyor. Hrant Dink olay›nda Türk bas›n›n›n ser-
giledi¤i gazetecilik dört dörtlüktü, Bat›l› ölçülerde bir
gazetecilik örne¤iydi. Büyük bir rekabet içine giren ga-
zeteler her gün yeni bir fley ortaya ç›kard›lar. Türkiye’de
son derece agresif ve kuvvetli bir gazetecilik yap›l›yor.
1990’l› y›llarda Türkiye’de çok say›da yolsuzluk ve
skandal oldu ama gizli kalan ve kamuoyuna ulaflmayan
bir yolsuzluk kalmad›. Bunu da herkesin k›zd›¤› Türk
bas›n› yapt›. Milliyet genel yay›n yönetmeni olarak vic-
dan›m rahat. Türk bas›n›na büyük haks›zl›k yap›ld›¤›n›
düflünüyorum. Bas›n›n genel performans› kötü de¤il.
Bas›n özgürlü¤ü aç›s›ndan da geride de¤iliz. Vuku bu-

lan ve de bas›na yans›mayan hiçbir fley yok. Bir de
Türk bas›n›nda büyük bir çeflitlilik var. Her duruflta ve
görüflte bir gazete bulabiliyorsunuz. Bir bilgi A gazete-
sinde ç›kmazsa B ya da C gazetesiyle ortaya ç›k›yor. 

Gazetecilikle gazete yöneticili¤i aras›nda nas›l farklar var?
Bir gazete yöneticisinin ifli yaln›zca haber de¤erlendirmek
olsayd› iflim çok kolay olurdu. Genel yay›n yönetmeninin
temel ifli o gazeteye kimlik kazand›rmak. Bu da bir ayar ifli.
Gazeteye öyle bir kimlik vereceksiniz ki, bir insan gibi ola-
cak. Tutarl› bir karakteri olacak. Belli konularda nas›l tep-
ki verece¤i, nas›l bir durufl sergileyece¤i kestirilebilecek.
Bütün gazetenin içeri¤i o duruflla uyumlu olacak. Reklam
politikalar›yla da ilgilenmek durumundas›n›z. ‹dari sorum-
luluklar›n›z var. Yay›n grubundaki insan kaynaklar›ndan ve
insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesinden de sorumluyum. Di-
¤er taraftan gazetenin icra kurulunda yer al›yorum. Dola-
y›s›yla gazetenin bilançosunu, mali durumunu da yak›n-
dan izlemek durumunday›m. Gazetenin ekonomik göster-
gelerine, kar ve gelir tablolar›na da hakim olmak gerekiyor.
Genel yay›n yönetmeni olmak için iyi bir gazeteci olmak
yetmiyor. Dikkatiniz pek çok noktaya da¤›l›yor. Gazeteyi
d›flar› karfl› temsil ediyorsunuz. Bu, 24 saat içinde bitirebi-
lece¤iniz bir ifl de¤il. Her gün odan›zdan pek çok fleyi ya-
r›m b›rakm›fl gibi hissederek ç›k›yorsunuz. 

Bir gününüz nas›l geçiyor? 
Gazeteye sabah mümkün oldu¤u kadar erken gelmeye

çal›fl›yorum. Saat 08.00 olmadan iflyerinde oluyorum. 1-
1,5 saat kadar bütün gazeteleri notlar alarak okuyorum.
9.30-10.00 aras› bir iç toplant›m›z var. Yay›n koordinatör-
leri ve haber müdürlerinden oluflan 5-6 kiflinin kat›ld›¤› dar
gruplu bir toplant› yap›yoruz ve gündemi de¤erlendiriyoruz.
O toplant› bitti¤inde büyük ölçüde günü planlam›fl oluyo-
ruz. Ondan sonra her gün Türkçe hatalar›n› de¤erlendiren
uzman›m›z›n yazd›¤› günlük raporu okurum. O gün Milli-
yet’te hangi Türkçe hatalar›n›n yap›ld›¤› içeren raporu her-
kese gönderiyoruz. 13.30-14.30 aras›nda yap›lan ö¤le
toplant›lar›na girmeye çal›fl›yorum. Ö¤leden sonra zaman›-
m›n büyük bölümü gazeteyle geçiyor. Haberler geliyor, on-
larla ilgileniyorum. Gazetede kalabilirsem 19.00-20.00 ara-
s› bütün sayfalar› tek tek okuyorum ve akflam gündemi ya-
p›yoruz. Gazetenin ilk bask›s›n› al›p ciddi bir flekilde göz-
den geçiriyoruz. 20.00’den önce buradan ç›kam›yorum. 

‹stedi¤iniz ve planlad›¤›n›z flekilde hareket edebiliyor
musunuz? 
Günümü kontrol edebildi¤im söylenemez. Her sabah yap-
t›¤›m bir gün plan› var ama ço¤unlukla günün ak›fl› o prog-
ram› hayata geçirmeme izin vermiyor. Sabah bir hortum
geliyor, beni içine al›yor, gün boyu beni oradan oraya sa-
vuruyor, sonra akflam bir yere at›yor. Her akflam bu duy-
guyu yafl›yorum. Bu göreve geldikten sonra özel hayat›-
m›n olmad›¤›n› söyleyebilirim. Günde 12 saatten fazla ve
haftada 6 gün çal›fl›yorum. Kendime zaman ay›rabildi¤im
söylenemez. Ne yaz›k ki bu tür görevlerin gere¤i bu.
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Milliyet’i “kendini içinde yaflad›¤› topluma, ülkesine, demokrasiye, cumhuriyete ve bütün insanlara karfl›
sorumlu hisseden vatandafllar›n okudu¤u bir gazete” olarak tan›mlayan Milliyet Gazetesi Genel Yay›n
Yönetmeni Sedat Ergin, “Türkiye’nin ‘ayar’lar›ndan kendimizi sorumlu hisseden bir gazeteyiz” diyor.
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“Gel, gel ne olursan ol yine gel”

UNESCO (Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür
Kurumu), Mevlana’n›n 800. do¤um y›l› olan
2007’yi Mevlana y›l› ilan etti. Kültür ve Turizm Ba-

kanl›¤›’n›n önerisi üzerine 2007 y›l›nda Mevlana’n›n tüm
üye ülkelerde an›lmas›n› kararlaflt›ran UNESCO’nun ko-
nuyla ilgili aç›klama metni önemli ifadeler içeriyordu: “Say-
g›n bir filozof, mistik ‹slam flairi Rumi, hoflgörünün, akl›n
ve bilgiye sevgi ile ulaflman›n savunucusuydu. Onun ‹s-
lam’la mistik iliflkisinin do¤urdu¤u baflyap›tlar› yaln›zca ‹s-
lam kültürünü etkilemekle kalmad›, Türkiye’nin s›n›rlar›n›
aflarak di¤er kültürleri de etkiledi. Onun düflüncesi ve ya-
p›tlar› hala evrensel anlamda de¤erini koruyor.”

Mevlana Celaleddin-i Rumi 1207 y›l›nda bugün Afga-
nistan’›n kuzeyinde yer alan Belh flehrinde dünyaya
geldi. Mevlana Rumi ismini o dönemde Diyar-› Rumi
olarak adland›r›lan Anadolu’ya yerleflip orada yaflad›¤›
için ald›. “Efendimiz” anlam›na gelen Mevlana ismi de
kendisine duyulan büyük sayg›dan dolay› verildi. Mev-
lana’n›n bütün dillerde görülebilecek ismi ise Mevlana
Celaleddin Muhammed’dir. Mevlana dönemin ‹slam
kültür merkezlerinden Belh kentinde hocal›k yapan, bil-
ginler yetifltiren ve “Bilginler Sultan›” lakab›yla an›lan
Bahâeddin Veled’in o¤luydu. 

Babas›n›n miras›n› devrald›
Belh’te 13. yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki mevcut ilmi ve siyasi
ortamdan rahats›zl›k duyan Bahâeddin Veled, bütün ai-

le bireyleri ve çevresiyle göç etmeye karar verdi. Nifla-
bur, Ba¤dat, Mekke, fiam gibi flehirleri dolaflarak Ana-
dolu’ya ulaflt›. Konya’ya gelen aile, Sultan Alâaddin
Keykubad ve beyleri taraf›ndan büyük ilgiyle karfl›land›.
‹ki y›l sonra baba Bahâeddin Veled vefat etti. Babas›n›n
vasiyeti, sultan›n buyru¤u ve Bahâeddin’in müritlerinin
›srarl› ricalar› sonucu Mevlana babas›n›n yerine geçti.
Bir y›l süreyle dersleri, vaazlar› ve fetvalar› o verdi.

Bir y›l sonra babas›n›n ö¤rencilerinden Tirmizli Seyhit
Burhaneddin Muhakkik Konya’ya geldi. Seyhit Burha-
neddin, Mevlana’n›n tasavvufi ö¤renimi ve terbiyesi ile il-
gilendi. Burhaneddin Konya’ya geldi¤inde ilk olarak
Mevlana’y› o ça¤da geçerli bütün ‹slam bilim dallar›ndan
s›nava soktu. S›navdaki baflar›s›na karfl›n ona flu sözleri
söyledi: “Bilgide eflin yok; gerçekten seçkin bir ersin. Ne
var ki, baban hal ehli (gönül ve ruh adam›) idi; sen kal eh-
lisin (söz adam›). Kal’i b›rak, onun gibi hal sahibi ol. Bu-
na çal›fl, ancak o zaman onun gerçek varisi olursun, an-
cak o zaman Günefl gibi alemi ayd›nlatabilirsin.” Bunun
üzerine Mevlana dokuz y›l boyunca Burhaneddin Mu-
hakkik Tirmizi’ye müritlik etti ve onun e¤itiminden geçti.

1244 y›l›nda gezgin bir dervifl olan fiems-i Tebrizi ile ta-
n›flan Mevlana onunla alt› ay sürecek bir dost sohbetine
çekildi. Daha sonra fiems’in yerini s›ras›yla Selahattin
Zerküb ve Hüsamettin Çelebi ald›. Bu dönemlerde Mev-
lana’da insan sevgisinin yüceli¤i ve insan›n Tanr›’n›n yer-

Kaynaklar: • “Mevlana De¤erlendirmesi”, Bilim ve Akl›n Ifl›¤›nda E¤itim Dergisi, Say› 46, Aral›k 2003 • Adnan Karaismailo¤lu, “Ölümünün 730. y›l›nda Mevlana”, Bilim ve Akl›n Ifl›¤›nda E¤itim

Dergisi, Say› 46, Aral›k 2003. • Melda Güngül, “2007, Mevlana Y›l›”, ‹ndigo, Say› 16, Ocak 2007 • “Mevlana”, Vikipedi,  <http://tr.wikipedia.org>
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yüzündeki yans›mas› oldu¤u düflüncesi olgunlaflt›. Ve en
önemli eseri Mesnevi’yi de Hüsamettin Çelebi arac›l›¤›y-
la yazd›. Mesnevi’nin çal›flmalar› y›llar boyu sürdü. Mes-
nevi bitti¤inde Mevlana yorgun düflmüfl, ayr›ca sa¤l›¤›
da bozulmufltu. 17 Aral›k 1273 tarihinde de vefat etti.

2007 Mevlana y›l›
2007 y›l›n›n Mevlana y›l› olarak ilan edilmesinin en önem-
li nedenlerinden biri kuflkusuz temsil etti¤i hoflgörü, sev-
gi ve birlefltiricilik gibi de¤erlerdir. Bugün bu de¤erler her
zamankinden büyük önem tafl›yor belki de. Küresel te-
rörizm, dünyan›n birçok yerine yay›lan fliddet, iflgaller,
savafllar, silahlanma yar›fl›, göç, kültürleri s›n›fland›r›p
yöneten çokkültürcü söylem... Bütün bu olumsuzluklar›n
içinde Mevlana’n›n düflüncesinin temel de¤erleri olan
hoflgörü, sevgi ve birlefltiricili¤in önemi art›yor.

“Nice Hintli ve nice Türk’ün dili birdir de nice iki Türk
birbirine yabanc› gibidir. 
Öyleyse yak›nl›k dili baflka bir dildir. Gönül beraberli¤i,
dil birli¤inden daha iyidir.
Gönülden; söz, iflaret ve yaz› olmadan yüz binlerce ter-
cüman belirir.”

Mevlana’daki gerçek insan sevgisidir; çünkü o insan›
insandan, insan sevgisini Allah sevgisinden ay›rmaz.
‹nsanlar› farkl› dinlere, milliyetlere sahip olsalar da her
fley üstünde bir de¤er olarak al›r. Bu anlamda Mevlana

düflüncesi insanl›¤›n ortak mal›d›r: “Kendi halinde kal›r-
san bir damlas›n; fakat bütüne kat›l›rsan bir derya olur-
sun. Ey insan! Sen yüz binlerin birisin; fakat bütününle
sen yüz binlersin.”

“Gel, gel ne olursan ol yine gel; ‹ster kafir, ister mecû-
si, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâh›m›z ümit-
sizlik dergâh› de¤ildir: Yüz kere tövbeni bozmufl olsan
da yine gel.”

Burada Mevlana yaln›zca bütün insanlara hitap etmi-
yor. Ayn› zamanda insanlar›n farkl› olabilece¤ini, farkl›
inançlara sahip olabilece¤ini kabul ediyor. Buradaki
farkl›l›¤a sayg› asl›nda hoflgörünün de ötesinde. Çünkü
bu sözle Mevlana yaln›zca farkl› inançlar›n varl›¤›n› hofl-
görmüyor, ayn› zaman da onlar› dergah›na ça¤›r›yor.
Onlarla birlikte olabilme ve onlar›n dergah›na katabile-
cekleri üzerine bir ça¤r› bu.

Mevlana’n›n bu düflünceleri bütün insanl›k taraf›ndan be-
nimsendi ve esin kayna¤› oldu. ‹ngiliz oryantalist Arthur
John Arberry, Mevlana’y› “dünyan›n en büyük ozan›” ola-
rak niteledi; Goethe onun etkisinde kald›; Rembrandt tab-
losunu yapt›. ‹ngiliz oryantalist Reynold Alleyne Nicholson
30 y›l çal›flarak Mesnevi’yi ‹ngilizce’ye çevirdi ve yap›t›n
Bat› dünyas›nda tan›nmas›n› sa¤lad›. Mevlana temsil etti-
¤i hoflgörü, sevgi, birliktelik, inanç özgürlü¤ü gibi de¤er-
lerle yüzy›llard›r etkisini devam ettirebilmeyi baflard›.

Evrensel Mevlana

UNESCO 2005 y›l›nda se-
ma gösterilerini Dün-
ya’da Korunmas›
Gereken Kültürel
Miras listesine da-
hil etti.

Selçuk Üniversite-
si Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Ede-
biyat› Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Emine Yeniterzi’nin 1995 y›l›nda haz›rlad›¤›
“Mevlana Celaleddin Rumî” adl› kitab› Japonca’ya
çevrildi.

ABD’de 1991 y›l›nda kurulan Mevlana’y› Anlama
Derne¤i, bugün 3 bin üyeye ulaflt›. Dernek üyelerin
ço¤unlu¤unu ABD, Kanada, Japonya ve AB ülkele-
rinin vatandafllar› oluflturuyor. 

2007 Mevlana y›l› etkinlikleri kapsam›nda Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Konya Türk Tasavvuf Müzi¤i Top-
lulu¤u ABD’den Japonya’ya, Avrupa ülkelerinden
Hindistan’a kadar 18 ülke ve 22 flehirde, Türk ta-
savvuf müzi¤i konseri ve sema gösterisi sunacak.

Temsil etti¤i hoflgörü, sevgi, birliktelik, inanç özgürlü¤ü gibi de¤erlerle yüzy›llard›r etkisini koruyan
Mevlana do¤umunun 800. y›l›nda tüm dünyada an›l›yor. UNESCO 2007’yi Mevlana y›l› ilan ederek tüm

üye ülkelerde an›lmas›na karar verdi.
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“Tasar›m›n dedi¤i olur”
Toner Mimarl›k’›n sahibi Mustafa Toner ofis, al›flverifl merkezi, restoran ve konut tasar›mlar› konusunda
uzman. Toner, Türkiye’ye de hakim olan çekirdek aile anlay›fl›n›n yaflam›n her alan› gibi tasar›m› da
flekillendirdi¤ini söylüyor.
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Toner Mimarl›k’›n sahibi Mustafa Toner ofis, al›flverifl merkezi, restoran ve konut tasar›mlar› konusunda
uzman. Toner, Türkiye’ye de hakim olan çekirdek aile anlay›fl›n›n yaflam›n her alan› gibi tasar›m› da
flekillendirdi¤ini söylüyor.
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Marian Salzman ad›n› ço¤umuz duymufluzdur.
Dünyan›n en önemli befl trend analizcisinden
biri. Metroseksüel, überseksül kavramlar›n›n

yarat›c›s› Salzman, yemek kültürüne kazand›rd›¤› gastro-
porn terimiyle de an›l›yor. Salzman, bu yeni kavramla bir-
likte yemek yemenin bir ihtiyaçtan öteye geçti¤ini ve bir
haz unsuru haline geldi¤ini; tüm dünyay› etkisi alt›na alan
fast food kültürünün de yerini slow food’a b›rakt›¤›n› anla-
t›yor. Globalleflme dünyay› birbirinin ayn›s› yaflam biçimle-
rine sürükledi¤i için kültürler yerel motiflerle farkl›l›klar›n›
ortaya koymaya çal›fl›yor. Salzman yemek kültürünün de
bu farkl›laflmadan etkilendi¤ini belirtiyor. Yerel tatlar, yön-
temler, hayattan zevk almay› ça¤r›flt›ran, hofl kokulu güzel
yemekler art›k insanlar›n daha çok ilgisini çekiyor.

Yeme¤in tad›na odaklanan bu anlay›fl “dining in the
dark” konseptini de beraberinde getiriyor. ‹lk kez Paris
ve Zürih’te denenen bu konsept öyle tuttu ki; Berlin,
Londra ve Los Angeles’a da s›çrad›. Tamamen zifiri ka-
ranl›kta, garsonlar›n yard›m›yla masalara oturan müflte-
riler yemeklerini de bu karanl›k ortamda yiyorlar. Amaç
yemek d›fl›nda hiçbir fleye konsantre olmamak. Bu
konsepti Türkiye’de uygulayan bir yer henüz yok. Tür-
kiye’de ise insanlar geçmifle oranla ev d›fl›nda yemek
yemeye daha çok zaman ay›r›yorlar. Al›flverifl merkez-
lerinin say›s›n›n artmas›yla birlikte ifl ç›k›fl›, k›s›tl› za-
manda “hem yemek hem al›flverifl” bize çok uyuyor.
Di¤er yandan ise ev rahatl›¤›nda ve evleri and›ran res-
toranlar da Türkiye’de büyük bir geliflme gösteriyor.
Al›flverifl merkezleri, ofis, konut ve restoran tasar›m›
konusunda birçok projeye imza atan Toner Mimarl›k
sahibi Mustafa Toner ile tasar›m›n biçimlendirdi¤i ya-
flam ve yaflam alanlar› üzerine konufltuk.

Sizin için iyi bir tasar›m›n neleri içermesi gerekiyor?
Tasar›m›n öncelikle ifllevsel olmas› gerekti¤ine inan›yo-

rum. Meslek hayat›mda hep bunu kendime amaç edin-
dim. Çünkü “güzel”, subjektif bir kavram. “Do¤ru” ise
genelde her zaman ve herkes için geçerli bir kavram-
d›r. Bu nedenle tasar›mlarda güzeli de¤il do¤ruyu ya-
kalamaya öncelik veriyorum. Büronun do¤ru bir çal›fl-
ma ortam›, evin do¤ru bir yaflam alan› olarak kurgulan-
mas›na dikkat ederim. Tasar›mda, çözümleri gerçek-
lefltirdikten sonra estetik taraf›n› ele al›yorum. Tabii ki
iflin do¤al ak›fl› içerisinde bu her zaman “önce ifllevsel-
lik, sonra estetik” fleklinde gerçekleflemeyebiliyor. Bir
bütün olarak hem estetik hem ifllevsel tasar›mlar orta-
ya ç›k›yor. Tasar›m sonuçta bir süreç esnas›nda bir bü-
tün oluflturuyor. Al›flkanl›klar›n›za göre önceli¤i fonksi-
yonlara vermenize karfl›n esteti¤i de düflünüyorsunuz.

Restoran, konut ve ofis tasar›m›n›n temel farkl›l›klar› ne-
ler? Hangisi daha zor?
Asl›nda zorluk tasar›m› gerçeklefltirilecek mekanda de-
¤il iflverende bafll›yor. ‹flverenleri bir kenara b›rak›p zor-
luk derecesine göre bakarsan›z en kolay› ofis tasar›m›.
Restoran ikinci, ev tasar›m› ise üçüncü s›rada yer al›r.
Ancak bazen öyle bir iflveren olabilir ki, en kolay dedi-
¤iniz bir ofisi dünyan›n en zor ofisi haline getirebilir.
Tam tersi de mümkün. Türkiye’de ne yaz›k ki özellikle
ev konusunda iflveren her zaman sorun ç›kar›yor. Do-
lay›s›yla evi her zaman en zor tasar›m olarak kabul edi-
yorum. Hatta mümkün oldu¤unca ev konusunda çal›fl-
mamaya çaba gösteriyorum. 

Müflteri talepleri ve tasar›mdaki imzan›z aras›ndaki
dengeyi nas›l oturtuyorsunuz?
‹flin en zor taraflar›ndan biri bu dengeyi oturtmak. Ta-
sar›mlarda öncelikle tasar›m›n dedi¤i olur, ama yine de
paray› veren düdü¤ü çal›yor. Mimarl›k öyle bir meslek
ki, resim gibi de¤il. “Bir resim yapay›m, be¤enen gelsin
als›n” gibi düflünemiyorsunuz. Bir iflveren ve bir talep
olmas› gerek. O taleplere dönük olarak bir fleyleri orta-
ya ç›karabiliyorsunuz. Taleplerin yan› s›ra tasar›m› fle-
killendiren teknik faktör ve belediye nizamnameleri de
var. Serbest bir tasar›m gerçeklefltiremiyorsunuz.
Özellikle Türkiye’de daha da k›s›tl› bir çerçevede çal›-
flabiliyorsunuz. Müflterinin taleplerini göz önüne alma-
n›z gerek. Bir ticari mekansa, müflteri o iflten para ka-
zanmay› hedefliyor. Onun isteklerini göz ard› edemez-
siniz. Tasar›m› öncelikle talepler flekillendiriyor.

Bir mekan›n ruhunu oluflturan en önemli unsur nedir?
En önemli unsur kal›c›l›k. Kullanaca¤›n›z rengin ve mal-
zemenin kal›c› ve ›fl›¤›n etkili olmas› gerekiyor. Bir yü-

zeyde kullanaca¤›z boyan›n ömür boyu durmas›n› bek-
leyemezsiniz. Kal›c›l›ktan kast›m, yüzeylerin bu yenile-
meyi yapabilecek biçimde tasarlanm›fl olmas›. Bir mal-
zemeyle kaplanm›flsa, o malzemenin iki y›l sonra demo-
de olmamas›na dikkat etmek gerek. Benim için önemli
bir nokta da ›fl›k. Son zamanlarda ›fl›k ve renk kullan›-
m›yla malzemeler daha etkin hale getirilebiliyor. 

Ofis, restoran ve ev tasar›mlar› birbirlerini nas›l etkiliyor?
Ofislerle restoran tasar›mlar›n›n bir etkileflimi bulunmu-
yor. Ofisler çok daha fonksiyonel mekanlar. Evler ile
restoranlar aras›ndaysa bir etkileflim söz konusu. Son
zamanlarda evi and›ran, lounge tarz› hacimleri olan,
daha rahat mekanlar tercih edilmeye baflland›. Evler ve
restoranlar hem tarz hem malzeme olarak birbirlerine
çok yaklaflt›. Dolay›s›yla birbirlerini etkiliyorlar. Türkiye,
özellikle restoran tasar›m›nda birçok ülkeden daha ile-
ri. Türkiye’de tasar›m› flekillendiren iki faktör bulunuyor.
Birincisi müflteriler. Türkiye’de müflteriler gittikleri me-
kana büyük önem veriyorlar. Türkiye’de bu ifl için büt-
çeler ayr›l›yor ve yap›lmam›fl› gerçeklefltirmeye yönelik
bir e¤ilim gözleniyor. Çünkü farkl› tasar›m, restoranlar
için de bir rekabet unsuru. Bu rekabet, tasar›m›n da
geliflimine katk› sa¤l›yor. Yurtd›fl›nda ise durum farkl›.
Y›llar boyunca tek bir çivi çak›lmayan, boya bile yap›l-
mayan mekanlarda restoranlar ifl yapabiliyor. Türki-
ye’de ise neredeyse her y›l küçük ya da büyük bir de-
¤ifliklik yap›lmas› gerekiyor. Müflteri bunu bekliyor.

Mustafa Toner



Restoran tasar›m›nda en önemli unsur nedir?
Restoran tasar›m›nda öncelikle menüsünü sorar›z. Ye-
mek tarz› belirlenmediyse tasar›m› yapamazs›n›z. ‹lk
olarak “Ne yemek yapacaks›n›z, kime satacaks›n›z, ka-
ça satacaks›n›z” diye soruyoruz. Ucuza sat›lacaksa ay-
r›, pahal› sat›lacaksa ayr› bir tasar›m yapmak gerekir.
Kimin, hangi yafl grubunun gelece¤i de önemli. Bunla-
r› göz ard› etmeniz mümkün de¤il.

Türkiye’de restoranlar›n bir tasar›m kimli¤i oldu¤undan
söz edilebilir mi?
Türkiye’ye özgü bir kimlikten söz etmek pek mümkün
de¤il. Çok az restoran›n tasar›m› Türkiye’ye özgü. Da-
ha çok uluslararas› trendler takip ediliyor. Türkiye’deki
restoranlar›n bir kimli¤i oldu¤u söylenemez.

Türkiye’de konut tasar›m›nda trendler neler?
fiu an maksimalizm ön planda. Maksimalizm, minima-
lizmin aksine daha karmafl›k, gösteriflli ve farkl› malze-
melerin bir arada kullan›ld›¤› örnekleri ifade ediyor. An-
cak bunu bir trend olarak kabul etmiyorum. fiu an ev-
lerde yaflam›n ön plana ç›kmas›n›n bir sonucu olarak
görüyorum. Büyük hacimler ve fonksiyonlar› birlefltirme
mant›¤› ön plana ç›kt›. Aç›k mutfaklar, daha büyük
banyolar görülmeye baflland›.

Bu geliflmeleri nelerle ba¤lant›land›rabiliriz?
‹nsanlar art›k evlerde anne-baba, dede fleklinde yafla-
m›yorlar. ABD’deki gibi çekirdek aile yaflant›s› oluflma-
ya bafllad›. Hatta pek çok ailede çocuklar belli bir yafl-
tan sonra evden kopuyor. Dolay›s›yla evlerin küçülme-
sine ama buna karfl›l›k küçük küçük odalar yerine da-
ha büyük yaflam alanlar› oluflturulmas›na yönelik bir
e¤ilim var. Eskiden kocaman bir misafir odas› yap›l›rd›
ve misafir odas› bombofl dururdu. Bugün hacimleri ra-
hatlatmak ad›na birlefltirmeler yaflan›yor.

Trendler tasar›mlar›n›z› ne derece etkiliyor?
Trendler do¤al olarak tasar›mlar› etkiliyor. Çünkü müfl-
teri trendleri biliyor ve istiyor. Daha önceleri müflterilere
“Banyo ve yatak odas›n› bir arada yapal›m” dedi¤imiz-
de ikna etmek çok zor oluyordu. fiimdiyse müflteri ken-
dili¤inden bunu istiyor. Müflteriyi ikna edebilmeniz için
bir psikolog mant›¤›yla hareket etmeniz gerekiyor. Dü-
flünmedi¤i birtak›m noktalar› sunabilmelisiniz. Kat›l›mc›
ve örneklerle destekleyen bir ikna yöntemi izlemelisiniz.

Trendler, özgün tasar›m için tehlike arz eder mi? 
Trendleri çok takip etti¤iniz takdirde, dergilerde en s›k
gördü¤ünüz fleyleri bir araya getirerek kopyac› bir tu-
tum izlersiniz. Birbirinin ayn›s›, kimliksiz ama trendy
mekanlar ortaya ç›kar›rs›n›z. Bunun birçok örne¤i var.
Bunun yan› s›ra trendlerden yola ç›karak hem modern
hem karakteristik özellikler tafl›yan örnekler de olufltu-
rulabiliyor. Bu tamamen trendlerin ne taraf›n› kullana-
ca¤›n›za dair yorumunuzla ilgili. Genifl hacimler, yüksek
tavanlar da trendin bir parças›. Onun bu taraf›n› al›p kli-
fle taraflar›n› b›rak›rsan›z daha kiflilikli tasar›mlara ulafl-
man›z mümkün. Yerel ve modern böyle birleflebilir.

Yurtd›fl›nda mimar olmakla yurtiçinde olmak aras›ndaki
farklar?
Çok büyük farklar var. Yurtd›fl›nda mesle¤e sayg› Tür-
kiye’de oldu¤undan çok daha fazla. Türkiye’deyse ço-
¤u iflveren, “Ben de yapar›m” diye düflünüyor. Fikre,

projeye para vermek pek sevilmiyor. Çal›flma koflullar›
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda hakk›m›z› alma ve zaman soru-
nu var. Türkiye’de hakk› bir y›l olan bir proje sürecini
üç ayla s›n›rlamaya kalkarlar. Bir an önce bitirilip ka-
zanç sa¤layacak hale gelmesini isterler. Yurtd›fl›nda
ise bu süreç çok iyi planlan›r. ‹flveren süreci gerekti-
¤inden k›sa tutman›n kendi iflinin kötü sonuçlanmas›-
na neden olaca¤›n› bilir. Paras› ve zaman› az; müda-
halesi çok olan bir ülkede mimarl›k yapmakla bütün
bunlar› aflm›fl, mimara sayg›s› olan, para ve zaman ve-
ren bir yerde çal›flmak aras›nda birçok fark olmas› do-
¤al. Tüm bu sorunlara karfl›n iflimizi kolaylaflt›ran en
büyük faktör genç bir nüfusa sahip olmam›z. Dolay›-
s›yla buradaki konut ihtiyac› yurtd›fl›na oranla çok da-
ha fazla.

Bir flehir tasar›m› aç›s›ndan sizce ‹stanbul nas›l?
‹stanbul’un belirli bir flehir tasar›m› bulunmuyor. ‹stan-
bul’u güzel k›lan unsurlardan biri de bu. Kendili¤inden
oluflan bir flehir. Ancak ‹stanbul’un bütününe de¤il tek
tek parçalar›na bakt›¤›n›zda güzel bir görüntü yok. Geç-
ti¤imiz günlerde flehirlerin 360 derece foto¤raflar›n› çe-
ken bir foto¤raf sanatç›s› ‹stanbul’u çekerken çok zor-
land›¤›n› söyledi. “Bir yerden bafll›yoruz, 360 dereceyi
tamamlamadan karenin içine felaket sonuçlar giriyor.
Objektife öyle fleyler geliyor ki bir kere bile 360 derece
dönemedik” diyor. Çünkü ‹stanbul’da 360 dereceyi düz-
gün görüntüyle tamamlaman›z pek mümkün de¤il.

fiu an hangi projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz?
‹ki tane al›flverifl merkezi yap›yoruz. Türkiye’de bir al›fl-
verifl merkezi furyas› var. Hepsi de iyi ifl yap›yor.

Al›flverifl merkezlerinin tasar›m›ndaki detaylar neler?
Al›flverifl merkezi tasar›m› ev, ofis, restoran tasar›mla-
r›ndan çok farkl›, tümünü birlefltirici bir tasar›md›r. Çok

daha dayan›kl› olmas› gerekiyor. Ayd›nlatmas› bile çok
önemli. Dükkanlar›n ayd›nl›¤›n› etkilemeyecek bir ayd›n-
l›k seviyesinin yakalanmas› gerekir. Çok say›da insan›n
girip ç›kt›¤› bir yer oldu¤undan oturma alanlar›n› do¤ru
biçimde yerlefltirilmeli. Koridor geniflli¤inin bir metresi
bile çok büyük önem arz eder. Bulundu¤u semt büyük
önem tafl›r. ‹çeride ma¤azas› bulunan markalar da ta-
sar›ma etki eder. Markalara göre al›flverifl merkezinin
genel atmosferini oluflturmak gerek. Al›flverifl merkezi
tasar›m› hassas dengeleri olan keyifli bir ifl.

Al›flverifl merkezi tasar›mlar›nda en s›k gördü¤ünüz ha-
ta nedir?
Çok büyük boflluklar b›rak›ld›¤›n› düflünüyorum. Meka-
n›n enerjisini kaybettiriyor. Bofl görünen, ifl yapmayan,
ruhsuz mekanlar ortaya ç›k›yor. Bir de paslanmaz çe-
lik, cam gibi so¤uk malzemeler orada ço¤u zaman gü-
nünü geçiren insana hofl gelmiyor. Üçüncüsü de ye-
mek alanlar›n›n oldu¤u katlarda oturma yerlerinin ortak
yap›lmas›. Zaman içerisinde bu katlar ifli olmayanlar›n
gelip oturdu¤u alanlar oluyor. Bu nedenle g›da satan
mekanlar›n her birinin kendi önünde temizli¤iyle, servi-
siyle sorumlu oldu¤u oturma yerleri tasarlamak gereki-
yor. Ayd›nlatmada da çok büyük hatalar var. Ortak
alanlar ma¤azalardan daha çok ayd›nlat›l›yorlar. Ma¤a-
zalar ›fl›¤a daha çok yükleniyorlar ve sarfiyat art›yor. Bir
di¤er hata da zemin malzemelerinin parlak ve kaygan
yap›lmas›. 
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“Türkiye, özellikle restoran tasar›m›nda birçok ülkeden daha ileri düzeyde. Türkiye’de tasar›m› 
flekillendiren iki faktör bulunuyor. Birincisi müflteriler, ikincisi restoranlar aras› rekabet.”



Bir Ege ilçesi olan Ayval›k 1998 y›l›ndan beri kla-
sik müzik e¤itiminde uluslararas› bir çal›flmaya
sahne oluyor. Ayval›k Uluslararas› Müzik Aka-

demisi’nde her yaz gerçeklefltirilen uzmanl›k kurslar›n-
da yurtiçi ve yurtd›fl›ndan ö¤renciler, yerli yabanc› e¤it-
menlerle 10’ar günlük yo¤un e¤itimlerde bir araya geli-
yor, alanlar›nda kendilerini gelifltirme olana¤› buluyor.
Bafllang›çta yayl› çalg›lar ve üflemeli çalg›lar için aç›lan
kurslar, akademinin geliflmesiyle birlikte arp, gitar, bes-
tecilik gibi alanlara da yay›ld›. 2006 y›l›nda P›nar Kür
yönetiminde yaz› atölyesiyle edebiyat ve müzik iliflkisi
de irdelenmeye baflland›.

Piyanist, müzikbilimci ve müzik elefltirmeni Prof. Dr. Fi-
liz Ali, akademinin kurucusu ve koordinatörü. Türk
edebiyat›n›n önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin k›z›
olan Ali, akademiyi Ayval›k'ta kurma nedenini “Kan
çekti” fleklinde aç›kl›yor. Baba taraf› Ayval›kl› olan Ali,
babas›n› kaybettikten sonra Ayval›k’tan kopar. Ancak
aradan y›llar geçer, emeklilik zaman› geldi¤inde, yerle-
flebilece¤i yerler aras›ndan tercihini Ayval›k’tan yana
kullan›r ve eski bir Rum evi al›r. “Ayval›k’ta uluslararas›
anlamda müzikle ilgili bir uzmanl›k kursu bafllatabilir
miyim?” diye düflünürken ayn› fleyin dünyaca ünlü ke-
man sanatç›m›z Ayla Erduran’›n da akl›ndan geçti¤ini
ö¤renir. Ayval›kl› arkadafllar›na, “Biz 10-15 günlük bir
uzmanl›k kursu yapmak istiyoruz, mekan neresi olabi-
lir” diye sorar. Ayval›kl› gazeteci fiahin Alpay “Ümit

Boyner ye¤enim, onu bir ara bakal›m” deyince hiç ta-
n›mad›¤› Boyner’i arar ve onun “Olur” demesiyle proje-
ye bafllarlar. Ümit ve Cem Boyner’e ait restore edilmifl
bir evde çal›flmaya koyulurlar. 

Projeniz flu anda hedefledi¤iniz noktada m›?
Hiçbir fley kolay olmad›, hiçbir zaman büyük param›z
da olmad›. Ama destek verenler hep oldu. ‹lk y›llarda
Ayval›kl› dostlar›m hocalara kek yap›p getirir, ufak para
yard›mlar›nda bulunurlar, otomobillerini ödünç verirler-
di. Hocalar›m›z›n ço¤u yurtd›fl›ndan geldi, hepsi peda-
gojik ve solistik aç›dan tan›nm›fl insanlard›. Ve onlara
ücret ödememiz, yol paralar›n› karfl›lamam›z gerekiyor-
du. Ö¤rencilerden ald›¤›m›z çok k›s›tl› ücret kimi zaman
masraflar› karfl›lam›yordu. Sponsor aray›fllar›na girdik,
baz› y›llar sponsor bulduk, baz› y›llar bulamad›k. Yani
10 y›l içinde zor zamanlar›m›z oldu. Ancak hem Ayva-
l›k’ta hem de çevrede böyle bir etkinli¤in varl›¤› bilin-
meye baflland›. Her y›l kurslar›n sonunda Cunda’da
konserler verdik ve o konserler hep doldu. 

Ö¤renci baflvurular›nda kriterleriniz neler oluyor? Kon-
tenjan›n›z kaç kifli?
Uzmanl›k kursu oldu¤u için bu ifli meslek olarak yapma-
ya karar vermifl gençleri kabul ediyoruz. Ama seviye ko-
nusunda çok kat› davranm›yoruz. Bir y›ll›k ö¤rencileri al-
mam›z mümkün de¤il, iki üç y›l çal›flm›fl olmalar› gereki-
yor ki o düzeyden sonra alabilece¤i derslerden yararlan-

36 müzik: Filiz Ali
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Kan çekti müzi¤e gitti
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Prof. Dr. Filiz Ali, Ayval›k Uluslararas› Müzik Akademisi’nin kurucusu. Bir sevdayla yola koyulan Ali, 
bugün Ayval›k’›n turizmine de katk›da bulunan projeden gurur duyuyor. Her y›l 10 gün dünyan›n dört bir

yan›ndan Ayval›k’a gelen müzisyenler, yerli yabanc› e¤itmenler eflli¤inde uzmanl›k derslerine kat›l›yor.

s›n. Ama biz güzel sanatlar liselerinden gelen ö¤rencile-
ri de ald›k. Konservatuarlardan al›yoruz. Türkiye içinden
ve d›fl›ndan, örne¤in Almanya, ‹talya, Japonya, Tayvan,
Yeni Zelanda’dan dahi ö¤renci geliyor. Yunanistan çok
yak›n oldu¤u için oradan geliyor. Kontenjan her y›l de¤i-
fliyor. Geçen y›l 100 civar›nda ö¤rencimiz vard›. 

Hangi tarihlerde s›n›f aç›yorsunuz?
Yayl› çalg›larla, üflemeli çalg›lar›n uzmanl›k kurslar› 10
y›ld›r Eylül ay›nda, birinci ya da ikinci hafta gerçeklefli-
yor. Bu y›l di¤er uzmanl›k kurslar›m›z birbiri ard›na
Temmuz’da olacak. ‹leriki y›llarda bunu bir yaz okuluna
dönüfltürmeyi düflünüyorum.

Peki tan›t›m› nas›l yap›yorsunuz? 
‹lk y›ldan itibaren web sitemizden program duyurular›m›-
z› yap›yoruz. Broflür bas›yor, konservatuarlara gönderi-
yoruz. ‹lk birkaç y›l böyle yürüdü, sonra kulaktan kula¤a
tan›t›m bafllad›. Geçen y›l, Bulgaristan’dan bir viyola ö¤-
rencisi geldi, internetten bulmufl bizi. Annesi ve babas›y-
la geldi, hatta annesi babas› Ayval›k’ta 10 gün turist ola-
rak kald›. Bu flekilde turizme de katk›da bulunuyoruz. 

Akademiyi nas›l yönetiyorsunuz?
Biz bütün y›l› kapsayan bir program yapm›yoruz, bu-
nun avantajlar› var, ancak faaliyet içinde oldu¤umuz
dönemde deliler gibi çal›fl›yoruz. Öncelikli meselemiz
hocalarla temas kurmak. Ondan sonra program› ayar-

lamak ve duyurular› yapmak geliyor. 1998’den beri bir-
likte oldu¤umuz gönüllü yard›mc›lar›m var. Son y›llarda
da yönetim konusunda daha profesyonel bir yaklafl›m›-
m›z oldu¤unu söyleyebilirim.

2006 y›l›nda P›nar Kür’le yaz› atölyesi bafllatt›n›z. Ede-
biyat ve müzik iliflkisini anlat›r m›s›n›z?
Edebiyat ve müzik aras›nda çok yak›n bir iliflki var. Do-
¤u’da divan fliiriyle divan müzi¤i iç içedir. Halk müzi¤i-
miz de öyledir. fiiir ve müzik iliflkisi kültürümüzde var.
Bat› müzi¤inde ise yaln›z fliiri de¤il, tiyatro eserleri ve
romanlar› ele alacak olursak; edebiyat flaheserlerinin
müzik flaheserleriyle ortaklafla ortaya ç›kt›¤›n› görürüz.
Shakespeare’in Othello’sunun, Macbeth’inin operas›n›
Verdi yapm›flt›r. Ünlü Alman flairleri Goethe, Schiller,
Heine ve Kleist’›n fliirlerini Schubert, Schuman,
Brahms gibi besteciler bestelemifltir. O sözlerle müzik
birbirini desteklemifl, o sözlere müzikle yeni anlamlar
kat›lm›flt›r. Onun için hem müzi¤i hem de edebiyat› ir-
deleyen bir atölye yap›yoruz. Ben ve ‹lke Boran müzik
yönünü küçük seminerlerle tamaml›yoruz.

Müzi¤in insanlar üzerindeki etkisi nedir?
Müzi¤in insanlar üzerindeki etkisi Pitagoras’tan, eski
antik Yunan’dan beri bilinen bir fley. Kültürümüzde de
müzikle sa¤altma, müzikle insanlar› iyilefltirme var. Fa-
kat müzik ters bir noktada da kullan›labilir. Çünkü baz›
melodilerin insan bedeni üzerinde farkl› etkileri var. Ba-

“Ayval›k, Cumhuriyet öncesi nüfusunun neredeyse

yüzde 99’u Rum olan bir ilçe. Zeytinya¤c›l›k, sabuncu-

luk ve dericilikle büyük servetler kazan›l›yor. O servetler

sayesinde oluflan burjuvazinin de kendine özgü bir

kültürü var. 

Mübadele sonucu Rumlar gidince, Rumlar›n yerine Girit

ve Midilli’den göçmenler geliyor. Giritli ve Midillili göç-

menlerin ço¤u da benzer bir burjuvazi oluflturuyor.

1924’ten itibaren bu mübadiller orkestra kuruyor. Dans

orkestralar›, bandolar... 

O s›ralarda halkevleri de etkin. Halkevlerinde tiyatrolar

yap›l›yor, konserler veriliyor. Müthifl bir sanatsal faaliyet

var ve o etkinliklerin içerisinde Ayval›k’›n ileri gelenleri de

etkin. ‹flte Ayval›k’›n böyle bir müzikal altyap›s› var.”

Ayval›k Müzik Akademisi 2007 program›

1-9 Temmuz 2007

‹dil Biret Yönetiminde Piyano Masterclass 

“Kâmuran Gündemir An›s›na”

12-21 Temmuz 2007

P›nar Kür Yönetiminde Yaz› Atölyesi

24-30 Temmuz 2007

Klaus Ager ve Hasan Uçarsu Yönetiminde

Bestecilik Atölyesi ve ‹lhan Usmanbafl Seminerleri

3-12 Eylül 2007

Eylül Masterclass 

Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas 

Ayval›k'›n orkestralar›



z› müzikleri dinledi¤iniz zaman heyecanlan›rs›n›z, göz-
leriniz yaflar›r. Sözsüz müziktir bunlar, yaln›zca sestir.
Müzik sizi birtak›m düflüncelere ve eylemlere yöneltir.
Örne¤in tekno müzi¤in asl›nda ters etki yapt›¤›n›, insan
bedenine zararl› oldu¤unu düflünüyorum. Kalp at›fllar›-
n›n, nabz›n aleyhine bir müzik. Oysa Afrika ritimleri,
Hint ritimleri o kadar harika ki insan ruhunda ve bede-
ninde çok farkl›, çok güzel etkiler yarat›yor.

Müzi¤in zeka geliflimi üzerindeki etkileri hakk›nda ne
düflünüyorsunuz? 
Bilimsel olarak araflt›rmad›m ancak müzik e¤itimi, mü-
zi¤in kendisi içinde fizi¤i, matemati¤i bar›nd›r›r. Beden
ve beyin koordinasyonunu bar›nd›r›r. Bir çocu¤un çok
küçük yafltan itibaren müzikle tan›flmas›, o çocu¤un k›-
sa zamanda hem beden hem ruh hem de bilinç gelifli-
mine yard›mc› olur. Mozart müzi¤ini anne karn›ndayken
dinletirseniz çocu¤un çok daha sakin olaca¤› söylenir.
Mozart müzi¤i ya da barok müzik san›r›m insan›n için-
de bir uyum yarat›yor. Ama örne¤in Tschaikovsky ya
da Beethoven’da o kadar büyük kontrastlar var ki, o
kontrastlar nedeniyle huzurlu ve uyumlu bir duygu or-
tam›na girmeniz pek mümkün olmaz. Do¤u ya da Bat›
müzi¤i fark etmez; müzikte kategoriler vard›r.

Hastal›k durumlar›nda da müzik dinletilmesinin faydala-
r›ndan söz edilir…
Bu konuda kesin yarg›larda bulunmak istemem, ama
kendi hayat›mdan örnekler verebilirim. Ne zaman çok
üzüntülüysem, ümitsizli¤e kap›lm›flsam, panik içindey-
sem diyelim, kendimi müzikle tedavi ederim. Ya
Bach’t›r beni tedavi eden ya Puccini ya da Stra-
vinsky’dir. Frank Sinatra ya da Sting de olabilir. Bu sa-
bah Nubar Peker’in bir keman taksimini dinledim. O
kadar güzel ki... Müzi¤in do¤usu, bat›s›, kuzeyi, güne-
yi yok. ‹nsan›n ruhuna iflliyorsa iyi müziktir.

Müzik e¤itimi için ille de yetenekli mi olmak gerekir?
Bence bütün çocuklara müzik e¤itimi verilmeli. Tabii ki
baz› çocuklar her konuda oldu¤u gibi, di¤erlerinden
daha yetenekli oluyor, ama dehalar binde bir do¤uyor.
Bence bütün çocuklar belirli bir yetenekle dünyaya ge-
liyor, ondan sonra ifl o yetene¤i ifllemeye kal›yor. 

Son zamanlarda ülkemizde çok s›k müzik üzerine yar›fl-
malar düzenleniyor. Bunlar do¤ru yaklafl›mlar m›?
Ülkemizde herkes bir yerden bir yerlere gelmeye çal›fl›yor.
Asl›nda bu durum Türkiye’ye özel de¤il. Son zamanlarda
yap›lan müzik yar›flmalar›n›n neredeyse tamam›n›n forma-
t› yurtd›fl›ndan geliyor. Bu yar›flmalar›n arada baz› yete-
neklerin ç›kmas›na faydas› olmuyor de¤il. Ancak psikolo-
jik aç›dan pek çok gencin hayat›nda baz› yaralar da aça-
biliyorlar. San›r›m mesele flu: Müzikle insanlar kendilerine
bir yol açacaklar›n› zannediyorlar, çünkü müzik herkesin
hayat›na bir flekilde giriyor. Ama dikkat ederseniz genellik-
le enstrümanlar yok iflin içinde, herkes flark› söylüyor. 

Müzik sizin için ne ifade ediyor?
Hayat›m›n en büyük anlam›. Tekrar dünyaya gelecek
olsam yine müzisyen olurum. Baflka bir meslek seçe-
ce¤imi düflünmüyorum.

Müzik elefltirmenli¤ini nas›l tan›mlars›n›z?
Edebiyat elefltirisi neyse müzik elefltirisi de odur. Ne ya-
z›k ki Türkçe’de elefltiri kelimesi hep negatif alg›lan›yor.

Oysa elefltiriyi bir çeflit analiz olarak düflünmek gerekir.
Bir sanat eserini, bir yorumcuyu analiz eden, o analiz so-
nucunda do¤rular›, yanl›fllar›, art›lar› ve eksileri ortaya
koyan kifli elefltirmendir. Tüm sanat dallar›nda yorumcu-
lar, ifllerinin de¤erlendirilmesini isterler, buna ihtiyaçlar›
vard›r. ‹nsan kendi yapt›¤› ifli objektif de¤erlendiremez.
Bir uzman›n o ifli de¤erlendirmesine ihtiyac› vard›r. Bun-
dan yararlanmas›n› bilmek gerekiyor. Elefltiriden  yarar-
lanmay› bilen uluslar olgundur. Biz elefltirilerden yarar-
lanmas›n› bilmiyoruz, elefltiriye derhal inkarla cevap veri-
yoruz. Bu tav›rla bir yere varmak mümkün de¤il. 

Müzik elefltirmeninin toplumsal görevleri var m›d›r?
Etraf›m›zda flarlatanl›klar da var de¤il mi? Ve onlar›n bir
flekilde deflifre edilmesi gerekiyor. Müzik elefltirmeninin
toplumsal alanda görevlerinden biri insanlar›n aldat›l-
mamas›n› sa¤lamakt›r.  

Edebiyat›n önemli isimlerinden Sabahattin Ali’nin k›z›s›-
n›z. Bu y›l onun 100. do¤um y›l›. Sabahattin Ali nas›l bir
babayd›?
“Filiz Hiç Üzülmesin” adl› kitab›mda babamla ilgili her
fleyi yazd›m. Babamla yaln›zca 11 y›l yaflayabildim. Bu-
gün ben kimsem, ne olmuflsam, ne biliyorsam temel
olarak hepsini bana babam vermifltir. Tabii ki  annemin
yetiflmemde çok büyük katk›lar› oldu, büyük fedakarl›k-
larla büyüttü beni ama ben babam›n bana verdiklerini
mucize olarak görüyorum. Çok meflgul biriydi babam.
Yazard›, devlet konservatuar›nda ö¤retmendi, çevir-
mendi. Ayn› zamanda çok sosyal biriydi. Ve bana ek-
siksiz babal›k yapt›, beslenmemle, giyimimle, dersle-
rimle, her fleyimle ilgilenirdi. Evimizde üç binin üzerinde
kitap vard›; ansiklopediler, resimli kitaplar, atlaslar…
Ço¤u Almanca’yd›. Babam eline atlas› al›r, bana ülke-
leri, oralarda yaflayan hayvanlar›, her fleyi ö¤retirdi. Ba-
bam sayesinde ülkelerin baflkentlerini, bayraklar›n› bilir-

dim. Ankara’da oturdu¤umuz için, büyükelçiliklerin bu-
lundu¤u cadde üzerinde pazar sabahlar› yürürdük. Ba-
na sorular sorard›, “Buras› hangi ülkenin büyükelçili¤i?
Bu bayrak hangi ülkenin?” gibi. Babam sayesinde dün-
yay›  merak eder oldum. Babam Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n ç›kard›¤› dünya klasiklerini çevirdi¤i için evde kla-
siklerin hepsi olurdu. Do¤ru düzgün anlayamad›¤›m
halde hepsini okumufltum. Bir tek Antik Yunan, Eflatun
ve Sokrates okumaktan s›k›l›rd›m. Babam durmadan
kitap okuyor, yaz›yor ama yine de benimle ilgileniyordu.
Babam çok kitap okuyan bir adamd›. Cebinde devam-
l› kitapla gezerdi. Eve dostlar› gelirdi, hararetli konufl-
malar olurdu. Ama s›k›ld›¤› anda bir kenara çekilir kitap
okurdu. 

Çocuk oyunlar› oynar m›yd›n›z?
Tabii ki. En çok saklambaç oynard›k, babam›n en sev-
di¤i oyun saklambaçt›. Babamla birlikte bütün tiyatro
ve opera temsillerinin provalar›n› seyrederdim, kulisler-
de büyüdüm, masal dünyas› gibi gelirdi bana.

Piyano dersi almaya kaç yafl›nda bafllad›n›z?
‹lkokul üçüncü s›n›fta bafllad›m. Evimizde piyano yoktu,
komflunun evinde vard›. Asl›nda ben opera artisti ol-
mak istiyordum. Babam›n arkadafl› piyanist Roji Sabo
vard›, konservatuarda hocayd›. Babam “Filiz’e piyano
ö¤ret” demifl. Tabii o yaflta opera artisti olacak de¤ilim.
Müzik ö¤renmek için de piyano gerekiyor, o yüzden pi-
yanoya bafllad›m. Babam öldükten sonra annemin de,
benim de konservatuara gitmemle ilgili bir düflüncemiz
yoktu. Ancak baflka çare yoktu, çünkü paras›z yat›l›
okumam gerekiyordu. San›r›m annem, herhangi bir li-
sede okuyaca¤›na, konservatuarda okusun dedi. Ben
zaten müzikten ayr›lmak  istemiyordum. Keman çal de-
selerdi, keman çalacakt›m, keman çal demediler, piya-
no çal dediler.

38 müzik: Filiz Ali
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“Ö¤rencilerden ald›¤›m›z ücret kimi zaman masraflar› karfl›lam›yordu. 10 y›l içinde zor zamanlar›m›z
oldu. Ancak hem Ayval›k’ta hem de çevrede böyle bir etkinli¤in varl›¤› bilinmeye baflland›. Her y›l

kurslar›n sonunda Cunda’da konserler verdik ve o konserler hep doldu.”

Sabahattin Ali 25 fiu-
bat 1907’de Gümülci-
ne’de do¤du. 1948’de
K›rklareli’nde hayat›n›
kaybetti. 2007 y›l›
Ali’nin 100. do¤um y›l›.
Sabahattin Ali 1930’lu
y›llarda öykücülü¤e
gerçekçi ve yeni bir so-
luk getirdi. 

Öykülerinde; tan›mlamakta güçlük çekti¤imiz baz›
duygular› ustal›kla anlatan Ali, insan›n zafiyetlerini ve
gücünü ayn› sars›lmaz üslupla, zaman zaman masals›
ve destans› bir biçimde yans›tmay› baflard›. 

Öykü kitaplar›: De¤irmen (1935), Ka¤n› (1936), Ses
(1937), Yeni Dünya (1943), S›rça Köflk (1947). 

Sabahattin Ali, romanlar›nda da insan›n ruhuna ayna
tuttu ve gerçe¤e bu aynadan bakt›. 

Kuyucakl› Yusuf (1937), ‹çimizdeki fieytan (1940),
Kürk Mantolu Madonna (1943) adl› romanlar›nda,
okurlar›n gerçekli¤i daha derinden alg›lamas›n› sa¤-
lad›.

Sabahattin Ali’nin 100. do¤um y›l›Çok önemli bir gazeteci yazar›n k›z› olmak size hayat
boyu bir sorumluluk yükledi mi? 
Yüklemez mi? Hem de çok. Babam›n öldürülmesi uzun
y›llar annemle üzerimize bir korku battaniyesi serdi. Bu
beni hem kamç›lad› hem de babam›n an›s›n› yaflatma
iste¤i do¤urdu. Asl›nda bu bir çeflit isyand›. Ona yap›-
lan haks›zl›klar›n unutulmamas› gerekti¤ini hep düflün-
düm. Tek arzum babama lay›k biri olmakt›. Bu durum
tabii ki bir otokontrol yaratt›. 

Baban›z›n kitaplar›n› ne yapt›n›z?
Babam öldükten sonra maddi aç›dan zor durumda kal-
d›¤›m›z için kitaplar› elimizden ç›karmak zorunda kal-
d›k. Kitaplar›n›n en de¤erli olanlar›n›n listesini ç›karm›fl-
t›k. O listede Hitler Almanyas›'nda yak›lm›fl, bulunma-
yan kitaplar falan vard›. O kitaplar› o s›rada Ankara'da
bulunan Almanlar ald›. Geriye kalan kitaplar›n büyük
bölümünü ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne
babam›n bir arkadafl› arac›l›¤›yla verdik. Ancak birkaç
y›l önce edebiyat fakültesinin kitapl›¤› kapat›ld›. Orada-
ki kitaplar depoya kondu dendi, onun için oradaki ki-
taplar›n ak›betini bilmiyorum. Babam›n çok say›da siya-
si kitab› vard›. Bafl›m›za bir ifl gelmesinden korktu¤u-
muz için annem o kitaplar› da babam›n bir arkadafl›na
verdi. Koskoca kütüphane böylece da¤›lm›fl oldu. As-
l›nda annem kitaplar› oldu¤u gibi Milli Kütüphane’ye
vermek istemiflti, ama o zamanki kütüphane müdürü
kitaplardan Sabahattin Ali imzas›n› ç›karmak (babam

bütün kitaplar›n› imzalard›) istedi¤i için oraya vermedi.
Yoksa Milli Kütüphane çok zengin bir kitapl›¤a sahip
olacakt› ama olamad›.

Son y›llarda konser veriyor musunuz? 
Hay›r, konser vermeyi çoktan b›rakt›m. Çok uzun y›llar flan
ve opera eflli¤i yapt›m. Bu, çok yorucu bir ifltir. Zamanla
ciddi s›rt a¤r›lar›m bafllad›. Zaten çocuklu¤umda bile¤im
k›r›ld›¤› için bir f›t›k problemim vard›. Asl›nda ben k›r›k bi-
lekle piyanist oldum. Günde dört befl saat çal›flt›¤›m za-
man f›t›¤›m ç›kar ve çok a¤r›rd›. Ben de piyano çalmay›
yavafl yavafl azaltt›m. Konser piyanistli¤i çok zor bir ifltir.
Her gün düzenli olarak uzun saatler çal›flmazsan›z, piya-
no çalamazs›n›z, körelirsiniz. Art›k keyif için çal›yorum ama
eskiden çalabildi¤im parçalar› flimdi çalam›yorum. 

fiu an üzerinde çal›flt›¤›n›z bir proje var m›? 
Mimar Sinan Üniversitesi’nden emekli oldum. Art›k Saban-
c› Üniversitesi’nde haftada bir gün “müzi¤in bafl eserleri” di-
ye bir ders veriyorum. Zaman›m›n büyük bölümünü Ayva-
l›k’taki akademiye ay›r›yorum. Bir yandan Milliyet gazetesin-
de müzik yaz›lar› yaz›yorum. Bekleyen kitap projelerim var.

Çocuklar›n›z da müzikle profesyonel olarak ilgileniyor mu?
K›z›m üniversiteye gidene kadar piyano çald›. Sonra b›rakt›.
O¤lum ise her bir enstrüman› ö¤rendi ve çald›. fiimdi müzi¤i
yaln›zca dinliyor. San›r›m büyüme ça¤lar›nda benim evden
uzak kalmama sebep olan müzi¤e karfl› tepki gelifltirdiler.
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röportaj: demet fleker

Renklerin foto¤rafç›s›
Mehmet Günyeli, “Foto¤raf› sanat yapan söylemidir” diyor. Foto¤raf çekmese de her gün foto¤raf
d ü fl ü ndü¤ünü, foto¤raf› önce kafas›nda kurgulad›¤›n› ve son aflamada deklanflöre bast›¤›n› belirtiyor.
Günyeli’nin, Hint insan›n› yaflam›n içinde, maskesiz duygular›yla foto¤raflad›¤› kareler ilgi uyand›rd›.
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Her 40 kilometrede bir insanlar›n, din, dil, giyim
ve iklimin de¤iflti¤i bir ülke Hindistan. Hint in-
san›n›n yaflam›, inanc›, felsefesi ve düflüncesi

Mehmet Günyeli’yi etkilemifl, foto¤raf makinesini al›p
üç y›l boyunca Hindistan sokaklar›n› gezmifl ve sonun-
da birbirinden renkli ve duygulu foto¤raflar ortaya ç›k-
m›fl. Günyeli, Hint insan›n› günlük yaflam içinde do¤al
halleriyle foto¤raflam›fl. ‹nsan, foto¤raflar›n›n odak nok-
tas›n› oluflturuyor. “Yaflam›n içine girmeyi, soka¤a ç›k-
may› ve hayat›n içinden kareler yakalamay› seviyorum”
diyen Günyeli, foto¤raflar›nda insanlar›n iç dünyas›n›
yans›t›yor. Hindistan foto¤raflar›n› da, insanlarla seve-
cen ve s›cak iliflkiler kurarak Do¤ulu yaklafl›m›yla çekti-
¤ini söylüyor. 

Günyeli, Hindistan foto¤raflar›n› “Ülkeler, fiehirler” pro-
jesi kapsam›nda Gülhane’deki Darphane-i Amire bina-
s›nda sergiledi. Sergideki foto¤raflar “Hindistan” isimli
kitapta topland›. Projede üç farkl› kültür ve ülkeyi iflle-
yen Günyeli’nin ilk sergisinde, Küba foto¤raflar› yer al›-
yordu. Üçlemenin son ülkesi Fas. Günyeli’nin 15 y›l ön-
ce çekti¤i Fas foto¤raflar› 2008 y›l›nda yay›nlanacak.
Kendisine “renklerin foto¤rafç›s›” denildi¤ini söyleyen
Günyeli, Hindistan foto¤raflar›yla bunu bir kez daha ka-
n›tl›yor. Günyeli, Venüs Uluslararas› Ticaret flirketinin
yönetim kurulu baflkan›. 25 y›l önce kurulan flirket, ya-
rat›c› ve farkl› ürünlerin ihracat›n› yap›yor. Günyeli’nin
foto¤raf sevdas› ise ifl hayat›ndan öncesine dayan›yor.

30 y›ld›r foto¤raf çeken Günyeli, foto¤raf›n yaflamdaki
tek özgürlük alan› oldu¤unu söylüyor; “Foto¤raf çek-
mesem de her gün foto¤raf düflünüyorum. Benim için
önemli olan foto¤raf çekmek de¤il, foto¤raf› önce ka-
famda kurgulamak, hayal etmek ve oluflturmak. Dek-
lanflöre basmak en son aflama”.  

Foto¤raf çekmek hobinizken zaman içinde yaflam biçi-
miniz haline gelmifl. Foto¤raf sevdan›z nas›l bafllad›? 
Foto¤raf çekmeye lise y›llar›nda bafllad›m. Bir dönem
foto¤raftan uzak kald›m, ama hiç kopmad›m. ‹fladam›
kimli¤im yan›nda hep foto¤rafç› kimli¤im oldu. Günü-
müzde foto¤rafa yeni bafllayan ve onu bir hobi olarak
gören arkadafllar›m›z da var. Beni onlardan farkl› k›lan
30 y›ll›k foto¤rafç› kimli¤im. Ben hep foto¤raf›n içinde
oldum ve hep ürettim. “Ülkeler, fiehirler” projesine 15
y›l önce bafllad›m. Üç farkl› ülke ve üç farkl› kültürden
insanlar› anlatmay› planlad›m. ‹ki y›l önce Küba sergisi-
ni açt›m. Son olarak çekimleri üç y›l süren Hindistan
sergisini tamamlad›m ve sergiledim. 15 y›l önce çekti-
¤im Fas foto¤raflar›n› 2008 y›l›nda yay›nlayaca¤›m. Ül-
keler üçlemesini Fas projesiyle bitirece¤im. 

Yo¤un ifl temposu içinde seyahatlere nas›l zaman ay›r›-
yorsunuz? Zor olmuyor mu?
Zor oluyor, ama ben foto¤raf amaçl› seyahatlere ç›k›yo-
rum. ‹fladam› kimli¤iml e seyahat ederken foto¤raf ma-
kinemi yan›mda tafl›m›yorum. Çünkü benim için o bir ifl

seyahati. Foto¤raf, çok ciddi bir ifl. Foto¤raf› çok
önemsiyorum; aceleyle yap›lan bir ifl olmamal› diye dü-
flünüyorum. Foto¤raf çekmeyi, makineyi her an yan›m-
da tafl›yarak gün bat›m›n› yakalay›p çekmek olarak al-
g›lam›yorum. Foto¤raf›n bir anlat›m› ve söylemi olmal›.
Topluma bir mesaj verebilmeli. Söyleminiz yoksa yapt›-
¤›n›z ifl sanat olmaz. Foto¤raf›, sanat yapan söylemidir.
‹nsanlar› bir düflünceye sürüklemelisiniz. Aksi halde iyi
foto¤raf çekilir, ama ruhu olmaz. Foto¤raf çekmesem
de her gün foto¤raf düflünüyorum. Benim için önemli
olan foto¤raf çekmek de¤il, foto¤raf› önce kafamda
kurgulamak, hayal etmek ve oluflturmak. Deklanflöre
basmak en son aflama. Çekim öncesi yapt›¤›m haz›rl›k
beni 24 saat düflündürüyor. 

Foto¤raf çekmeden önce foto¤raf›n› çekece¤iniz kifli-
den izin almad›¤›n›z› ö¤rendim. Neden?
Portre çal›fl›yorum, insan manzaralar› çekiyorum. Fo-
to¤raflar›mda insan› anlat›yorum. Bunu yaparken de
önemli olan, insan›n duygular›n› do¤al ortam›nda yaka-
lay›p foto¤raf diline çevirmek. Foto¤raf çekerken çeflit-
li yöntemler uyguluyorum. Haber vermeden foto¤raf
çekiyorum. Çünkü haber verdi¤iniz zaman o insan yü-
züne bir maske tak›yor, kendisi olmuyor. ‹çgüdüsel ola-
rak size tepki gösteriyor, iç dünyas›n› açm›yor. Bu an-
lamda habersiz çekilen foto¤raflar do¤ru foto¤raflard›r.
Bazen de tam tersi oluyor. Karfl›daki kifliyle iletiflim ku-
rup dostluk gelifltirirsiniz. O art›k maskeyi indirmifltir, si-
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ze kendisini teslim etmifltir. Onun duygular›n›, s›cakl›¤›-
n› ve sevecenli¤ini yakalamak da kolay olabilir. Foto¤-
rafta o günkü ortam ve flartlara göre farkl› uygulamalar
yap›labilir. Foto¤raf kitaplar›nda yazan fleylere inanma-
y›n. Do¤rular içgüdüsel flekilde ortaya ç›k›yor. 

Projede ülkeleri neye göre seçiyorsunuz? 
Projede üç farkl› kültür, üç farkl› inanç, üç farkl› co¤raf-
yay› ele ald›m. Dünyadaki bu farkl› co¤rafyalar›n sosyal
yaflam›, insanlar› ve insan duygular›n› anlatmak iste-
dim. Befl bin y›ll›k geçmifli olan Hindistan, düflünce sis-
temati¤i olarak tek Tanr›l› dinleri etkileyen bir kültüre
sahip. Bilinmeyenlerin oldu¤u çok farkl› boyutta bir ül-
ke. Foto¤raflarda masallarla mistik dünyadaki Hindis-
tan’› ve sokaklardaki insan› anlatmak istedim. Hindis-
tan yaflam›, inanc›, felsefesi ve düflüncesiyle çok çarp›-
c› bir ülke. Küreselleflmeye karfl› hala direnç gösteren
büyük bir ülke, bir medeniyetler sentezi. Bu amaçla
Hindistan’› seçtim. Daha önceki projemde Küba’y› ele
ald›m. Küba da dünyada söylemi olan bir ülke. Küçü-
cük bir ülke ama, hala dimdik ayakta durabiliyor. Kim-
seye teslim olmuyor. Gururlu, onurlu ve mutlu insanla-
r›n ülkesi. Küba, dünyaya örnek olabilecek bir ülke. Kü-
ba’da insanlar zengin de¤il, ama çok entelektüel ve bi-
rikimli. Projenin üçüncü ülkesi Fas, oryantal ve mistik
‹slam duygusunu dünyada en fazla belirleyen ülkeler-
den birisi. Orada hala 16. yüzy›l ‹stanbul duygusu var.
Mistik ve oryantalist duyguyu vermek için Fas’› seçtim.    

Küba ve Hindistan’da yaflayan insanlarla ilgili neler söy-
leyeceksiniz? 
Kübal›lar, e¤itim düzeyi yüksek, çok genç, dinamik ve
sanatla iç içe olan insanlar. Hindistan, inanç kültürüne
dayanm›fl, inançlar›yla var olmufl, y›llar›n kültürünü dü-
flüncelerinde yaflayan çok farkl› bir ülke. Hintliler, çok
sevecen, insanc›l, uzlaflan ve yak›n insanlar. Hint insa-
n›n›n kendi içinde bir zarafeti var. 

Sergi tan›t›m›nda; “Hindistan’› bir foto¤rafç› gibi de¤il,
Do¤ulu ahbaplar›ma bakar gibi resmettim” diyorsunuz.
‹kisi aras›ndaki fark nedir? Hindistan’a bakarken Bat›
bak›fl›n›z› nas›l terk ettiniz? 
Bu, benim hayattaki duruflumla ilgili. Hem Do¤u hem
de Bat› kültürüyle besleniyorum. Benim gözümde Tür-
kiye ne Do¤ulu, ne Bat›l›, ortada bir yerdeyiz. Son y›l-
larda ciddi flekilde Bat›’n›n kültür bombard›man› alt›nda
yafl›yoruz. Özellikle Amerikan kültürü o kadar hayat›m›-
za girdi ki, içti¤imiz kahveden, yedi¤imiz hamburger-
den, hatta günlük hayat›m›za giren kelimelerden çok
etkilendik. Ben bu kültürel de¤iflime direnmekten yana-
y›m. Biz asl›nda Do¤u kültürünün zenginliklerini her ge-
çen gün Bat›’n›n kültür taarruzu karfl›s›nda kaybediyo-
ruz. Bu projeyi, insanlarla sevecen ve s›cak iliflkiler ku-
rarak Do¤ulu yaklafl›m›yla gerçeklefltirdim. Bat›l›lar›n
yapt›¤› projelerde insanlar› bu kadar ön planda göre-
mezsiniz. Ben insan yaflam›n›n, duygu ve düflünceleri-
nin peflindeyim. Hindistan’a birçok kifli gitti, ama hiç

kimse insan› bu kadar ön plana ç›karmad›, duygu yük-
lü foto¤raflar çekmedi. Bu, benim Do¤u’ya olan yak›n-
l›¤›mdan kaynaklan›yor.

Hindistan’da kaç kare foto¤raf çektiniz? 
Bin 500 - iki bin kare çektim. 

Efliniz Leyla Alaton da seyahatlerinizde size efllik edi-
yor. Peki yard›mc› oluyor mu?
Eflim seyahatlerime gelir, hep yan›mdad›r. Malzemele-
rin tafl›nmas›nda bile bana yard›m ediyor. Tek asista-
n›m o. Bana ciddi anlamda yard›mc› oluyor. 

Foto¤raf çekerken tepki ald›¤›n›z oluyor mu? 
Olmaz m›… Özellikle ‹slam ülkelerinde foto¤raf çekmek
çok zor. Geçmiflte resim yapman›n yasakland›¤› bir dö-
nem var. ‹slam ülkelerinde dini inançtan kaynaklanan
foto¤rafa karfl› bir tepki var. Bu nedenle de foto¤rafç›-
ya hoflgörüyle yaklaflm›yorlar, tepki gösteriyorlar. Bir
‹slam ülkesinde bir kad›n›n foto¤raf›n› çekmek çok zor-
dur. Di¤er dinlerde bu kadar tepki yok. Özellikle Fas’ta
foto¤raf çekmenin zorlu¤unu yaflad›m. ‹nsanlarla çok
iyi iliflkiler kurmak gerekiyor. Türkiye’de özellikle A n a-
dolu’da kad›n foto¤raf› çekmek zor. 

Sizce tarz nedir? Tarz›n›z› nas›l tan›mlars›n›z?
Geçenlerde Ça¤la Cabao¤lu’nun sanat ga l e r i s i n d e
gerçeklefltirdi¤imiz bir televizyon program› çekiminde

“Foto¤raf, bir var olufl biçimi. Hayata bak›fl ve duruflla ilgili bir biçim. Foto¤raf, yaflamdaki tek özgürlük
alan›m. Di¤er alanlarda insanlar kuflat›lm›fl yafl›yor. ‹fl hayat›ndan da zevk al›yorum. ‹fladam› olmak da bana

heyecan veriyor… ‹kisini bir arada yapmak beni verimli k › l › y o r. Zaman› iyi kullanmas›n› ö¤rendim”.
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iki foto¤raf›ma ihtiyaç duyuldu. Galerideki iki foto¤raf›
kulland›k. O anda gördü¤üm iki foto¤raf birbirine o ka-
dar çok benziyordu ki… Sanki ikisi de ayn› gün, ayn›
yerde çekilmifl gibiydi. 15 y›l önce çekti¤im foto¤raf›
bugün ayn› flekilde çekmeye devam ediyorum. Bu, de-
¤iflmeyen bir tarz. Sanatsal bir foto¤raf diliniz olufluyor.
O, sizi siz yap›yor, imzan›z oluyor. Diliniz, foto¤raf›n›z›
oluflturuyor. Ben foto¤raflar›mda zaman, mekan ve in-
san iliflkilerini çok kullan›r›m. Foto¤raflar›mda hep in-
sanlar vard›r. Kap›lar ve duvarlar beni çok etkiler. Fo-
to¤raflar›ma bir anlam, derinlik, zaman ve mekan duy-
gusu getirir. Toplumcu bir yaklafl›mla foto¤rafa bak›yo-
rum. Yaflam›n içine girmeyi ve hayat›n içinden kareler
yakalamay› seviyorum. 

“‹fladam›- foto¤rafç›” tan›mlamas›ndan pek hofllanm›-
yorsunuz. “Önce foto¤raf vard›, sonra ifladam› oldum”
demiflsiniz. ‹kisinin hayat›n›zdaki yeri nedir? 
Son zamanlarda birçok kifli hobi amaçl› foto¤raf çeki-
yor. Onlara sayg› duyuyorum. Pahal› foto¤raf makinele-
riyle iyi foto¤raf çekebileceklerini düflünüyorlar. Oysa
foto¤raf, bir kültür ve birikim ifli. ‹yi makine alarak iyi fo-
to¤raf çekilmiyor. “Ben yapt›m, oldu” mant›¤›yla hare-
ket ediliyor. Son y›llarda çok popülist yaklafl›mlar var.
S›¤ yap›lan ifllerin derinlemesine bir mesaj› oldu¤unu
düflünmüyorum. Foto¤raf, hayat›mda hep vard›. ‹fla-
daml›¤›mla foto¤raf› y›llarca birlikte yürüttüm. ‹kisi birbi-
rinden ayr› konular. Foto¤raf, bir disiplin ifli. ‹yi bir fo-

to¤rafç› olman›n yolu y›llar›n birikiminden geçer. N a s › l
beslendi¤iniz önemli. fiiire ne kadar yak›ns›n›z, dünyay›
ne kadar takip ediyorsunuz, hangi kitaplar› okur, hangi
tür müzik dinlersiniz… Ben y›llard›r bütün dünyadaki fo-
to¤raf sergilerini ve literatürü takip ediyorum. 

Foto¤raf çekmenizin ifl yaflam›n›za nas›l etkisi oluyor?
Sizi nas›l besliyor?
Foto¤raf, bir var olufl biçimi. Hayata bak›fl ve duruflla il-
gili bir biçim. Foto¤raf, yaflamdaki tek özgürlük alan›m.
Di¤er alanlarda insanlar kuflat›lm›fl yafl›yor. ‹fl hayat›n-
dan da zevk al›yorum. ‹fladam› olmak da bana heyecan
veriyor. Çünkü ifladam› olarak yarat›c› projeler yapt›m.
‹fl hayat› da yarat›c›l›k gerektiriyor, foto¤raf da… ‹kisini
bir arada yapmak beni verimli yap›yor. Zaman› iyi kul-
lanmas›n› ö¤rendim. Foto¤rafa ay›rd›¤›m zaman içinde
daha üretken oluyorum. ‹fl hayat›na ay›rd›¤›m zamanda
da daha verimli çal›fl›yorum. Saniyelerin bile k›ymetin i
biliyorum. ‹kisi birbirini besliyor. ‹fl hayat›n›n içinde fo-
to¤rafa ay›rd›¤›m zamanlar› verimli kullan›yorum.

Gelecek projeleriniz neler?
Anadolu projem var. Türkiye’nin farkl› zenginliklerini or-
taya ç›karmak için seyahatler yap›yorum. 2010’da bir
‹stanbul projesi yapmak istiyorum. Bunun için ‹stan-
bul’da sokak sat›c›lar›n› çekmeye bafllad›m. Son za-
manlarda herkes bana “renklerin foto¤rafç›s›” diyor.
Yeni projemi siyah beyaz yapaca¤›m. Mehmet Günyeli



Hayat›m›zda birçok ayr›nt› var. Kimi zaman ilgi-
mizi çeken, kimi zaman da hiç fark etmedi¤i-
miz… Bunlardan biri rögar kapaklar›. Her gün

yolda yürürken, araba kullan›rken üzerinden defalarca
geçti¤imiz rögar kapaklar›n› fark etsek ne olur, etme-
sek ne olur diyebilirsiniz. Ancak baz›lar› için durum
farkl›. Rögar kapaklar›n›n ayakalt›nda ve kolay ulafl›l›r
olmalar›, zamanla yok olufllar›, görsel kimlikleriyle kent
mimarisindeki varl›klar› tiyatro sanatç›s› Adnan Tönel’in
ilgisini çekmeye yetmifl. Öyle ki Tönel, dünyan›n farkl›
ülkelerini gezerek rögar kapaklar›n›n foto¤raflar›n› çek-
mifl. fiu an 150 foto¤raf›n yer ald›¤› bir arflive sahip.

‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar›’n› bitiren Tö-
nel, halen Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Tiyat-
ro Bölümü’nde doktora e¤itimini sürdürüyor. “Her fley
çok güzel olacak”, “Büyük Adam Küçük Aflk”, “Pembe
Patikler”, “Okul” ve “‹nflaat”, “Yanl›fl Zaman Yolcular›”
gibi filmlerde izledi¤imiz Tö-
nel’den foto¤raf maceras›-
n›, rögar kapaklar›n›n hika-
yelerini dinledik. 

Foto¤raf ilginiz nas›l bafl-
lad›?
Foto¤raf benim ilk göz a¤-
r›m. 1982’den beri foto¤raf
çekiyorum. Hürriyet Gaze-
tesi’nde foto muhabirli¤i
yapt›m. Ayn› zamanda ‹s-
tanbul Üniversitesi Foto¤raf Kulübü’ne üyeydim. Bir-
çok foto¤raf›m sergilendi. Gazetenin spor servisinde
Do¤an Kolo¤lu’nun yönlendirmesiyle sahne sanatlar›na
geçifl yapt›m. Tiyatroda bak›fl aç›fl›, perspektif, ›fl›k ve
yerlefltirme önemli oldu¤u için foto¤raf sanat›ndan sah-
neye koydu¤um oyunlarda da faydalan›yorum. Foto¤-

raf sanat›n› özgürlük tutkumu paylaflmak olarak görü-
yorum. Yapt›¤›m ifller de hayat›n ayr›nt›lar› olarak görü-
lebilir.

Rögar kapaklar›n›n foto¤raflar›n› çekip arfliv yapma fik-
ri nas›l olufltu? Ne zaman bafllad›n›z? 
Foto¤rafç›l›kta tercihimi sokaktan yana kulland›m. So-
ka¤›n dili var. Sokak çocu¤uyum. Rögar kapaklar›n›n
formu her zaman ilgimi çekti. Ayakalt›nda ve kolay ula-
fl›l›r olmalar›, zamanla yok olufllar›, görsel kimlikleriyle
kent mimarisindeki varl›klar›
ilgimi çekmeleri için yeterliy-
di. Soka¤›n diliyle 1990’l› y›l-
lar›n bafl›nda bulufltum. So-
kak etkinliklerinde; yollar,
kald›r›mlar, tafl merdivenler
gösterilerimin dekoru oldu.
‹lk kez “Yeralt› Tiyatrosu”
ad›na düflündü¤üm bir gös-
teri s›ras›nda rögar kapakla-
r›n› girifl ve ç›k›fl kap›lar› ola-
rak düflündüm. O zaman bu
proje kafamda flekillendi.
Asl›nda bu bir yolculuk. “Bi-
rinin çöpü baflkas›n›n hazi-
nesidir” atasözünden hare-
ket ederseniz projeyi daha
iyi anlars›n›z. 

Rögar kapaklar›n›n sizin için anlam› nedir? 
Rögar kapaklar› benim için; alt ve üstün, kayboluflun,
pandoran›n, ötekinin, gelece¤in, büyünün, gizemin ge-
ri dönüfltürülmüfl haldeki kap›lar› gibi. Foto¤raflar›m›
gördükten sonra sokaklarda yürürken, üzerine bast›¤›-
n›z bu kap›lar› siz de kendi belle¤inizde bir yerlere otur-
tacaks›n›z. Bu eserler gerçekten ç›¤›r aç›c› olabilir. Ye-
ni dünya düzenini düflünün. ‹ki kutuplu de¤il mi? Rö-
garlar›n genifllerini düflünün, daha büyüklerini yani, ge-
lecekte dünyan›n kap›lar› olamazlar m›? Ben gelecekte
uzayda falan de¤il yeralt›nda yaflanaca¤›na inan›yo-
rum. O nedenle bu kapaklar›n bir sinyal simge olarak
görülmesini arzuluyorum. Görünen de¤il, gizli olan de-
¤il midir yaflam? 

Bunun için nas›l bir çal›flma yapt›n›z? Hangi ülkelere
gittiniz? 
Önceleri bu benim için bir karfl›laflmayd›. Foto¤raf›n›

çekmeye Lefkofla’da karar
verdim. Daha sonra arka-
dafllar›m gittikleri ülkeler-
deki rögar kapaklar›n›n ta-
sar›m zenginli¤ine göre ba-
na haber verdiler. Ben de
çekim yapmaya gittim. Ha-
la Avrupa flehirlerinde tara-
ma yapmaya devam ediyo-
rum. Kolay gibi görünebilir
ancak arflivlemek kolay bir
ifl de¤il. Yer, tarih, zaman,

mekan gibi unsurlar› not etmek hep zaman al›yor. Bu-
dapeflte’de bu ifli yaparken “Da Vinci’nin flifresini mi
ar›yorsunuz” diyenler olmufltu. 

Bu arfliviniz için insanlardan nas›l tepkiler al›yorsunuz? 
Sanata duyarl› kiflilerden destek al›yorum. Ancak ‹stan-

bul’da foto¤raf çekerken bazen “Ne olmufl a¤abey, ne-
den çekiyorsun, biri mi ölmüfl, hazine mi var?” gibi so-
rularla karfl›lafl›yorum. Zaman zaman “Kanal t›kanm›fl,
onu açaca¤›z” gibi yan›tlar veriyorum. 

Türkiye d›fl›nda sergi açmay› düflünüyor musunuz? 
Bunlar›, sanatseverlerin karfl›laflt›rabilecekleri say›ya
ulafl›nca bir bienalde yerlefltirmeyi düflünüyorum. Çün-
kü rögar kapaklar› çok güçlü bir malzeme. Öyküsü, fel-
sefesi, geçmifli ve gizlili¤i bulunuyor. Neyse ki tüm dün-

yada geçerli olacak paten-
tini ald›m.

Rögar kapaklar›n›n geçmifli
ve hikayesi nedir?
Tarihi bir yanlar› var. ‹nsa-
no¤lunun temel ihtiyaçlar›n›
gidermeye bafllad›¤› zama-
na kadar gidiyor, ama mi-
tolojik bir anlam yüklenme-
meli. Bu kapaklar ilk önce
Antik Yunan’da yeralt› su
yollar›n›n kesiflme noktala-
r›na piflmifl topraktan yap›l-
m›fl. Foto¤raf arflivi olarak
ayr›ca böyle bir çal›flma
içerisindeyim. Rögarlar›n
tarihten günümüze kent
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rrööppoorrttaajj:: esra melek yi¤itsözlü

Sak›n basma, bakmadan geçme

Adnan Tönel



yaflam›na ne tür katk›lar sa¤lad›¤›n› da gösteren bir se-
ri yapmay› düflünüyorum.

Hangi ülkelerde, ne tür rögar kapaklar› var? Rögar ka-
paklar›n›n tasar›m›n›, fleklini neler belirliyor?
Her ülkede var. Kanalizasyon d›fl›nda elektrik, su, tele-
fon, do¤algaz rögarlar› da bulunuyor. ‹nsanlar›n içine
girip su dehlizlerinde yürüyebilmeleri ve arabalar›n las-
tiklerinin içine girmemesi için yuvarlak formda tasarlan-
m›fl. Kare ve dikdörtgen formdakiler ise su, elektrik ya
da do¤algaz kesiflme noktalar›n›n vanalar›n›n oldu¤u
rögar kapaklar›. Su ya da gaz ak›fl›n›n kontrolünü sa¤-
l›yor. Ar›za durumlar›nda bu kapaklar aç›l›p ak›fl emni-
yete al›n›yor.

Arflivinizdeki en ilginç örnek hangisi? Bunun hikayesi
nedir? 
Avusturya’n›n Viyana kentinde, Casino Wien’in, sokak-
taki rögara verdi¤i reklam çok ilginç. Bir cafe’nin kendi
tan›t›m›n› yapmak için özel rögar kapa¤› tasarlay›p dö-
küm atölyesinde yapt›rmas›, alt›n suyuna bat›r›p ca-
fe’nin bulundu¤u soka¤›n ortas›ndaki rögar›n yerine
koydurmas› çok zekice.

Türkiye’deki rögar kapaklar›n›n özellikleri neler?
Türkiye’de 1930’lardan kalma rögarlar çok de¤erli.
Frans›zca ve Arapça yaz›l› ve süslü olmalar› nedeniyle,
müzayedelerde sat›l›yor. Topkap› Saray›’nda Osmanl›
Dönemi’nden kalma örnekler bulunuyor. Günümüzde
belli bir standard› ve formu var. Onun d›fl›na pek ç›k›l-
m›yor. Türkiye’de rögar kapaklar› de¤ersiz görülüyor.
Oysa yurtd›fl›nda bir statü unsuru olarak da kullan›l›yor.
Örne¤in Prag’da Saray bölgesindekilerle, Franz Kaf-
ka’n›n evinin soka¤›ndaki rögar kapaklar› ayn› de¤il.
Yani Saray için üretilmifl olanlar aristokrasiyi göstermek
ad›na özenle oluflturulmufl. Di¤er sokaklardakiler daha

s›radan. Ülkemizde ise böyle bir ayr›m yok. Her yerde
ayn› döküm rögar kapaklar› var. Tabii dünyan›n her bir
köflesindekilerin ortak özelli¤i ne yaz›k ki zaman zaman
lodosta kokmalar› ve içinden akan su sesleri. 

Günümüzde rögar kapaklar› nas›l yap›l›yor? Özelikleri
neler? 
Avrupa’da kent mimarisinde her fley planl›d›r. Tabela-
lardan peyzaja, kald›r›m yüksekli¤inden yol güzergah-
lar›na belli bir disiplin var. Bu nedenle rögar kapaklar›-
n›n da standard› var. Demirdökümden yap›l›yor, ama
belediyeler duble yol yaparken kullan›ls›n diye beton
dökme rögar kapaklar› da deniyorlar. ‹stanbul’da ise
yeni yeni flehrin görüntüsünde özel bir yer edinmeye
bafllad›. Soka¤›n dilinde bir yere oturtuldu. Ancak rö-
gar kapaklar› kot fark› olarak yeni yol seviyesine çekil-
di. Bundan birkaç y›l önce rögarlar asfalttan en az
10–15 santimetre çukurda ya da yüksekte duruyordu.
Belediye yeni ald›¤› makinelerle bu konuda devrim
yapt›. Yaklafl›k 30 dakikada rögarlar› yol seviyesinde
yeniden konumland›ran makineler var. So¤uk harçla
kapat›l›p yolun hemen trafi¤e aç›lmas›n› sa¤l›yorlar. 

Baflka bir arfliv oluflturmay› düflünüyor musunuz? 
Tafllar konusunda bir arfliv yapmay› düflünüyorum. As-
falt› sevmem, tafll› yollar›, hatta m›c›rl› yollar› daha çok
severim. Çünkü yürürken zeminle s›cak bir iliflki içerisi-
ne girersiniz.
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foto¤raf›n› çekip koleksiyon yap›yor. Foto¤raflarken bafl›na gelmeyen kalm›yor. Kendisini tuhaf bulup
merakla izleyenlere, Da Vinci’nin flifresini arad›¤›n› söyleyip kurtuluyor.



48 tiyatro: Ali Poyrazo¤lu
rrööppoorrttaajj:: umut bavl›

“Ben bir liderim”
Kendisini put k›r›c› olarak görüyor. Tam 15 y›ld›r gazetelerde köfle yaz›yor, kitaplar› 14-15 bask› yap›yor,
45 oyun çevirdi, yaklafl›k 30 oyun yazd›. Üniversitelerde konferanslar veriyor. Kurumlara, kurum kültürü,
marka derinli¤i yaratma ve iyi tak›m oyunu kurma konular›nda e¤itim veriyor. Ad› Ali Poyrazo¤lu.

“Cumhuriyet’i kurabilen befl liray› da bulabilir”
1925’te operet grubuyla Anadolu Turnesi’ne ç›kan ünlü operet Muhlis Sabahattin, aylar süren turne program›n›n ortalar›nda Eskifle-
hir’de paras›z kal›r. Otelde rehin kalan Sabahattin, bir mucize bekler. Tam o dönemde Atatürk, flapka devriminin ard›ndan Anadolu’yu
dolaflmaya ç›kar ve yolu Eskiflehir’e düfler. Atatürk’ün sofralar›nda konuk olmufl Sabahattin için bu gerçekten bir mucizedir. Atatürk’ü
karfl›lamak için istasyonda yerini al›r. Mustafa Kemal kortej içerisinde Sabahattin’i görünce flafl›r›r. “Hayrola Muhlis” diye sorar, “Yolsu-
zum Paflam, befl lira laz›m” der. Atatürk cebindeki paraya bakar “2 buçuk lira var” der. Sabahattin, “Yetmez Paflam 5 lira laz›m” ceva-
b›n› verir. Atatürk “Tüm param bu, baflka yok” deyince Sabahattin “Cumhuriyet’i kurdun 5 liray› da bulabilirsin” der ve Mustafa Kemal,
yaveri ve yan›ndakilerden ald›¤› borçlarla 5 liray› tamamlayarak Muhlis Sabahattin’e verir. “Hay›rl› turneler” diyerek yoluna devam eder.
Sanatç›lar›n turneye devam edebilmeleri için tren istasyonunda borç para toplayan Atatürk’ten bugünlere geldik. Gerisini siz düflünün.



E¤itimlerden tiyatroya, köfle yaz›lar›ndan kitapla-
ra, kukla yap›m›ndan radyo programlar›na birçok
alanda baflar›l› çal›flmalar›yla tan›nan Ali Poy-

razo¤lu, baflar›s›n› ifl ve e¤lenceyi bir arada yürütmeye
ba¤l›yor. E¤lenece¤i iflleri yap›yor, dolay›s›yla “Hiç s›k›l-
m›yorum, çal›flt›¤›m› hissetmiyorum” diyor. 

Henüz çocukken bafllayan kukla ve tiyatro merak›n›n
zaman içerisinde nas›l bir tutkuya dönüfltü¤ünü ve
Türk tiyatro tarihini kimi zaman komik kimi zaman hü-
zünlü anekdotlarla anlatt›¤› ve siyasi göndermelerle
süsledi¤i “Ben Eskiden Küçüktüm” adl› oyununun ar-
d›ndan görüfltü¤ümüz Poyrazo¤lu, “Bir mesle¤e taç
giydirirseniz o meslek de size taç giydirir. Mesle¤inize
taç giydirdi¤inizde size para da kazand›r›r” diyor.

Yaklafl›k 35 y›ll›k tiyatro ve 10 y›ll›k profesyonel e¤it-
menlik geçmifli bulunan Poyrazo¤lu ile tiyatro, sanat,
siyaset, liderlik, ifl dünyas› ve Ali Poyrazo¤lu markas›
üzerine ayaküstü söylefli yapt›k. Poyrazo¤lu bu kadar
çok konunun içine dünya meselelerini ve Türkiye’yi s›¤-
d›rmay› da baflard›. Örne¤in “Uygarl›¤›n, demokrasinin
bütün nimetlerinden faydalanmak isteyen, ama bunun
hiçbir kural›na uymak istemeyen bir milletiz. Demokra-
si istiyoruz ama sorumlulu¤unu tafl›mak istemiyoruz”
gibi çarp›c› saptamalar›na söylefli boyunca rastlaya-
caks›n›z. 

Zaman içerisinde seyircide gözlemledi¤iniz de¤ifliklikler
neler?
Türkiye de¤iflti ve geliflti. De¤iflmeye de devam ede-
cek. Bu paralelde seyirci de de¤ifliyor ve gelifliyor.
Kente göçe ba¤l› olarak seyirci say›s› artt›. Seyirci da-
ha bilinçli hale geldi. Seçerek, bilerek, iyi ifller görece¤i
tiyatrolara gidiyor. Benim tiyatrom da bunlar›n bafl›nda
geldi¤i için iyi oyunlara merakl› seyircilerle buluflabiliyo-

ruz. ‹stanbul yo¤un bir kültür yaflam›na sahip. Kentli
yaflama geçmek isteyen insanlar, kentin s›k›nt›lar›ndan
flikayet etmelerine karfl›n sundu¤u nimetlerden de ya-
rarlanmalar› gerekti¤ini düflünüyor. Kentin sundu¤u ni-
metlerin bafl›nda sanat ve kültür olaylar› geliyor. Kentli
bir yaflam sürülmeyecekse, kültürden sanattan fayda-
lan›lmayacaksa kentin s›k›nt›s›na katlanman›n anlam›
yok. Bu s›k›nt›lara dayan›yoruz ve kent de karfl›l›¤›nda
bize sinema, tiyatro, opera ve bale sunuyor. 

Tiyaro bir sanat olmas›n›n ötesinde çarklar›n dönebil-
mesi için gifle baflar›s› talep ediyor. Bunun bir formülü
var m›?
Her ticari iflte baflar›y› yakalaman›n çeflitli yöntemleri
var. Sanatsal yönetimle, ticari yönetimi baflar›l› flekilde
yürüttü¤ümüz için seyirci s›k›nt›s› çekmeden ilerleyen
tiyatrolardan biriyiz. Her sanatç› biraz ifl adam› gibi
davranmak ve her ifl adam› da biraz sanatç› gibi dav-
ranmak ve ö¤renmek zorunda. Bu iki farkl› bak›fl aç›s›
birlefltirilebilmeli. Biz de bu anlamda birtak›m pazarla-
ma ve halkla iliflkiler yöntemlerini kullan›yoruz. Tiyatro-
nun kurumsallaflmas› için çal›flmalar yap›yoruz ve yeni-
lik peflinde kofluyoruz. Bu sayd›klar›m› yaln›zca tiyatro-
lar de¤il, bütün iflyerlerinin yapmas› gerekiyor. Bu ça-
l›flmalar›n karfl›l›¤›nda da her aç›dan baflar› kazanmak
mümkün hale geliyor.

Bir ticari iflletmeyi yönetmek ile tiyatroyu yönetmek ara-
s›nda ne gibi benzerlikler bulunuyor?
Kültür sanat faaliyetleri ve paran›n birbirlerine yak›n dur-
malar› gerekti¤ine inan›yorum. Kültür ve sanat paras›z
gerçeklefltirilemez. Paras›z yay›nevi yönetemez, resim
galerisi açamaz, film ya da tiyatro yapamazs›n›z. Tiyat-
rolar›n bu çerçevede ak›ll› biçimde iflletilmesi gerekiyor.
Ama tabii ki bir sanat iflletmesi oldu¤unu unutmamak
flart. Sanat›n heyecan verici bir tazelikte kendini koruya-
rak seyirciyle buluflmas› ve bütün iflletmeler gibi tiyatro-
lar›n da kendilerini sürekli yenilemeleri gerekiyor. ‹nsana
yat›r›m yapmak, çal›flanlar› e¤itmek gerekiyor.

Seyirci s›k›nt›s› çekti¤ini söyleyen birçok tiyatro var. Te-
melde sorunlar›n›n bu oldu¤unu söyleyebilir miyiz?
Herkesin sorununun ayn› oldu¤unu düflünmüyorum.
Sonuç itibariyle mesle¤inde gününü yakalayamayan ve
kendini yenileyemeyen kimse ticari baflar›y› yakalaya-
maz. Kendini heyecan verici bir kuruma, bak›fla, vizyo-

na adayamayanlar her alanda baflar›s›z olabilir. Bu ti-
yatro için de sinema için de geçerli. Bir sürü film çeki-
liyor ve aralar›nda tutmayan bir sürü yap›m oluyor. An-
cak baz› oyunlar›n tutmamas›n›n günah› yaln›zca tiyat-
rocuda de¤il. Halk›n kültürden, sanattan hakk›n› alma-
s›n› engelleyen devlet politikalar› da buna yol aç›yor.
Türkiye’nin yerli yerine oturmufl, uzun vadeli geçmifliy-
le bar›fl›k, bugünü anlayabilen ve gelecek için genifl viz-
yonu olan bir kültür politikas› bulunmuyor. Hiçbir za-
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man da olmad›. Hatta flu anda olan bitenlerin bir kül-
türsüzlük politikas›na dönüfltü¤ünü söylemek bile
mümkün. Bu yüzden Türk tiyatrosu yaln›zca tiyatrocu-
lar›n de¤il, Türk seyircisinin ve Türkiye’yi yöneten in-
sanlar›n da sahip ç›kmas› gereken en önemli kurumlar-
dan biri. Devlet gerekti¤i biçimde tiyatroya sahip ç›km›-
yor. Hatta hiçbir sanat dal›na sahip ç›km›yor. Yaln›zca
sahip ç›k›yormufl gibi yap›yor.

Yaklafl›k 35 y›ld›r kendi tiyatrosunu yöneten bir sanatç›
olarak kendinizi lider olarak görüyor musunuz?
Evet, ben liderim. Kendimi bir put k›r›c› ve düflüncede,
biçimde yenilik peflinde koflan, s›radan›n ötesine geç-
meye çal›flan bir fikir üreticisi olarak görüyorum. Röne-
sans insan› gibi birçok farkl› sanatta kendini s›nayan, o
alanlarda üst çizgiye yükselmeye çal›flan biri olarak gö-
rüyorum. Yaz› yaz›yorum. Her kitab›m 14-15 bask› ya-
p›yor. Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden birin-
de köfle yazar›y›m. 15 y›ld›r gazetelerde yaz› yaz›yo-
rum. 45 tane oyun çevirdim, yaklafl›k 30 tane oyun
yazd›m. Üniversitelerde konferanslar veriyorum. Türki-
ye’deki çok büyük kurumlar›, kurum kültürü, marka de-
rinli¤i yaratma ve iyi tak›m oyunu kurma konusunda
e¤itiyorum. Türkiye’nin en büyük holdinglerini, banka-
lar›n›, inflaat firmalar›n›, hizmet kurulufllar›n›, boya, ilaç
ve otomobil endüstrisindeki baz› kurulufllar› bu konu-
larda e¤itiyorum. Bu benim, çok bilinmeyen ve ortal›k-
larda sözü edilmeyen farkl› bir mesle¤im. 

E¤itim çal›flmalar›n›z nas›l bafllad›?
Bu ifle 10 y›l önce Kanadal› bir flirketle ortak olarak gir-
dim. Kanadal›lar Türkiye’den çekildiler ve tek bafl›ma
devam ettirdim. ‹lk iflimi de Nurol Holding’le yapt›m.

Kendinizi nas›l gelifltiriyorsunuz?
Yay›nlarla edindi¤im teorik bilginin d›fl›nda pratikte de

epey bilgim var. Ticaretin ortas›nda duruyorum. Sürek-
li kendimi yeniliyorum. 10 y›l içerisinde biriktirdi¤im de-
neyimim de var.

E¤itim çal›flmalar› ve tiyatro aras›ndaki dengeyi nas›l
kuruyorsunuz?
Niye yapamayay›m? Tiyatro ve e¤itim d›fl›nda baflka ifl-
ler de yap›yorum. Televizyonda, sinemada çal›fl›yorum.
Onlar da ifl bunlar da.

Televizyon ve sinema çal›flmalar›n›n sanata yak›nl›¤› ifl
dünyas›na yönelik e¤itimlerin sanata yak›nl›¤›ndan da-
ha fazla de¤il mi?
‹fl yönetimi de art›k sanat oldu. Ustal›k becerisine sa-
hip, çok hassas ve yarat›c›, iyi ölçüp biçebilen, iyi ha-
yal kurabilen, iyi gelecek vizyonu oluflturan insanlar ba-
flar›l› olabiliyor. Firmalar›n› yukar›ya ve gelece¤e tafl›yan
insanlar, sanatç›lar gibi uzun uzun düflünüyorlar. ‹nsan
yönetimi, insan iliflkileri konusunda epey yarat›c› fikir-
lerle flirketleri yönetiyorlar. fiirketlerin yönetimi sanatla
iç içe yönetimlere dönüfltü.

E¤itimlerinizin süresi ve içeri¤i hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
E¤itimlerin belli bir süresi yok. Bazen aylar sürebiliyor.
Genelde firma yöneticileriyle birlikte çal›fl›yoruz. ‹fl dün-
yas›, kurum kültürünü yukar›ya tafl›yabilecek, yenileye-
cek, çal›flanlar›n ve kurumun ürünlerinden ya da hiz-

50 tiyatro: Ali Poyrazo¤lu



metlerinden yararlananlar›n yaflamlar›n› daha farkl› k›la-
bilecek öneriler peflinde kofluyor. Ben de burada dev-
reye giriyorum. Bütün bu koordinasyonu sa¤l›yorum.
Yapt›¤›m›z e¤itimlerin baz›lar› iki gün sürüyor baz›lar› da
uzun bir konuflma ya da stand up’la iç içe geçirilmifl bir
konferansa dönüflüyor. Zaman zaman üniversitelerde
de konferans veriyorum. Geçen y›l 17 üniversitede,
okullarda ö¤retilen ham bilginin yarat›c› bilgiye dönüfl-
türülmesi üzerine konferans verdim. Aylar süren bir ça-
l›flmayd›. Yabanc›lara yönelik e¤itimler de veriyorum. 

Genel olarak ifl dünyas›na bakt›¤›n›zda 10 y›l içerisinde
neler gözlemlediniz?
‹fl dünyas›nda kuflaklar de¤iflti. Yeni kuflak ifl adamlar›
patron da, patron çocuklar› da olsalar çok iyi e¤itime
sahip. ‹fl hayat›, patronlar›n hakimiyetinden ç›karak
profesyonellere teslim ediliyor. Zaten öyle olmas› gere-
kiyordu. Bu profesyoneller e¤itimde süreklili¤e, çal›-
flanlara ve müflterilere yat›r›m yapmaya, yenili¤e, ino-
vasyona inanan insanlar. Kurum kültürü ve marka de-
rinli¤i yaratman›n önemini biliyorlar. ‹nsanlar›n ifllerini
e¤lenerek yapabilmeleri için koflullar› iyilefltirmeye çal›-
flan ve buna inanan yöneticiler. Ben de böyle düflün-
dü¤üm için iflbirli¤i yapmak daha kolay oluyor. 

E¤itim verirken önyarg›yla karfl›laflt›¤›n›z oluyor mu?
fiirketlere e¤itim verdi¤imin çok da bilinmesini istemi-
yorum. Evet, bu ifle çok hakimim, ama çok bilinince
çok ifl talebi geliyor. Onlar› kabul edemiyorum ve son-
ra üzülüyorum. Dengede tutmak istiyorum. Beni ça¤›-
ranlar zaten e¤itimlerim hakk›nda fikir sahibi olduklar›n-
dan hiçbir önyarg›yla karfl›laflmad›m.

Tiyatroya ilk bafllad›¤›n›zda hedefiniz neydi ve bekledi-
¤inizi ald›¤›n›za inan›yor musunuz?
fiu anda keyfim çok yerinde. ‹flimle, kendimle, yapt›k-

lar›mla bar›fl›k bir insan›m. Hatalar›m›n üniversitesinden
mezun oldum. O hatalar› iyi ki yapm›fl›m. Hatalar beni
e¤itti. Yaflam›n› süslemesini bilen biriyim. Bir mesle¤e
taç giydirirseniz o meslek de size taç giydirir. Mesle¤i-
nize taç giydirdi¤inizde size para da kazand›r›r.

Hayat›n›z›n dengesine bakt›¤›n›zda e¤lence, çal›flma ve
kiflisel geliflim ne kadar yer kapl›yor?
Üçünü yan yana yürütüyorum. ‹fllerimi yaparken kiflisel
olarak kendimi sürekli gelifltirmenin ve e¤lenmenin pe-
flinde oldu¤um için çal›flman›n tad›n› ç›kar›yorum. En
ciddi konular› anlat›rken bile çok e¤lenceli bir biçimde
anlatt›¤›m için tiyatroda da ifl dünyas›ndaki e¤itimlerde
de çok takipçim var. 

Bir marka olarak bakt›¤›n›zda Ali Poyrazo¤lu Tiyatro-
su’nu nerede görüyorsunuz?
En yukar›daki markalardan birisi. Ali Poyrazo¤lu Tiyat-
rosu Türk tiyatrosunun önde gelen tiyatrolar›ndan. Be-
nim tiyatrom, herkesin zihninde yeri olan, milyonlarca
seyirciye oyunlar›n› seyrettirmeyi becermifl, dünyan›n
ve yerli repertuar›n önemli eserlerini sergileyen, genifl
kitlelerle buluflabilen, fanatik takipçileri olan, zihinlerde
epey derinlik yaratm›fl, hem çal›flanlar›n› hem izleyicile-
rini manevi anlamda zenginlefltiren bir tiyatro.

Ali Poyrazo¤lu olmasa, Türk tiyatrosu ne kaybederdi?
Hiç böyle bir soru akl›mdan geçmez. Çünkü böyle bir

fley olmaz. Herkes kendi dünyas›n›, sinemas›n›, tiyatro-
sunu yarat›yor. Türk tiyatrosu derken, bütün tiyatrolar
ayn› ifli yapm›yor ki Türkiye’de. Farkl› dünya görüflleri,
farkl› oyunculuk yöntemleri, seyirciyle farkl› iliflki kurma
yöntemleri var.

Ama Yeflil Kabare’den tutun da menajerlik sistemine
kadar hepsi sizin ilkleriniz.
Evet, bir sürü ifli ilk ben yapt›m. “Kim Bunlar” ad›nda
hiç kimsenin tan›mad›¤› befl kifliyi ç›kard›m. Daha pro-
fesyonel oyuncularla “‹nsanl›k Hali” adl› bir televizyon
kabaresi yapt›m. Bunlar›n hepsi ilkti. Ayr›ca Türkiye’de
ilk sitcom’u da ben yapt›m. Daha do¤rusu bunu yapar-
ken ne yapt›¤›m› bilmiyordum. Bazen hayat böyle sür-
prizlerle karfl› karfl›ya b›rak›yor. TRT’nin ilk y›llar›nda
stüdyoda, Ali Uyan›k adl› sitcom’u yapmaya bafllad›m.
Canl› yay›nd›. Canl› canl› sitcom yapm›fl›z, ama bilmi-
yorduk tabii. Ayr›ca canl› oldu¤u için o y›llarda kendimi
televizyonda da izleyemedim. Televizyona ç›kt›¤›mda
evimde televizyon yoktu.

Sizce Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?
E¤itim ve sa¤l›k. Ayr›ca çarp›k kentleflme de büyük bir
sorun. Yurtd›fl›nda öyle istedi¤iniz yere istedi¤iniz bina-
y› dikemezsiniz. Tarihi binalar› y›k›p yerine çarp›k apart-
manlar yapamazs›n›z. fiehrin dokusunu bozamazs›n›z.
fiehrin siluetini de¤ifltiremezsiniz. Adama Roma’n›n,
Paris’in, Londra’n›n siluetini de¤ifltirtmezler. Fransa’da
binalara anten asmak bile yasak. En büyük sorunu
söyleyeyim size. Uygarl›¤›n, demokrasinin bütün ni-
metlerinden faydalanmak isteyen, ama bunun hiçbir
kural›na uymak istemeyen bir milletiz. Hem uygar hem
müreffeh hem rahat bir hayat istiyoruz. Ama bunun
hiçbir kural›n› yerine getirmek istemiyoruz. Demokrasi
istiyoruz ama sorumlulu¤unu tafl›mak istemiyoruz. Öy-
le ya¤ma var m›?
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Ali Poyrazo¤lu’nu tiyatro, sinema, televizyon çal›flmalar›ndan ve gazetedeki köfle yaz›lar› ile
kitaplar›ndan biliyoruz. Poyrazo¤lu’nun az bilinen bir di¤er özelli¤i ise ifl dünyas›na yönelik e¤itimler

vermesi. Poyrazo¤lu ile sanat›n yan› s›ra tiyatrocu gözüyle ifl dünyas›n› da konufltuk.
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röportaj: umut bavl› foto¤raf: emre ermin

Yaln›zl›¤›n ›fl›klar›
Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemizin, adalar dahil sahil fleridi yaklafl›k 8 bin 500 kilometre. Kara
s›n›rlar›m›zdan üç kat daha büyük bir uzunlu¤a sahip. Adalar dahil Türkiye k›y›lar›n› boydan boya kat
eden Emre Ermin, ülkemizin k›y›lar›nda birer inci gibi par›ldayan fenerlerin öyküleriyle döndü.

Yaln›zl›¤›n ›fl›klar›
Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemizin, adalar dahil sahil fleridi yaklafl›k 8 bin 500 kilometre. Kara
s›n›rlar›m›zdan üç kat daha büyük bir uzunlu¤a sahip. Adalar dahil Türkiye k›y›lar›n› boydan boya kat
eden Emre Ermin, ülkemizin k›y›lar›nda birer inci gibi par›ldayan fenerlerin öyküleriyle döndü.
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Dev bir da¤, koyu lacivert deniz, k›y›ya yak›n adalar, masmavi bir gökyüzü ve Gelidonya Feneri.
Do¤an›n elleri ile insan›n elleri Akdeniz’de bu masals› kareyi birlikte boyam›fllar.
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Deniz fenerleri, karada yaflayanlar için romantizmin simgelerinden biri. Gece-
nin karanl›¤›nda parlay›p sönen ›fl›klar›yla karadakilere uzak ve yaln›zl›¤› ça¤-
r›flt›r›r. Denizdekiler için ise birer umut ›fl›¤›, yol gösterici arkadaflt›r. 

Novartis taraf›ndan, Türkiye’nin kaybolmaya yüz tutmufl kültürel zenginli¤ini ve tarih-
sel miras›n› gelecek kuflaklara aktarmak amac›yla haz›rlanan “Yaln›zl›¤› Ifl›klar› Deniz
Fenerleri” ülkemizde bulunan 422 deniz fenerinden 50’sini konu ediyor. Fenerlerin
yan› s›ra fenerlerin birço¤unda yer alan lojmanlarda yaflayan ve denizcilere ›fl›k tut-
ma görevini nesilden nesile devreden “fener aileleri”nin de hikayeleri anlat›l›yor. 

Türkiye’nin k›y› kentlerini dolaflarak, fikir babas› Aykut Tankuter olan “Yaln›zl›¤›n Ifl›k-
lar› Deniz Fenerleri” kitab›n›n foto¤raflar›n› çeken, yaklafl›k dört ay boyunca k›y›dan
Türkiye’yi dolaflan Emre Ermin sahilden Türkiye öykülerini ve fenerlerin hikayelerini
bizimle paylaflt›. Fenerlerin tarihçelerini araflt›r›p, tek tek hikayelerini ö¤rendiklerini ve
Türkiye’de fenerlerden sorumlu “K›y› Emniyeti ve Gemi Kurtarma ‹flletmeleri Genel
Müdürlü¤ü”nden gerekli izinleri al›p yola ç›kt›¤›n› söyleyen Ermin; özellikle büyükfle-
hirlerde, apartmanlar aras›nda kalan fenerlerin karadan fark edilemeyecek kadar
yüksek yap›lar aras›nda s›k›fl›p kald›¤›n› söylüyor.

Çocuklu¤undan itibaren denize ve fenerlere tutkun olan Ermin için bu proje bir yan-
dan çocukluk hayalinin de gerçekleflmesine f›rsat sa¤lam›fl. Deniz fenerleri konusun-
da bugüne kadar bas›lan ilk yay›n olma özelli¤ini tafl›yan kitap, Hopa’dan Anamur’a,
‹¤neada’dan Kufladas›’na kadar dolafl›larak zahmetli bir çal›flma sonucu tamamland›.

Fenerleri hangi kriterlere göre belirlediniz?
K›y›lar›m›zda bulunan yaklafl›k 50 feneri gezdim. Fenerleri seçerken tarihi olanlar› ve
‹ngilizce adlar›yla “light house” yani “›fl›k evi” özelli¤i gösterenleri seçtik. Lojman›, ku-
lesi olan; içerisinde fener ailelerinin yaflad›¤› fenerlere gittim. Bu fenerlerin d›fl›nda

çakarlar, flamand›ralar, sesli ya da sirenli fenerler de bulunuyor. ‹stanbul Bo¤az›’nda
dört önemli fener yer al›r. Anadolu Feneri, Rumeli Feneri, Ah›rkap› Feneri ve Fener-
bahçe Feneri. Ancak bunlar›n aras›nda Ak›nc› Burnu’nda, Arnavutköy’de, Bebek’te
birçok fener bulunuyor. Bunlar sinyalizasyon fenerleri ve çakar olarak adland›r›l›yor.
Seçti¤imiz fenerler ise k›y›lar›m›zda yüzlerce fener infla edilmeden önce de var olan
tarihi de¤ere sahip fenerler.

Fenerlere merak›n›z nereden geliyor?
Çocuklu¤umdan itibaren denizcili¤e büyük bir merak›m var. Denizcili¤i çok seviyo-
rum. Teknem yok, ama olmas›n› çok isterdim. Fenerlerin öyküsü için gerçeklefltirdi-
¤im seyahate de karadan yap›lan bir deniz yolculu¤u denilebilir. Yol boyunca deniz-
den hiç ayr›lmad›m ve denizi takip ederek gittim. K›y›y› takip ediyor ve fenerden fe-

Deniz Fenerleri, yaln›zl›¤› içlerine gömüp denizdekilere yol gösterir. Tek bafl›na ve ma¤rurdur.
Karadakiler için ise kartpostallarda bir foto¤raft›rlar ya da tatil yolculuklar›nda ans›z›n dikkat çeker,
görüntüye girer. Hiç bak›lmam›fl haritalarda, hiç gidilmedik romantik koordinatlar sunar. 
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nere ilerliyordum. Proje kapsam›nda Türkiye k›y›lar›n› gezip fenerleri çekmeden önce
de rastlad›¤›m yerlerde fenerleri çekiyordum. Proje dolay›s›yla Türkiye’nin tüm sahil
fleridini dolaflma flans›n› yakalad›m. ‹stanbul’dan yola ç›k›p fenerleri takip ederek Ho-
pa’ya kadar gittim. Hopa’dan Suriye s›n›r›na ve Ege’den ‹stanbul’a döndüm. Ekinci,
Avfla Adas›, Biga, Kefken ve Marmara Adas› hariç tüm adalar› ve k›y› fleridini gez-
dim. S›n›r fenerlerine kadar gittim.

S›n›r fenerlerinin özelli¤i nedir?
S›n›rlarda üst üste iki fener bulunuyor. Örnek olarak Gürcistan s›n›r› içerisinde ve
Türkiye s›n›r› içerisinde yer alan s›n›r fenerleri denizden bak›ld›¤›nda tek bir fener ola-
rak görülür. Bir deniz tafl›t› için ülke s›n›rlar›n› gösterir. Denizden bak›ld›¤›nda k›rm›z›
ve yeflil iki ayr› ›fl›k görülür. Bu ›fl›klar üst üste geldi¤i zaman art›k deniz s›n›r›n› geç-

ti¤iniz anlam›na gelir. Denizde ilerlerken karaya bakarak ülke s›n›rlar›n› görmek müm-
kün olmayabilir.

Seyahatinizde kaç kilometre yol kat ettiniz?
Tam olarak 11 bin 500 kilometre yol kat ettim. Seyahatim yaklafl›k dört ay sürdü. Bu
taraz seyahatlerde önceden çok iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Yaklafl›k 120
makara dia çektim. Arabam› ofis haline getirdim ve haritalar, kitaplar ald›m. Konak-
lama flans›n›n bulunmad›¤› yerlerde arabada kald›m. Genelde otellerde ve fenerler-
de konaklad›m. 

Kerempe Feneri / Kastamonu, Cide
Yaflad›klar›yla dev bir fener. Denizden 82 metre yüksekte ve sis düdük binas›yla yan
yana. 1884 y›l› Frans›z yap›m› olan fenerin ›fl›¤›, denizden bakanlar için 18 saniye
aral›klarla 2 saniye süren bir parlama. Cide’den ‹nebolu’ya giderken viraj› dönünce
bir sürpriz gibi aniden ç›k›yor karadaki yolcular›n karfl›s›na. Denizdeki yolcular için ise
bir efsane. Karadeniz’in yo¤un sisi bile onun yüksekli¤ine ulaflam›yor. Dört odal› loj-
man› yerli yerinde duruyor hala. Mustafa Güler, fenerin hemen arkas›nda kendi evin-
de oturuyor art›k. “Bazen gelir kal›r›m geceleri, yaz›n serin olur içerisi, uzan›r›m eski
divana” diyor. Fenerinden kopam›yor bir türlü. Fenercinin bir de kedisi var... Kedi her
seferinde Mustafa Bey’le fenere ç›k›yor; çünkü o, fenerin ›fl›¤›na gelen kelebekleri,
böcekleri ve güveleri yakalamay› çok seviyor.

fiile Feneri / ‹stanbul, fiile
fiile’nin denize dik inen kayal›klar› üzerinde, 60 metre yüksekte duran fener hayli po-
püler. Siyah fleritli, sekizgen beyaz gövdesiyle Türkiye’nin en gösteriflli feneri. Bu
anatomi, onu di¤er bütün fenerlerden daha ilk bak›flta ay›r›yor. fiile’yle özdeflleflmifl
bir yap›. Kulesi 25 metre. 25 deniz mili uzakl›ktan görülerek bir Türkiye rekoru k›r›-
yor. 1859’da Frans›zlar taraf›ndan infla edilmifl. Lojman›n alt›na, bir zamanlar gaz de-
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polamak için sarn›ç yap›lm›fl. Baflka hiçbir fenerimizde
görülmeyen bir özellik. 

Hopa Feneri / Artvin, Arhavi
Gürcistan s›n›r› öncesi son fener Hopa Feneri. 1935’te
infla edilmifl. Hopa Feneri’nin yasland›¤› koyu yeflil ya-
maçlarda bir kar›fl toprak görünmüyor, bitki örtüsü öyle
yo¤un. Fener bu koyulu¤un içinde gündüzleri bembeyaz
parl›yor. Hopa fenercisi Ertan Kurt, sabah akflam fenerin
önünden denize girdikleri y›llar› unutmam›fl. fiimdi fenerin
önünden geçen sahil yolu silmifl geçmiflin “keyfi”ni. Unu-
tamad›¤› an›lar›n aras›nda bir de gemi var. “Beyaz Gemi”
derlermifl, o k›y›da yaflayanlar. Liman liman dolafl›rm›fl
gemi. Baz› insanlar› çok uzun süreli ay›rd›¤› gibi bazen de
özlemleri bitirirmifl.

Mehmetçik Feneri / Çanakkale, Eceabat
Eski fenerin yeri, bugünkünün biraz ilerisindeymifl. Çanakkale Savafl›’nda top mer-
mileriyle y›k›l›nca yerine Mehmetçik Feneri yap›lm›fl. Fenerin 1926 y›l›nda tamamlan-
d›¤› söyleniyor. Mehmetçik Feneri’nden Osman Yar›fl sorumlu ancak emeklilik gün-
leri çok yak›n. Fenerin sorumlulu¤u o¤lu Burhan Yar›fl’a geçecek. Yar›fl ailesi yaln›z-
ca yaz mevsiminde fenerde kal›yor. Fenerin yumuflak ›fl›¤› köyün üzerinden geçer-
ken, evleri ve darac›k sokaklar› da ayd›nlat›yor. Burhan Bey topraktan hala savafl›
hat›rlatan kal›nt›lar›n ç›kt›¤›n› söylüyor. Zaten fenerin bahçesinde de bir top mermisi
bulunuyor. Mehmetçik Feneri’nin yan›p sönen ›fl›¤›, gemilere yol göstermenin yan› s›-
ra bir ulusun “ba¤›ms›zl›k” savafl›n› simgeliyor ve buradaki zaferi kutluyor. Burhan
Bey’in efli Yeliz Han›m, küçücük tezgah›nda Mehmetçik Feneri’ni ve fiehitler Abide-
si’ni iflliyor hal›lar›na.

Bat›burnu Ponente Feneri / Çanakkale, Bozcaada
Dünyan›n ucundaki fener buras›. Bozcaada’n›n uzak bir
köflesinde, beyaz kumsallar üzerinde yer almas› öyle ya-
p›yor onu. Orada bir tek rüzgar konufluyor. Denizden
yüksekli¤i 32 metreye ulafl›yor. Yap›m y›l› 1861. Y›llard›r
kimsenin yaflamad›¤› fenerin çat›s› a¤›r yaral› da olsa, ku-
le her flarta dayanmaya kararl›. Çevresindeki 17 rüzgar
pervanesiyle arkadafll›k ediyor. Ponente Feneri, aile içi
dram› anlatan bir filme konu olmufl ve baflrolü Hülya
Koçyi¤it oynam›fl.

Anadolu Feneri / ‹stanbul, Beykoz
1856’da infla edilen bu tarihi fener, ‹stanbul Bo¤az›’n›n
Karadeniz ç›k›fl›nda, Anadolu yakas›nda yükseliyor ve

bulundu¤u bal›kç› köyüne ad›n› veriyor. Her fleyi ile orijinal kalabilmifl ender fenerler-
den biri. Denizden yüksekli¤i 75 metre. Askeri bir bölge oldu¤u için uzun y›llar bu
bölgeye girifl kontrol alt›nda yap›lm›fl. Art›k o girifl ve ç›k›fllar›n kontrollü oldu¤u y›llar
geride kalm›fl. Fenerde iki görevli nöbetlefle çal›fl›yor. Buran›n eskileri, bir yumurtaya
bir tori¤in takas edildi¤i y›llar› an›ms›yorlar. O y›llarda bo¤az›n ç›k›fl›nda befl deniz mi-
li aç›kta bir duba üzerinde fener yanar, bu fenere göreve gidenler birkaç ay duba
üzerinde yaflamak zorunda kal›rlarm›fl.

Deveboynu Feneri / Mu¤la, Datça
Karfl›s›nda ‹stanköy Adas› ve daha birçok küçük adac›k bulunuyor. Knidos antik
kentinin bulundu¤u yar›madan›n son tepesinde ve bulundu¤u topraklara yak›fl›yor.
Çünkü dünyan›n gelmifl geçmifl en büyük deniz fenerinin, ‹skenderiye Feneri’nin mi-
mar› Sostratos da burada yaflam›fl. Eskiden çok s›cak yaz günlerinde gece serinli¤i
beklenir ve bu fenerin ›fl›¤›nda ekin biçilirmifl.

Yeflilköy Feneri, ‹stanbul’da flehir içinde kalan bir fener. Geceleri, fenerin ›fl›¤›n› flehir ›fl›klar›ndan
ay›rmak ya da gündüzleri kulesini seçmek zor. Yeflilköy Feneri kentli görünümüyle di¤er k›y›lardaki
kardefllerine hiç mi hiç benzemiyor, sanki baflka bir aileden.
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Tafll›kburnu, Gelidonya Feneri / Antalya, Kumluca
Gelidonya Feneri, Türkiye k›y›lar›n›n en yüksek feneri. 227 metrede yan›p sönüyor.
Ulafl›m› çok zor oldu¤undan elektrik ulaflt›r›lamayan fener, hala kurularak çal›flt›r›l›-
yor. Fener görevlisi Mustafa Demir’in annesi bu fenerde befl çocuk dünyaya getir-
mifl. Demir, fenere ulaflan patika yoldan motosikletiyle ilerleyerek akflam karanl›¤›
çökmeden feneri kuruyor. 

Yeflilköy Feneri / ‹stanbul, Bak›rköy
‹stanbul’da flehir içinde kalan bir fener. Geceleri, fenerin ›fl›¤›n› flehir ›fl›klar›ndan ay›r-
mak ya da gündüzleri kulesini seçmek zor. Yeflilköy Feneri’ne bakmak kente baflka
aç›lardan bakman›n sürprizini de yaflat›yor. Fenerin ›fl›¤›n› büyüten silindir kristali var.
15 deniz milinden görülebiliyor. Sis düdü¤üyle önemli bir güvenlik rolü üstleniyor. Sis
oldu¤u gecelerde semt sakinleri uyumakta zorlan›yor. Yeflilköy Feneri kentli görünü-
müyle di¤er k›y›lardaki kardefllerine hiç mi hiç benzemiyor, sanki baflka bir aileden.

En eski deniz feneri, ‹.Ö. 7. yüzy›lda Sigeon’da, bugünkü ad›yla Kumkale’de (Çanak-

kale) infla edildi. Dünyan›n antik ça¤daki yedi harikas›ndan biri olan ‹skenderiye Fe-

neri ‹.Ö. 280 y›l›nda Knidos’lu Sostrates taraf›ndan Pharos adas› üzerine infla edildi.

Yüksekli¤i 135 metre olan bu fenerin flöhreti ve yüksekli¤i bugüne kadar afl›lamad›.

14. yüzy›lda meydana gelen bir depremde y›k›ld›.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde infla edilen ilk fener ise Fenerbahçe Feneri. Ka-

nuni Sultan Süleyman taraf›ndan 1562’de infla ettirildi. Ah›rkap› deniz feneri Sultan

III. Osman zaman›nda, 1755 y›l›nda infla edildi. Fenerin bak›m› Bostanc› Oca¤› ne-

ferleri taraf›ndan üstlenildi. Kandillerinde yak›lacak ya¤ ise Topkap› Saray›’ndan sa¤-

land›. I. Abdülhamit döneminde fenerin idaresi gedik usulüne ba¤lanarak babadan

o¤ula geçmeye bafllad› ve bu gelenek günümüze kadar devam etti. 1853-1856 K›-

r›m Savafl› y›llar› ve sonras›nda Karadeniz’e giden ‹ngiliz ve Frans›z savafl gemilerinin

Marmara ve bo¤azlardan geçiflini kolaylaflt›rmak için çok say›da fener infla edildi.

Ah›rkap›, Fenerbahçe, Anadolu ve Rumeli fenerleri, Karaburun, Yeflilköy, Çimenlik,

Kumkale ve Gelibolu fenerleri bu dönemin yap›lar›.

1860’ta Osmanl› Devleti Fenerler ‹dare-i Umumiyesi’ni kurarak fenerlerin iflletme imti-

yaz›n› Michel Marius ve Bernard Camille Collas ad›nda iki Frans›z’a verdi. Cumhuriyet

döneminde devlet, 3302 say›l› kanunla Fenerler ‹dare-i Umumiyesi’ni sat›n ald› ve 1

Ocak 1938’de DenizBank’a devretti. Birçok yönetim ve isim de¤iflikli¤inden sonra fe-

nerlerin yönetimi 12 May›s 1997’de kurulan “K›y› Emniyeti ve Gemi Kurtarma ‹flletme-

leri Genel Müdürlü¤ü”ne ba¤land›. 2007’de kuruluflun ad› “K›y› Emniyeti Genel Müdür-

lü¤ü” olarak de¤ifltirildi.

Fenerlerin tarihi

Emre Ermin



Odas›na girdi¤iniz anda tam karfl›daki dolab›n üs-
tünde duran renkli inekleri görüyorsunuz. Tar›m
ve hayvanc›l›kla ilgili figürler, foto¤raflar, eflyalar,

objeler odan›n her yan›na da¤›lm›fl durumda. ‹nekleri
masas›n›n üstüne koyup foto¤raf çektirirken “Gelece¤in
en de¤erli sermayesi bunlar olacak” diyor. Tar›m ve hay-
vanc›l›k derken heyecanlan›yor, içi içine s›¤m›yor. 

‹laç sektöründeki baflar›lar›yla tan›d›¤›m›z Hedef Allian-
ce Yönetim Kurulu Baflkan› Ethem Sancak’›n tar›m ve
hayvanc›l›k sektörüyle ilgisini duymayan yok. Ata Gru-
bu’yla birlikte Denizli Ac›payam’da Avrupa’n›n en bü-
yük süt çiftli¤ini kuruyor, tar›m ve hayvanc›l›¤a büyük
yat›r›mlar yap›yor. Ona göre küresel rekabette öne
geçmemizi sa¤layacak, Türkiye’yi kalk›nd›racak ve ge-
lifltirecek sektörler belli; tar›m ve hayvanc›l›k. 

“Gelece¤in sektörleri” dedi¤i tar›m ve hayvanc›l›k ala-
n›nda do¤ru ad›mlar at›l›rsa Türkiye’nin büyük potansi-
yeli oldu¤unu düflünüyor ve “Kirlenmemifl topra¤›m›z,
genifl bir co¤rafyam›z, havam›z, suyumuz, güneflimiz
ve tar›ma uygun insan potansiyelimiz var. Bu co¤rafya-
da verimli ve büyük ölçekli tar›m yap›labilir ve ürünler
ihraç edilebilir. Yeni Zelandal›lar Almanya’daki flarküte-
ride tereya¤› sat›p Danimarka’yla rekabet ediyor.
Avustralyal›lar Dubai’de merkez kuruyor, orada hayva-
n›n› büyütüyor ve Asya’ya sat›yor. Bunu niye biz yap-
mayal›m? Bunun için imkan›m›z var” diyor. 

Türkiye’de nas›l bir tar›m ve hayvanc›l›k anlay›fl› var? 
Türkiye’deki tar›m ve hayvanc›l›k anlay›fl› köylülü¤e da-
yan›yor. Tar›m ve hayvanc›l›k bugüne kadar düzgün ele
al›namad›. Türkiye’nin kentleflmesi ve modernleflmesi
için tar›m devriminin tamamlanmas› gerekiyor. Bir ülke-
nin medenileflmesi, flehirleflmesi anlam›na geliyor. Kent
toplumu olabilmek için köy toplumunun tasfiye edilme-
si gerekiyor. Feodal dönemin yerleflim biçimi olan kö-
yün ve köylülük kültürünün tasfiye edilmesi ve medeni-
leflme, tar›mda modernleflmeyle bafll›yor. ‹ki inek bes-
leyen, tarlas›n› eken kifli tar›m ekonomisinin içinde ola-
maz. Bu kapal› köy ekonomisidir, kendi karn›n› doyur-
mak için yap›lan tar›m ve hayvanc›l›kt›r. Kapal› köy eko-
nomisini aflamazsan›z köylülü¤ü dönüfltüremezsiniz.
Köylülük dönüflmedi¤i sürece flehirleflemezsiniz ve ile-
ri bir kent toplumu olamazs›n›z. 

Köy ekonomisini tar›m ekonomisine neden dönüfltü-
remedik? Nerede hata yapt›k? 
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda köy enstitüleri aç›lm›flt› ve
buralarda köylüye her türlü fley ö¤retiliyordu. Devlet
eliyle örnek çiftlikler infla ediliyordu. 1950’lerden sonra
köylüden y›¤›nlar halinde oy toplamak için onun cahil
kalmas› istendi, köylünün modernleflmesi engellendi.
Köy enstitüleri de kapat›ld›. Hatta “tar›m m› sanayi mi”
gibi sahte bir paradigmayla insanlar kand›r›ld›. Tar›m ve
köylülük küçümsendi. Köylünün modernleflmesini en-

gelleyecek mekanizmalar gelifltirildi ve tar›mdaki dönü-
flüm gerçeklefltirilemedi.  

Geliflmifl ülkelerde tar›m ve hayvanc›l›k nas›l ele al›nd›? 
Avrupa’da 1800’lü y›llardan itibaren kapitalizm infla
edildi ve köylülük tasfiye oldu. Medeni toplumlarda
köylülük diye bir kavram yok, tar›mda çal›flanlar var.
Onlar da toplam nüfusun yüzde 2-3’ünü oluflturuyor.
Fransa, Danimarka, Yeni Zelanda gibi ülkelerde tar›m-
da çal›flan yüzde 2-3’lük nüfus toplam ekonominin
yüzde 40-50’sini oluflturuyor. 

Türkiye’deki durum ne? 
Türkiye’de tam tersi. Tar›m nüfusumuz yüzde 30, tar›-
m›n toplam ekonomideki pay› yüzde 10. Türkiye’deki
tar›m ekonomisi pazara de¤il, kar›n doyurmaya yönelik.
Di¤er taraftan köylerdeki üretim de azal›yor. Bu neden-
le köyler boflal›yor, köylerin gençleri flehir varofllar›na
göçüyor. Türkiye’de yüzde 30 civar›nda köylü nüfus
asl›nda bir fley üretmiyor, kar›n doyuruyor. Türkiye’de
tar›m ekonomisi yok. 

Türkiye’de tar›m ekonomisinin oluflmas› için ne yap-
mak gerekiyor? 
Köydeki potansiyeli -toprak, su, ot, hayvan gibi- tar›m
ekonomisinin ana kaynaklar›n› iflletmecilikle birlefltire-
rek modernlefltirmek, bu kaynaklar› köy ekonomisin-
den ç›kar›p tar›m ve hayvanc›l›k ekonomisine dönüfl-
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“Türkiye’de tar›m ekonomisi yok”
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Kyoto Sözleflmesi’ne göre her metrekareye düflen canl› say›s›n›n s›n›rlanmas› gerekiyor. Hedef Alliance
Yönetim Kurulu Baflkan› Ethem Sancak’a göre a¤açlar›n ya da insanlar›n baflka bir yere gitmesi mümkün

olmad›¤› için, ine¤ini kapan çiftçi solu¤u Türkiye’nin genifl ve verimli topraklar›nda alacak.

Kyoto Sözleflmesi’ne göre her metrekareye düflen canl› say›s›n›n s›n›rlanmas› gerekiyor. Hedef Alliance
Yönetim Kurulu Baflkan› Ethem Sancak’a göre a¤açlar›n ya da insanlar›n baflka bir yere gitmesi mümkün

olmad›¤› için, ine¤ini kapan çiftçi solu¤u Türkiye’nin genifl ve verimli topraklar›nda alacak.



türmek ve bu sürece köylüyü katmak gerekiyor. Köy-
lüyü bu sürecin gelifltirece¤i tar›m sanayisine çal›flan
olarak kazand›rmak amac›yla büyük bir dönüflüm bafl-
latmak flart. Kaynaklar›n oldu¤u yerde tar›m›n sanayi-
sini yaratmal›y›z. Di¤er taraftan da o kaynaklar›n oldu-
¤u yerlerde tar›m sanayisinin hammaddelerini (et, süt,
yem bitkisi vs.) gelifltirmeye çal›flmal›y›z. Bu bölgelere
sabit sermayenin akmas› sa¤lanmal›. Buna uygun bir
zemin yaratabiliriz. Göreceli olarak Türkiye’nin ulusla-
raras› alanda rekabet edebilece¤i birkaç sektör var.
Tar›m ve hayvanc›l›k bunlardan biri. Büyük bir silikon
vadisi oluflturup biliflim teknolojileri konusunda dün-
yayla rekabet edecek gücümüz ve ona yetecek sabit
sermayemiz yok. Yapaca¤›m›z fley, tar›m ve hayvanc›-
l›¤a yönelmek. 

Buna yönelik ad›mlar at›l›yor mu? 
Özel sektörün yapt›¤› çal›flmalar var. En az 100-150 ta-
ne sayg›n özel sektör temsilcisinin bu iflle ilgilendi¤ini
ve birkaç milyar Dolar’l›k sabit sermayenin bu alana ya-
t›r›laca¤›n› biliyorum. Potansiyelimizin oldu¤u ve bu ala-
na yat›r›m yap›lmas› gerekti¤i art›k biliniyor. 

Devletin atmas› gereken ad›mlar neler? 
Modern iflletmecili¤in önünü t›kayan mevzuatlar var.
Tar›m vergilendirme mevzuat› örgütsüzlü¤ü teflvik edi-
yor. fiirket kurdu¤unuz zaman vergiye tabisiniz, flirket
kurmay›p köylü olarak üretim yapt›¤›n›z zaman vergi-

den muafs›n›z. Ziraat Bankas› küçüklere kredi veriyor,
500 milyar›n üstündeki bir tar›m iflletmesine kredi ver-
miyor. Küçük ve örgütsüz olan teflvik ediliyor. Tam ter-
sinin yap›lmas› gerekiyor. Köylü k›rsal alanda iflletmeci-
lik yapmak ve flirket kurmak üzere teflvik edilmeli. Ken-
di aralar›nda birleflerek köy flirketleri kurmalar›n› sa¤la-
mak gerek. Devlet daha çok sulama kanallar›na yat›r›m
yapmal›. Devlet, altyap› yat›r›mlar›n› tamamlamak ve
mevzuatlar› de¤ifltirmek durumunda. Teflvik mekaniz-
malar› topra¤› birlefltirmeye yönelik olmal›. Deli dana
hastal›¤› bahane edilerek dam›zl›k ithalat›n› yasaklayan
bir kanunumuz var. Bu çok yanl›fl. Bu kanun de¤iflme-
li. ‹flletmeler etten ve sütten verim almak amac›yla ›rk
›slah› yapmal›. Do¤u’daki bir hayvan›m›z en fazla sekiz
kilo süt veriyor, hayvan›n a¤›rl›¤› 300 kiloyu geçmiyor.
Dünyadaki rakiplerimizin ine¤i 40 kilo süt veriyor, a¤›r-
l›k olarak 1,5 tonluk hayvan yetifltiriyor. Bu flekilde re-
kabet etmemiz mümkün de¤il. Baz› olumlu geliflmeler
var. Topra¤› koruma kanunu, tar›m ve sigorta kanunu
gibi devrim niteli¤inde kanunlar ç›kar›ld›. Teflvik sistemi
de¤ifltirildi, ihtiyaç olan ürünlere yönelik tasarland›.
Teflvik bütçeleri de 2-3 kat art›r›ld›. Bu umut verici gidi-
flin h›zlanmas› gerekiyor. 

Tar›m ve hayvanc›l›¤a ne kadarl›k yat›r›m yap›lmal›? 
Türkiye’deki tar›ma sulama, yem bitkileri ›rk ›slah›, top-
ra¤›n birlefltirilmesi gibi konularda temel yat›r›mlar ya-
p›lmal›. Giriflim ve iflletmecilik için de yat›r›m yap›lmal›.

GAP dahil olmak üzere Türkiye’deki tar›m ve hayvanc›-
l›¤a 15 milyar Dolar’l›k ek bir yat›r›m yap›lsa milli ekono-
miye y›lda 200 milyar Dolar’l›k katk› sa¤layacak bir po-
tansiyelimiz var. 2010 y›l›nda hükümetin hedefledi¤i gi-
bi Türk ekonomisi 1 trilyon Dolar’l›k noktaya ulaflt›¤› za-
man bunun içinde yüzde 20’lik tar›m pay› olmal›. Bu-
nun için de 20 milyar Dolar’l›k yat›r›m gerekiyor. 

Geliflmifl ülkelerde tar›m›n ekonomideki pay› nedir? 
ABD’de yüzde 20 civar›nda. Fransa’da yüzde 40’a ka-
dar ç›k›yor. Fransa, Danimarka, ‹srail gibi ülkeler tar›m
ülkesi. Geliflmifl ülkelerde toplam ekonominin en az
yüzde 20’sini tar›m oluflturur ve toplam nüfusun yüzde
3’ü tar›mda çal›fl›r. 

Tar›m›n endüstrileflmesiyle istihdam sorunu çözülür
mü? 
Köylülü¤ü çözersek, toplam nüfusumuzun yüzde 30’u
yani 21 milyon insan köylü oldu¤una göre, çal›flabile-
cek ça¤daki en az 5-6 milyon insan›n iflsiz kalaca¤› gi-
bi saçma bir düflünce var. Tar›m nüfusu yüzde 30’dan
yüzde 4-5’e inerse bu insanlar ne olacak diye düflünü-
lüyor. Buna verece¤im cevap flu: Köylülü¤ü çözdü¤ü-
nüz zaman tar›m ve hayvanc›l›kta verim yarat›yorsunuz,
tar›m sanayisini gelifltiriyorsunuz. Verimli elma bahçele-
ri yapt›¤›n›z zaman o bahçelerin yan›na meyve suyu
fabrikas› kurabilirsiniz. Sütü ve ineklerinizi gelifltirdi¤iniz
zaman yak›n çevrede süt ve süt mamulleri sanayisini
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gelifltirebilirsiniz. Ette de ayn› flekilde. Köylülükten bo-
flalan insanlar tar›m iflçisine dönüflür, o insanlar› bulun-
du¤u yerde istihdam edersiniz ve böylece o insanlar
flehre göç etmezler. 

Türkiye’de g›da dünyan›n pek çok ülkesine göre ne-
den daha pahal›?   
Dünyan›n g e l i fl m i fl ülkelerinde birey, kazanc›n›n yüzde
10’unu g›daya harc›yor. Kazanc›n yüzde 90’› piyasaya
geri dönüyor. Türkiye’de bir insan›n kazanc›n›n yüzde
40’› g›daya gidiyor. Bu rakam ekonomiye geri dönmü-
yor. Toplam kazanc›n ne kadar az k›sm› g›daya harca-
n›r ve ne kadar çok k›sm› tasarruf edilip kapitalizme dö-
nerse ekonomi o kadar büyüyor. Ekonominin büyüme-
si iç sermaye stokunun büyümesine ba¤l›. Kazanc›n
yüzde 40’› g›daya harcand›¤› zaman, üretti¤inizin yüz-
de 40’›n› d›flk› olarak topra¤a kar›flt›rm›fl oluyorsunuz.
‹leri ülkeler ise yüzde 10’unu kar›flt›r›yor. Bu nedenle
bizde g›da pahal›. G›day› ucuzlatmak için büyütmek
gerekiyor. Eti, sütü, ona ba¤l› ürünleri ve tar›m› ne ka-
dar büyütürseniz g›da o kadar ucuzlar. Türkiye’de süt
30 sent. Avustralya günlük sütü uça¤a koyup Tokyo’ya
gönderiyor, Japon’un kap›s›nda 11 sent’e sat›yor.
Dünyada et fiyatlar› 2 Dolar’› geçmiyor, T ü r k i y e ’ d e 8
Dolar çünkü et ithalat›na karfl›l›k pazar› koruyoruz. Ta-
r›m endüstrisini gelifltirdi¤iniz zaman g›day› ucuzlatm›fl
olacaks›n›z. O zaman pazar büyüyecek ve böylece ül-
ke ekonomisi büyüyecek. Tar›m ve hayvanc›l›k ülkeyi

büyüten sektörler oldu¤u için çok stratejik. Bu nedenle
de stratejik bak›lmal›.

Türkiye bir tar›m ülkesi mi? 
Türkiye üretti¤inin ve satt›¤›n›n fazlas›n› ithal ediyor. 1-
2 milyar Dolar negatifteyiz. D›flar›dan daha çok bu¤day
ald›¤›m›z söyleniyor ama zaten bu¤day› d›flar›dan alabi-
liriz. Dünyan›n ileri ülkeleri bu¤dayla topraklar›n› doldur-
mazlar. Bu¤daylar›n› d›flardan al›p, verimli topraklar›n›
yem ve sanayi bitkileri üretiminde kullan›rlar. Bu¤day›n
katma de¤eri yok. Bu¤day köylü ürünüdür, modern ta-
r›m toplumu ürünü de¤ildir. Yem bitkisi ekti¤iniz za-
man, o ürün süt ve ete dönüflüp sürekli büyüyor. Tür-
kiye’deki tar›m arazilerinin bu¤daya de¤il, y›lda birkaç
kez ekilebilecek sanayi ve yem bitkilerine ayr›lmas› ge-
rekiyor. Örne¤in dünyan›n en büyük patates, çiçek ve
tohumluk domates üreticisi olan Hollanda, bir kilo do-
mates tohumunu 7 bin Dolar’a sat›yor. O domatesten
baflka bir tohum ç›kmad›¤› için her seferinde onlardan
tohum al›yorsunuz. Türkiye’de etin ve sütün ucuzlama-
s› için gerekli olan hayvan yemi aç›¤› y›lda 30 milyon
ton. Verimli topraklar›m›za sanayi ve yem bitkileri eke-
lim. Bunlar ine¤imizi beslesin, ine¤imiz et ve süte dö-
nüflsün, büyük bir endüstri yaratal›m. 

Yapt›¤›n›z yat›r›mlar hangi noktada? 
Ata Grubu’yla birlikte Denizli Ac›payam’da devletten 30
y›ll›¤›na kiralad›¤›m›z 22 dönümlük arazimiz var. Avru-

pa’n›n en büyük süt çiftli¤ini infla etmeye çal›fl›yoruz.
‹nflaat devam ediyor. 2007 yaz›nda inflaat biterse eylül
ay›na do¤ru ilk hayvan sürümüzü oraya yerlefltirebiliriz.
10 bin bafll›k bir süt sürüsü yapaca¤›z. Günlük 300 bin
ton civar›nda süt üretece¤iz. 

Tar›m ekonomisinden söz edebilmek için Türkiye’de
kaç tane çiftlik olmas› gerekiyor? 
Köylünün kendi aras›nda birleflerek ortak köylü ifllet-
mesi kurup modern tarzda üretim yapmak gerekiyor.
Binlerce modern çiftli¤e ihtiyac›m›z var. Türkiye flu an-
da 12 milyon litre süt üretiyor. Modern koflullarda üre-
tilen 3 milyon litre. Geri kalan 10 milyon litre sa¤l›ks›z
sokak sütü. Sa¤›lan bir sütün ilk saatinde so¤uk zinci-
re al›nmas› gerekiyor. Eksi iki derecede saklanmal›. Sü-
tün içinde üreyecek bakteri say›s›n›n 100 bini geçme-
mesi gerekirken sokak sütündeki bakteri say›s› 1 milyo-
nu geçiyor. Türkiye’nin hedefi, 2013 y›l›nda 22 milyon
litre hijyenik süt üretmek. Bunu yapmazsak AB bize “ki-
fli bafl›na süt tüketiminiz flu kadar olmal›” diyecek.
2013 y›l›nda 22 milyon litre hijyenik süt üretemezsek
aradaki ihtiyaç fark›n› AB’den ithal etmek durumunda-
y›z. H›zl› bir flekilde hijyenik üretime geçmemiz gereki-
yor. 

AB’nin önümüze koyaca¤› di¤er standartlar neler?
Parça ette ya¤ oran› yüzde 7’yi geçmemeli. Geçti¤i an
o eti köftelik olarak satars›n›z. Bizde et ›rk›nda hayvan
olmad›¤› için, y›llard›r süt ›rk›ndaki hayvanlar› kesip yi-
yoruz. Onlardaki ya¤ oran› da yüzde 35. Türkiye’de AB
standartlar›nda parça et yok. Et ›rk›n› ›slah etmeli ve et
›rk› hayvan yetifltirmeliyiz. Kasaplarda etin as›larak ser-
gilenmesi yasak. Etin uygun koflullarda saklan›p müfl-
teri geldi¤inde kesilip verilmesi gerek. Ne oldu¤u belli
olmayan etlerden yap›lan haz›r k›ymalar yasaklanacak.
Avrupal› bir çocu¤un tüketti¤i protein günde 28 gram-

ken, bizim çocu¤umuz günde sekiz gram tüketiyor.
Proteinle zeka aras›nda do¤rudan bir korelasyon var.
Makarna yap›lacak bu¤day›n içindeki protein miktar›
Avrupa’da bellidir. Makarnal›k un diye bir fley var. Biz-
de denetimsizlik yüzünden her türlü undan makarna
yap›l›yor. Yedi¤imiz her fleyin tarladan mideye kadar
her aflamada sa¤l›¤› korunmal›. G›da güvenli¤i çok
önemli.  

Yabanc› yat›r›mc›lar Türkiye’deki tar›m sektörüyle il-
gileniyor mu? 
Kyoto Sözleflmesi, ozon tabakas›n›n delinmemesi için
her metrekareye düflen canl› say›s›n›n s›n›rlanmas›n›
söylüyor. A¤aç, hayvan, insan say›s› s›n›rlanacak. Bir
örnek vereyim. Hollanda küçük bir ülke. Ülkede binler-
ce inek, insan, a¤aç var. A¤ac› kesemezler, insanlar›n›
baflka bir yere gönderemezler. Tek çareleri var; çiftçiye
“sen hayvan›n› al baflka bir ülkeye git” diyecekler. Çift-
çinin gidebilece¤i en uygun yer Türkiye. Türkiye’nin ge-
nifl ve verimli topraklar› var. Mallar›n ve canl›lar›n ser-
best dolafl›m› anlaflmas› da var. Yabanc›lar Türkiye’ye
gelecek ve “Benim hayvan›m, param, bilgim var. Senin
de topra¤›n, havan, suyun var. Gelin ortak olal›m ve
çiftlik kural›m” diyecekler. ‹ne¤ini alan Türkiye’ye gele-
cek. Bunun için örgütlü olmal›y›z. Örgütsüz olursak in-
san›m›z iflçi olur. Avrupal›lar her aç›dan bize muhtaçlar.
Bu ifli ciddi ele alabilirsek büyük bir süt ve et üreticisi
o l a b i l i r i z .
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“Medeni toplumlarda köylülük diye bir kavram yok, tar›mda çal›flanlar var. Onlarda nüfusun yüzde 2-3’ü
tar›mda çal›fl›rken, tar›m›n ülke ekonomisindeki pay› yüzde 40-50. Türkiye’de tar›m nüfusumuz yüzde 30,

tar›m›n ekonomideki pay› yüzde 10. Nüfusun yüzde 30’u asl›nda bir fley üretmiyor, kar›n doyuruyor.”
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Do¤u’nun bilmedi¤i Do¤u

‹ngiliz devlet adam› ve edebiyatç› Benjamin Diasrae-
li, “Do¤u bafll› bafl›na bir meslek dal›d›r” diyor. Çün-
kü Do¤u eski ça¤lardan beri insanlarda hülyalar

uyand›ran, kendine has yarat›c›l›¤›, kendine özgü man-
zaralar›yla farkl› deneyimlere yol açan bir yer olarak gö-
rüldü. Oryantalizm 19. yüzy›lda, Do¤u’yu anlama ve al-
g›lama merak› ile akademik bir disiplin olarak ortaya ç›k-
t›, Bat› dünyas›n› etkisi alt›na alarak bilim, edebiyat, ti-
yatro, müzik ve mimarl›ktan sonra resim dünyas›nda et-
kisini gösterdi. 1800-1850 y›llar› aras›nda Do¤u ve ‹slam
dünyas›yla ilgili 60 binden fazla eser üretildi. Oryantalizm
akademik bir disiplin olarak gelifltikçe üzerinde üretilen
klifleler artt›. Anlafl›lmaz ve hilekar Do¤ulu; Do¤u despo-
tizmi; kültürel atalet; ilerlemenin önündeki engel, bunlar-
dan yaln›zca birkaç›. Özetle Bat›l› da Do¤ulu da, uzun
y›llar Do¤u’yu gerçekten anlamakta zorland›.

Filistin kökenli bir karfl›laflt›rmal› edebiyat profesörü
olan Edward Said, oryantalizmi elefltiren en ünlü kifliy-
di. Said 1798 tarihli ünlü “Oryantalizm” kitab›yla, Ba-
t›’n›n uzun zamand›r Do¤u’yu yönetiyor olmas›n›n etki-
siyle oluflturulan bu koflulland›r›c› oryantalist zihniyete
en ciddi elefltirisini getirdi. Oryantalizmi siyaset bilimi
ve kültürel çal›flmalarda s›k tart›fl›lmaya bafllanan bir
konu haline getiren Said’e göre Do¤u, yaln›zca Ba-
t›’n›n co¤rafi komflusu de¤il, ayn› zamanda en büyük,
en zengin, en eski sömürgesidir. Dil ve uygarl›klar›n›n

kayna¤›, kültürel rakibi, “kendinden baflka”n›n, yani
“öteki”nin en derin ve ›srarl› simgesidir. Yani Do¤u ta-
biri, Do¤u’yu Bat›l› ö¤renim, Bat›l› bilinç ve Bat› impa-
ratorlu¤u alan›na tafl›yan politik güçlerce çevrelenen
temsiller sistemine iflaret eder.

“Hayali Do¤u”
Karfl›laflt›rmal› edebiyat profesörü
Jale Parla’n›n söyledi¤i gibi
kaflif, misyoner, tacir, as-
ker, sanatç› ve bilim
adamlar› Do¤u’ya gel-
diler; Do¤u’yu düflün-
düler ve Do¤u’nun
gerçeklerini iflleyip in-
celttiler. Gezi yaz›lar›,
öyküler, fliirler, resim-
ler ve araflt›rmalarla
Do¤u’ya iliflkin dev bir
külliyat yaratt›lar. Daha
da önemlisi Do¤ulu’nun
neden ve nas›l Do¤ulu oldu-
¤unu yaln›zca Bat›l›lara de¤il, Do-
¤ulu’ya da gösterip benimsettiler; co¤-
rafi olarak konumland›ralamayacak bir sürü Do¤u üret-
tiler. Asl›nda bütün bunlar içinde ortaya ç›kan fley des-
potizmi, zulmü, ihtiflam›, duygusall›¤› ve mistisizmi ile

yeniden kurulan ve “üstün” Bat› kültürüne tabii k›l›nan
bir Do¤u’ydu. ‹flte oryantalizm; Do¤u’nun bile bilmedi-
¤i, Bat›’n›n üretti¤i ve ona ait özellikleri Bat› karfl›t› im-
gesinden yola ç›karak yeniden kurdu¤u tav›rd›r. 

Jale Parla “Hayali Do¤u” bafll›kl› yaz›s›nda bu durumu çok
güzel anlatan flu örne¤e yer veriyor: Edebiyat

profesörü Chris Tiffin ve Post-kolonyal ça-
l›flmalar uzman› olan Alan Lawson,

“‹mparatorlu¤u Silmek: Postkolon-
yalizm ve Metinsellik” adl› kitapla-

r›nda ‹ngiliz bas›n›n›n, ‹ngiliz
Uluslar Toplulu¤u’na ba¤l› bir
Yeni Zelandal›’n›n 1953’te
Everest Tepesi’ne ilk kez
ulaflmas›na bir fetihmifl gibi
yer verirken, bu fetihte Yeni

Zelandal›’yla birlikte olan Bhoti-
a Tenzing Norgay’dan yaln›zca

“yerli rehber” olarak söz etti¤ine
iflaret ederler. Oysa ‹ngilizce konu-

flan ve ‹ngiliz as›ll› Edmund Hillary,
Everest’i hem “keflfetmifl” hem de “fethet-

mifltir”. Yine benzer bir örnekte, ABD’de bir pa-
nelde bir beyaz panelist bir zenci muhatab›na flöyle der:
“Irkç› olmak benim tekelimde de¤il ki, sen de pekala ›rkç›
olabilirsin”. Zencinin cevab› düflündürücüdür: “Hakl›s›n,

Kaynak: Jale Parla, “Oryantalizm: Hayali Do¤u”, Atlas, Say› 96, Mart 2001. Chris Tiffin ve Alan Lawson, “De-scribing Empire: Post-Colonialism and Textuality”, New York: Routledge, 1994. Edward Said, fiarkiyatç›l›k, ‹stan-
bul: Metis Yay›nlar›, 1999. “Oryantalizm ve Sanat”, <http://www.oryantalizm.org “Osman Hamdi Bey ve ‹konografisi”, Eczac›bafl› Sanal Müzesi, http://www.sanalmuze.org/arastirarakogrenmek/osmanhamdi.htm Mehmet Üs-
tünipek, “Osman Hamdi Bey”, http://www.lebriz.com
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ama benim ›rkç›l›¤›m kafamdaki bir düflünce veya kalbim-
deki bir duygudan fazla öteye gidemez. Çünkü senin ak-
sine ben kuvvet mekanizmalar›n› kontrol etmiyorum”. 

Oryantalizm ve sanat
Sanat alan›, özellikle resim Bat›’da belli bir Do¤u tipi ve
imaj›n›n oluflmas›nda ana çerçeveyi kuran ö¤e oldu. Ge-
rek Do¤u’ya seyahat eden Bat›l› sanatkarlar gerekse de
Do¤u’yu görme imkan› yakalayamam›fl olanlar, verdikle-
ri ürünlerle Bat›l›lar›n zihin dünyalar›n› kodlayan kifliler
haline geldi. Sanat, Do¤u’yu Bat›l›’n›n gözünde otantik
ve öteki olarak kalmaya mahkum eden ve Do¤u’nun
gerçek konumunun anlafl›lamamas›n› sa¤layan maske
olmaya devam ediyor. Türkiye’de oryantalistlerin konu-
lar›n› kendisine konu edinen ve tekniklerini kullanan en
önemli sanatç›, devlet adaml›¤›n›n yan›nda ressam ve
müzeci olan Osman Hamdi (1842-1910) oldu. Babas›
‹brahim Edhem Pafla taraf›ndan hukuk ö¤renimi görmek
üzere 1860 y›l›nda Paris’e gönderilen Osman Hamdi, bir
yandan hukuk ö¤renimini sürdürdü, di¤er yandan Paris
Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda ve özel atölyelerde re-
sim dersleri ald›. Sanat alan›ndaki geliflmelerin merkezi
konumundaki Paris’te, oryantalist ressam Jean-Leon
Gerome’un atölyesinde çal›flt›. 1867’de Paris Dünya
Sergisi’nin haz›rl›k çal›flmalar›na da kat›lm›fl olan Osman
Hamdi’nin “Kaplumba¤a Terbiyecisi” ve “Cami Kap›s›n-
da” gibi tablolar› bilinen oryantalist eserleridir.

Do¤u hep Bat›’n›n ilgisini çekti. Avrupal› ayd›n ve sanatç›lar, çok
erken dönemlerden itibaren bu gizemli ve kapal› dünyan›n büyüsüne
kap›ld›. Ayd›n ve sanatç›lar›n Do¤u’yu anlama ve anlatma çabas› bir

sanat ak›m› ve akademik disiplin olarak oryantalizmin ortaya
ç›kmas›na neden oldu.

Edward Said (1935 – 2003)

Karfl›laflt›rmal› edebiyat profesörü olan Edward Said
ABD vatandafl› H›ristiyan Filistinli bir baba ile Lüb-
nanl› H›ristiyan annenin Filistin’de dünyaya gelmifl tek
o¤luydu. 1978 y›l›nda yay›mlanan “Oryantalizm” adl›
kitab› oryantalist zihniyete mevcut en ciddi elefltiriyi
getirerek birçok teorisyen aç›s›ndan ç›¤›r açt›. Said,
kitab›nda Do¤u’nun Bat› taraf›ndan temsili ve üretil-
mesi konusunu dönemin ünlü flarkiyatç› yazarlar›n›n
metinlerini kaynak olarak kullan›p analiz ediyor ve yo-
rumluyordu. Said, post-kolonyalist incelemelere de
öncülük eden “Oryantalizm” kitab› için flöyle diyordu:
“‹nsan gerçe¤ine böylesine uzak, böylesine gözleri
kapal› bir ilmin varl›¤›n› fark etmeseydim bu kitab›
yazmazd›m”. Bu temel eseri d›fl›nda klasik müzik
üzerine yazd›¤› kitaplarla ve Filistin meselesine de-
¤indi¤i say›s›z makaleleriyle de tan›n›yor. Foto¤raf
karelerine Filistinli çocuklarla birlikte ‹srail s›n›r›na tafl
a t a r k e n yans›yan Said, bu kareler yüzünden ders
verdi¤i New York Columbia Üniversitesi’nde zor gün-
ler yaflam›flt›.

Osman Hamdi (1842-1910)

Oryantalizm ak›m›n›n son y›llar›nda 1860-1869 döne-
minde, Paris’te Gerome’un ö¤rencisi olan Osman
Hamdi Bey’in ülkesine döndükten sonra gerçeklefl-
tirdi¤i yap›tlar›nda Do¤u ile Bat›’n›n, inanç ile aflk›n,
yaflam ile ölümün ikileminin izleri sürülebilir. Kimileri-
ne göre Osman Hamdi Bey, içinden ç›kt›¤› kültürün
gerçeklerini biliyor ve resimlerinde hocas›n›n anlay›fl›-
na karfl› ç›kan bir yaklafl›m› benimsiyordu. Kimileri
içinse Osman Hamdi oryantalistlerden bile ileri git-
miflti. Bu ba¤lamda en a¤›r elefltiriyi sanat tarihçisi
Sezer Tansu¤ yapt›. Ona göre Osman Hamdi, Bat›l›
oryantalistlerden bile ileri gitmiflti. Mihrab adl› tablo-
su için flöyle diyordu: “Avrupa’da hiçbir oryantalist
ressam cami mihrab› önündeki rahleye model Erme-
ni k›z›n› oturtup, ayaklar›n›n alt›na Kuran-› Kerim say-
falar›n› yayacak kadar ileri gidememifltir.” Buna karfl›-
l›k Osman Hamdi’nin torunu Cenan Sarc ise, bu rah-
le üzerindeki kad›n›n hamile oldu¤unu belirtip, dede-
sinin “anal›¤›” simgeledi¤ini ve “annelik her fleyin
üzerindedir” mesaj›n› iletti¤ini söyler. ‹pek Aksügür
ise Osman Hamdi’nin mesaj›n›n “geleneksel inançla-
r›n karfl›s›nda dünyevi güzellikleri unutmamak” oldu-
¤unu ileri sürer.



Tuluyhan U¤urlu henüz dört yafl›nda ‹stanbul Be-
lediye Konservatuvar› piyano bölümüne kabul
edildi. Y e d i yafl›nda ise devlet taraf›ndan aç›lan

Harika Çocuklar S›nav›’n› kazanarak yurtd›fl›nda yük-
sek müzik e¤itimi almaya hak kazand›. Lise ve konser-
vatuvar›n ard›ndan e¤itimini Viyana Müzik Akademi-
si’nde tamamlad›. “Yafl›tlar›m top peflinde kofltururken
ben saatler boyu çal›flarak parmaklar›m› piyano için
forma sokuyordum” diyen U¤urlu, çocuklu¤unu yafla-
mam›fl olmas›n›n kendisini hiçbir zaman mutsuz etme-
di¤ini söylüyor. Dahi çocuk olarak an›lan U¤urlu’nun
sanata merak› flair babas›ndan ve çocuklu¤unda tan›k
oldu¤u cuma toplant›lar›ndan geliyor. “Evimizde dü-
zenlenen cuma toplant›lar›na ‹stanbul ve Türkiye afl›¤›,
farkl› dünya görüfllerinden birçok insan gelirdi. Büyük
sofralar kurulurdu ve sohbetler bafllard›. Sohbetler s›-
ras›nda piyano çal›flmam› bitirmifl olurdum ve yeme¤e
inerdim. Misafirlerle birlikte hem sohbet eder hem ye-
mek yerdik” diyor. U¤urlu’nun çocuklu¤unda yemek yi-
yerek sohbet ederdik dedi¤i isimler ise Faz›l Hüsnü
Da¤larca, Necip Faz›l K›sakürek, Sabahattin Kudret
Aksal, O¤uz Tansel, Metin Ero¤lu ve Edip Cansever gi-
bi Türk edebiyat›n›n kilometre tafllar›. U¤urlu, farkl› fikir-
leri dinleyip sentez yapmay› bu yemek sohbetlerinde
ö¤rendi¤ini söylüyor.

Viyana Müzik Akademisi’nde master yaparken, sanat
yaflam›n›n en ciddi karar›n› vererek yaln›zca kendi eser-
lerini seslendirmeye bafllayan U¤urlu, canl› konser ka-
y›tlar›ndan oluflan Go With God ve Kutsal Kitaplardan
Ayetler isimli ilk iki albümünde hayran› oldu¤u
Bach’dan esinlenerek inanç konular›na e¤ildi. 1996’da
Türkiye’de ‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda film müzi¤i ile
ünlendi. Cumhuriyetin 75. y›l kutlamalar› için Mustafa
Kemal Atatürk ve Güneflin Askerleri, 1999’da yaflanan
depremin ard›ndan ise fiehrin Gözyafllar› isimli eserle-

rini besteleyerek albüm haline getirdi. Çeflitli belgesel
müzikleri de yazan U¤urlu son piyano eserlerini Beya-
z›t’ta Zaman isimli albümde toplad›. Ayn› dönemde ilk
senfonisi olan Senfoni Türk’ü de tamamlad›. Bu eserin-
de senfoni orkestras›, mehter tak›m›, Türk müzi¤i ens-
trümanlar› ve piyanoyu bir arada kullanarak, Türk kla-
sik müzi¤inde de bir ilke imza att›.

Sahnede farkl› enstrümanlar›n birlikteli¤inin demokrasi-
ye iflaret etti¤ini söyleyen U¤urlu, seyircinin dikkat et-
medi¤i noktalar›n sahnedeki en önemli detaylar oldu-
¤unu da vurguluyor. “Ba¤lama sahnede oldu¤u zaman
asl›nda Hitit uygarl›¤› sahnededir. Ney sahnedeyse Sü-
merler de sahnededir. Hitit kabartmalar›nda ba¤lama
çalan adam figürleri nettir. Ney ise Sümer çalg›s›d›r.
Rebab sahnedeyse bütün Uzakdo¤u kültürü ve O¤uz
imparatorlu¤u da sizinle beraber sahne al›r. Enstrü-
manlar›n tarihsel kökleri haricinde her enstrüman ayn›
zamanda sahnede bir insan anlam›na da gelir. Çokses-
li klasik müzik orkestralar›nda hep enstrümanlar sah-
nede beraberler diye bak›l›r. Hatta ço¤u zaman dikkat
edilmez. Bunu ço¤u zaman klasik müzik seyircisi de
fark etmez. Önümüzde otururlar ve 70-80 tane enstrü-
man›n yapt›¤› bir müzi¤i dinlerler. Orada, bestecinin
müzi¤inin ahengine kap›larak çok önemli bir detay› ka-
ç›r›rlar. Sahnede tam bir demokrasi vard›r. Keman, vi-
yola, arp, obua, fagot ve piyano konçertosuysa piyano
oradad›r. 

Onbinlerce y›ldan beri süregelen bir manevi ses olan
kornolar sahnededir. Tüm savafl ve emperyal duygu-
nun flahland›¤› tubalar, kontrbaslar, çellolar oradad›r.
Sahnede 70-80 parça enstrüman hayat bulup dile ge-
lir ve çokseslili¤in içindeki ahengi bize anlat›r. ‘Ne gü-
zel Lizst ya da Rachmaninoff yorumuydu’ yerine ‘Ne
kadar güzel bir demokrasi yorumuydu’ demek daha
do¤ru olur” diyor. 2003’ten itibaren klasik müzik dün-
yas›nda bir ilke imzas›n› atarak, konserlerini konser sa-
lonlar›n›n d›fl›na tafl›y›p tarihi mekanlarda gerçeklefltir-
meye bafllayan U¤urlu, görüntülerle mekan›n tarihinin
de anlat›ld›¤› bu proje çerçevesinde Nemrut Da¤›, Sir-
keci Gar›, Hattufla, Truva, Tuflba antik kentleri, Dolma-
bahçe, Y›ld›z, Ç›ra¤an ve Beylerbeyi saraylar›, Çimenlik
Kalesi, Kapal›çarfl› gibi mekanlarda konserler verdi.  26
A¤ustos 2005’te piyanosunu 1753 metrede Kocate-
pe’ye ç›kararak, Atatürk ve flehitler için çald›. 2005’te
haz›rlanan ‹stanbul tan›t›m filminin müziklerini yapt›.
U¤urlu son olarak 2006 y›l›n›n mart ay›nda Dünya Bafl-
kenti ‹stanbul albümünü yay›nlad›.

Konserlerinizde Kapal›çarfl›, Sirkeci Gar›, Nemrut gi-
bi mekanlar› tercih etme nedenleriniz neler?
‹nsanlar 21. yüzy›lda konser salonlar›na t›k›lmaktan ve
konser salonunun geleneksel adab›muafleret kaideleri-
ne uymaktan s›k›ld›lar. Salona girdi¤inizde bir eserin
herhangi bir yerinde öksürdü¤ünüzde bile birçok insan
sizi yad›rgayabilir. Yan›n›zdakiyle f›s›ldaflt›¤›n›zda ay›p
olur. Hem sanatç› aç›s›ndan hem seyirci aç›s›ndan sa-
londa bu tür kurallar bulunur. Çok fazla e¤ilmek, çok
fazla selam vermek, sahnede ayk›r› davranmak ay›p
karfl›lanabilir. Oysa 21. yüzy›l insan› art›k bu dogmalar-
dan s›k›ld›. Bunlar›, sanat›n içine giren ve ne yaz›k ki
yüzy›llardan beri kal›plaflan dogmalar olarak görebiliriz.
Konseri be¤enmedi¤inizde ç›k›p gidemezsiniz, yan›n›z-
dakine ay›p olur. Oysa be¤enmediyseniz, s›k›ld›ysan›z

ç›k›p gidebilmelisiniz. Ayr›ca konser salonu art›k bana
bir fley vermiyor. 16 yafl›ndan beri profesyonel olarak
konserler veriyorum. Salonlarda seyirciyle iletiflimim
kopuk gibi geliyordu. Mümkün oldu¤unca farkl› me-
kanlarda konser vermeyi istiyorum. Ancak bu istek bir-
tak›m zorluklar› da beraberinde getiriyor. Sponsorsuz
müthifl külfetli çal›flmalar. 

Sizinkiler d›fl›nda tarih ve müzi¤i birlefltiren baflka
çal›flmalar da ortaya ç›kt›. Böyle bir ak›m›n do¤du¤u
söylenebilir mi?
Yaklafl›k 7-8 y›l önce “Mukaddes Do¤u’nun Mabetle-
ri”yle bafllad›m. Ard›ndan “Üç Alt›n Kentin Anahtar›” di-
ye bir çal›flma yapt›m. “Üç Alt›n Kentin Anahtar›”n›n te-
mas›n› oluflturan Hitit’in baflkenti Hattufla, Urartu’nun
baflkenti Tuflba ve Truva’ya giderek çal›flmalar›m›z›
oralarda gerçeklefltirmeye karar verdik. Böylece ören
yerlerinde konserler verme fikri ortaya ç›km›fl oldu.
Ama bunun bir ak›m haline gelebilmesi için en az 100
y›l geçmesi gerekiyor. 100 y›ll›k zaman zarf›nda birçok
sanatç› bu düflünceleri benimseyip bu tarzda eserler
yap›yorsa ve yaln›zca müzikte de¤il, resimden heykele,
mimariden tiyatroya yans›yorsa sanat tarihi aç›s›ndan
bir ak›mdan söz edilebilir.

Albüm isimlerindeki felsefeyi sormak istiyorum. Bu
isimleri koyarken anlatmak istedi¤iniz nedir?
Bir fley anlatmak çabas›nda de¤ilim. ‹nsanlar bunu çok

6 4 m ü z i k: Tuluyhan U¤urlu
röportaj: umut bavl›

“Anlafl›lmaz de¤ilim”



6 5

Tuluyhan U¤urlu, “nevi flahs›na münhas›r” denebilecek insanlardan. Kabala, Aristo, Sokrat, Budha,
‹ncil, Kuran, uzay, andromeda, tarih, kültür... ‹nsana dair ne varsa U¤urlu’nun müzi¤inde de

söyleflimizde de yerini buluyor. 



yanl›fl alg›l›yor. Tuluyhan U¤urlu piyano çal›flt›ktan,
beste yapt›ktan sonra oturuyor, Kabala felsefesini oku-
yor. Yüzlerce defa okudu¤u fleyi bir daha okuyor.
Uzay, Andromeda ile ilgili internette günlerce dolafl›yor.
Bunlar bir flekilde sonradan müzi¤imi etkiliyor. ‹nançlar,
Kuran, ‹ncil... Tuluyhan U¤urlu bunlar olmadan insan›n
olmayaca¤›na inan›yor. Tuluyhan U¤urlu’nun f›trat›nda
zaten inançlar, felsefe, Sokrat, Aristo, Budha çok
önemli yerler teflkil ediyor. 

Türkiye’nin genel profiline bakt›¤›m›zda Sokrat, Ka-
bala gibi felsefeleri müzi¤inizde yans›tman›z eserleri-
nizin anlafl›lamamas› ihtimalini do¤urmuyor mu?
Anlafl›lmama ihtimali yok, ancak yanl›fl anlama ihtimali
söz konusu. Onu da zamanla aflar›m diye düflünüyo-
rum. “Acaba bir fley mi benimsetmeye çal›fl›yor?”, “Al-
t›nda bir felsefe mi var?”, “Kendi felsefesini mi bize da-
yat›yor?”, “Türkiye bir yöne giderken Tuluyhan U¤urlu
bir fley yap›yor. Acaba muhalefet etmek için mi bunlar›
yap›yor?” gibi yanl›fl anlamalardan zaman içerisinde
kurtulaca¤›m› düflünüyorum.

Klasikler d›fl›nda kendi bestelerinizi çalman›z çok
elefltirildi. Bunlar sizi ne yönde etkiledi?
Olumlu yönde motive etti. Çünkü bugün Mozart, Schu-
bert, Haydn gibi insanlar› model al›yorsak insanl›k ma-
bedinin duvar›na bir tafl daha ilave ettikleri için anl› y o-
ruz. Klasik müzik dünyas›nda yorumcu olarak kalsalard›
adlar›n› anar m›yd›k? Yorumcu olarak kalsalard› adlar›
yaln›zca, bacak bacak üstüne at›p viskisini yudumlayan
birtak›m müzikologlar taraf›ndan bilinirdi. Sanatkar her
ne kadar halk, toplum, kainat hatta Johann Sebastian
Bach’ta oldu¤u gibi yaradan için birtak›m fleyler yapt›¤›-
n› söylese de asl›nda egosantrik oldu¤unu kabul etmifl
olan adamd›r. Bu asla yad›rganmamas› gereken, sanat-
kar› motive eden önemli bir ayr›cal›k. Tabii fazlas› terbi-

yesizlik ve ukalal›k olur, ama dozaj›nda oldu¤u zaman
harikulade bir duygudur. ‹nsanl›k mabedinin duvar›na
ben de bir tafl koyabilmifl olmay› istiyorum.

‹stanbul müzi¤inize nas›l etki ediyor?
Napolyon Bonapart’›n, “Dünya tek bir ülke olsayd›,
baflkenti ‹stanbul olurdu” sözü bence Napolyon’un
ömrü boyunca söyledi¤i en güzel sözlerden biri. ‹stan-
bul’un do¤usunda kalan dünya ile bat›s›ndaki dünyan›n
de¤erleri ve temsil ettikleri birbirinden çok farkl›. Yakla-
fl›k 20 y›l önce Viyana Müzik Akademisi’nde ö¤renciy-
ken etraf›mda gördü¤üm düzenden çok etkilenmifl ve
“Keflke bizler de böyle olabilsek” diye düflünmüfltüm.
Avusturya o s›rada birli¤in içerisinde bile de¤ildi. Bir
gün Türkiye de Avrupa Birli¤i’nin içinde yer alacak.
Ama önce Avrupa Birli¤i’nin yapmas› gereken bir fley
var. Baflkentini Brüksel’den al›p ‹stanbul’a tafl›mas› ge-
rekiyor. Brüksel’i tarihten flöyle bir kald›r›n. ‹nsanl›k hiç-
bir fley kaybetmez. Brüksel’in insanl›k tarihine katt›¤›
hiçbir de¤er yok. Baz› flehirler vard›r, dünya tarihinden
kald›rd›¤›n›zda hiçbir fley olmaz. Ama baz› flehirler var-
d›r, dünya tarihinden hafifçe kald›rmaya bafllad›¤›n›z
andan itibaren buharlaflmaya bafllars›n›z. ‹stanbul böy-
le bir flehir. 

Dünün ve bugünün ‹stanbul'u aras›ndaki farklar sizi
nas›l etkiliyor?
Atina’da verdi¤im bir konserde seyirci ç›lg›nlar gibi al-
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k›fllarken “Atina çok fazla kalabal›klaflm›fl, herkes
memleketine dönsün. Ne ifliniz var burada, hadi baka-
l›m do¤ru ‹stanbul’a” dedim. Çok a¤layan oldu. ‹stan-
bul bir kültür baflkentiyse, 2010’da ‹stanbul’un kaybo-
lan renklerini görebilmeliyiz. Farkl› dünya görüfllerinden
insanlar görmeliyiz. Ziyaretçi olarak de¤il, her gün ka-
p›da, gazetemizi al›rken o insanlar›n da gazetelerini al-
d›¤›n› görebilmeliyiz. Tramvay bileti al›rken karfl›laflma-
l›y›z. Ermenilerin, Rumlar›n, Musevilerin ‹stanbul’a dö-
nüflünü teflvik etmemiz gerekiyor. Gidenlerin çocukla-
r›n›n dönüflünü teflvik etmeliyiz. Çünkü onlar da bizim
kadar bu topraklar›n sahibi. Onlars›z olmuyor. Onlars›z
kufllar bile hüzünlü uçuyor. Dolay›s›yla o renklerin bu-
rada tekrar canland›r›lmas› gerekiyor. Osmanl› zama-
n›nda ‹stanbul gerçekten medeniyetlerin buluflma nok-
tas›yd›. Bat› dünyas›nda gerçeklefltirilen icatlar›n he-
men 15-20 gün sonra burada yap›lmaya çal›fl›ld›¤›,
eserlerin hemen 20-25 gün sonra burada icra edildi¤i
bir sinerjideydi. Bu sinerjiyi kaybettik. Bunu biraz da
kendimiz yapt›k. Atatürk’ün ‹stanbul’u kültürler bafl-
kenti yapabilmek aç›s›ndan söylemifl oldu¤u önemli
doktrinler var. Ama hiçbir fleyde Atatürk’ü takip etme-
dik ki ‹stanbul hakk›nda söyledi¤i sözleri takip edelim.
Hiçbir fleyde takip etmedik, yaln›zca yakam›za takt›k
ve dolaflt›k. Bir türlü kalbimize nakfledemedik. Bu çö-
küflün en büyük nedenlerinden biri odur. Atatürk, çak-
mak çakmak gözleri olan, bir yerden bir yere pars ya
da kaplan gibi z›playan biri gibi ö¤retildi. Atatürk’ü in-
san kimli¤iyle, gelecek yüzy›llar› kucaklam›fl muhterem
bir flahsiyet olarak ö¤retmediler. Daha az sevilmesi için
bilerek mi böyle yap›ld› diye hep düflünüyorum.

Türkiye’de caz ve klasik müzi¤e ilgiyi nas›l buluyor-
s u n u z ?
Türkiye’de caz›n oturmas› felsefi olarak çok zor. Baflka
bir dünyan›n insanlar›y›z. Zaten Avrupa’da bile kaç kifli

caz dinliyor ki, kendimizi böyle avutabiliriz. Türkiye’de
klasik müzi¤in gidiflat›ndan ise nispeten daha umutlu-
yum. Daha derli toplu orkestralar, icralar ve yorumlar
geliyor. Ama burada küçük bir s›r vereyim. Bence Tür-
kiye’deki konservatuar yap›s›n›n de¤iflmesi gerekiyor.
Halk müzi¤i konservatuar›, sanat müzi¤i konservatuar›,
klasik müzik konservatuar› diye bir yap› olamaz. Ko n-
servatuarlar›n bir çat› alt›nda birlefltirilmesi gerekiyor.
Çok iyi bir konser piyanisti yetifltirecekseniz kendi mü-
zi¤ini de bilerek yetiflmesi gerekiyor. Kendi kültürüne
farkl› bakmamay› ö¤renmesi gerekiyor. “Bu teksesli
müzik, gerici müzik; öteki çoksesli, ilerici müzik. Bu
do¤ulu, flu bat›l›” diye politik yaftalar yap›flt›rmadan,
ayr›m yapmadan bakabilmeyi ö¤retmek gerekiyor.
Çoksesli müzikle u¤raflan kifli ba¤lamay›, rebab›, kanu-
nu bilerek yetiflmeli. O zaman yarat›c› ruh ortaya ç›kar.
Türkiye’de yarat›c› ruhu desteklemek için konservatu-
arlar›n mutlaka bir çat› alt›nda toplanmas› gerekiyor.
Kendi yöresel müzi¤ini bilmeden nas›l evrensel oluna-
bilir anlam›yorum. “Yöresellikten evrenselli¤e gidiyo-
ruz” diye söyleniyor, ama hiç kimsenin bir yere gidip
geldi¤i yok. Herkes yerinde say›yor. Tüm bu olum-
suzluklar›n yan› s›ra Osmanl› müzi¤ine de belirli bir po-
litik görüfl yükleniyor. Böyle bir fley olabilir mi? Bir ens-
trüman›n, bir müzik tarz›n›n sa¤› solu olabilir mi? M e h-
ter, sa¤a hitap eden bir müzikmifl ve mehter dinleyin-
ce baz› insanlar›n tüyleri diken diken oluyormufl. Nas›l
oluyor ben anlam›yorum.
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“Dahi çocuk olarak an›lmak beni hiç rahats›z etmedi. Hiç umurumda da olmad›. Ancak sorumluluklar›
çocuklu¤umda çok a¤›r oldu ve çocuklu¤umu hiç yaflayamad›m. Ama kainat enteresan bir yer. Bir

fleyden fedakarl›k etti¤inizde baflka bir yerden kazan›yorsunuz.”



Ortado¤u Teknik Üniversitesi Felsefe Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Ahmet ‹nam, “Benim öyle bir
‘yazg›m’ oldu ki kendimi daha 15-16 yafl›nday-

ken felsefe denen fleyin içinde buldum” diyor. Hayat›n
anlam› ve ben kimim sorular›na bu yafllarda yan›t ara-
maya bafllayan ‹nam, Elektrik Mühendisli¤i Bölü-
mü’nde okumas›n›n da kendisini düflünsel anlamda
terbiye etti¤ini söylüyor. Felsefe ile tan›flmas›n›n tesa-
düf oldu¤unu belirtmesine karfl›n felsefi aray›fl›n insan-
lar›n durufl ve karakterleriyle ilgili oldu¤una inan›yor.
Felsefi aray›fl›n› mant›k, bilim felsefesi, bilgi teorisi bafl-
ta olmak üzere felsefe tarihi, kültür felsefesi ve ahlak
felsefesi alanlar›nda sürdüren ‹nam’›n amac› ça¤›m›z-
daki insan› bilim, sanat, din ve kültür etkinlikleri içinde
kavramaya çal›flmak. 2003 y›l›ndan beri ODTÜ Felsefe
Bölüm Baflkanl›¤›’n› yürüten ‹nam ayn› zamanda
Uluslararas› Schopenhauer Derne¤i, Michael Polanyi
Derne¤i, Türkiye Felsefe Kurumu üyesi.

Mühendislikten felsefeye geçiflinizi k›saca anlat›r m›s›-
n›z? Felsefe ile nas›l, ne zaman ilgilenmeye bafllad›n›z?
‹nsanlar›n felsefeyle ilgisi durufllar›yla, karakterleriyle,
içine do¤duklar› kültür ve aile ortam›yla ilgili. Öyle bir
“yazg›m” oldu ki bir anlamda kendimi daha 15-16 ya-
fl›ndayken felsefe denen fleyin içinde buldum. Akraba-
lar›mdan birinin bir s›nava haz›rlanmak için okudu¤u
felsefe kitaplar›n› bizde unutmas› bu “tesadüf”ün bafl-
lang›c› oldu. O zamanlar ortaokuldayd›m ve felsefe di-

ye bir kitap görüp okumaya bafllad›m. Demek ki kiflili-
¤im ve içinde bulundu¤um koflullar uygundu. Çünkü
hayat›n anlam›yla ilgili “ben kimim?”, “ne oluyor?” soru-
lar›n›n yan›t›n› ar›yordum. San›r›m birçok insanda da bu
vard›r. Bize verilen cevaplar art›k yeterli gelmemeye
bafllar. Din cevap olmaz, ö¤retmenlerin söyledi¤i ce-
vap olmaz, ailelerin verdi¤i cevap olmaz ve ben bulaca-
¤›m diye ›srar edersiniz. Ben bulaca¤›m diyenlerin bir
k›sm› için geçerli olan “arayan belas›n› da bulur mevla-
s›n› da bulur” durumudur. Ama felsefi aray›fl mevla bul-
ma aray›fl› de¤ildir. Liseden sonra ailem mutlu olsun di-
ye mühendis oldum. Asl›nda kafam›n arkas›nda mü-
hendis olmak, hatta maden mühendisi olmak düflünce-
si de vard›. Çünkü uzak arazilerde iflçiler madende ça-
l›fl›rken ben felsefe yapar›m diye düflünüyordum. OD-
TÜ’de bafllang›çta Maden Mühendisli¤i Bölümü’nü ter-
cih ettim. Sonra mühendis olmuflken teorik bir çerçe-
vesi olsun diye elektrik mühendisli¤i okudum. ‹yi ki de
okumuflum; çünkü beni çok terbiye etti. Mühendislik
okumak felsefi düflünceme çok katk›da bulundu.

Yazmak sizin için çok önemli. Yazmasayd›m delirecek-
tim diyebilir misiniz?
Kesinlikle diyebilirim ve delirmek üzereydim. Çünkü
ben yazarak ve konuflarak düflünüyorum. Felsefe ko-
nusunda ürünler vermeden önce edebiyatla ilgiliydim.
fiiir yazd›m ve hala düz yaz› halinde fliirler yaz›yorum.
Ayr›ca bir ölçüde özgün oldu¤unu düflündü¤üm bir

edebiyat elefltirisi teorim var. Özellikle fliirin ne oldu¤u
üzerine felsefece de¤il belki ama edebi metinler üreti-
yorum. Çok yaz›yorum. Çok yazd›¤›m için çok fire ver-
di¤im söylenebilir ama korkmuyorum. Yazmasam ç›ld›-
rabilirdim ve ç›ld›rabilirim de. Her zaman ç›ld›rmakla
normal insan olmak aras›ndaki çizgide oldu¤umu dü-
flünüyorum. fiimdiye dek ç›ld›rmam›flsam bunun bir
flans oldu¤unu düflünüyorum. Nedense ifller rast gitti. 

Dostoyevski, “Yeralt›ndan Notlar”da “‹nsan›n en büyük
tutkusu kendine insan oldu¤unu kan›tlamakt›r” diyor.
Ça¤›m›zda da böyle oldu¤unu düflünüyor musunuz?
‹nsan zaman zaman hayat›n bu kadar oldu¤una inan-
maya bafll›yor. Yani teknolojinin getirdi¤i konformizm
içinde kendini güvencede buldu¤u ortamlarla yetinme-
ye kalk›yor. ‹flte o zaman büyük kokuflma meydana ge-
liyor. Ve içindeki enerji buna isyan etti¤i için mutsuz
oluyor; savafllar ç›k›yor, sahip oldu¤u de¤erler bozul-
maya bafll›yor, nihilizmin tamamen içine giriyor; kötü
bir dünya oluflturarak mutsuz bir yaflam batakl›¤›nda
ç›rp›n›p duruyor. 

Bir “hesabi insan” kavramlaflt›rman›z var. Kimdir hesa-
bi insan?  
Hesabi insan, kendini aflma olana¤›n›n fark›nda olma-
yan insand›r. Hesaplayamad›¤› hazinelerin fark›nda de-
¤ildir. ‹nsan olmas›n› gerçeklefltiremeyen bir varl›kt›r.
Bir anlamda hesabi insan, insan›n yüz karas›d›r. Ama
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hesap, yaflamaktan korkan insanlar için çok büyük bir
güvence. Çünkü kendinizi aflabilmeniz, “hayat bu ka-
dar de¤il” demekle olanakl›. “Peki ne kadar?” dedi¤iniz
zaman serüvene girmeniz gerekir. Yani art›k keflfedil-
memifl ülkelere, yelken aç›lmam›fl denizlere gideceksi-
niz. Ama orada büyük f›rt›nalar, büyük canavarlar kar-
fl›n›za ç›kabilir ve yok olabilirsiniz. ‹flte insan kendini gü-
vence alt›na almaya çal›flt›¤› anda hesap yap›p kendi
kendini tüketmeye bafll›yor. 

“Yoldan ç›km›fllar, ç›kt›klar› için çoktan varm›fllar” di-
yorsunuz. Yola ç›kmak için günlerce haz›rlanamayanla-
ra, ya yoldan ç›karsam korkusuyla yolculuk yapama-
yanlara ne dersiniz?
Haz›rl›k ve sürekli olarak afl›r› derecede haz›rl›k kayg›s›
yolculu¤a ç›kmay› engelliyor. Yelkeni açaca¤›z ama
yelkenlerimizi bir güzel mumla kaplamak, teknemizi ka-
lafatlamak, uyduyla çal›flan teknolojik aletler kullanmak
laz›m diyorsunuz. Teknoloji gelifltikçe o aletleri de ko-
yup yola öyle ç›kmay› düflünüyorsunuz. Ama bir gün
bak›yorsunuz ki art›k yola ç›kamayacak hale gelmifl,
hayat›n sonuna ulaflm›fls›n›z. Ç ü n k ü afl›r› haz›rl›k kayg›-
s› insan› hesabilik içine mahkum ediyor ve hayat›n›z› bir
serüven olarak yaflaman›z› engelliyor.

“Gö¤ün de¤erini ancak flaflk›nlar bilebilir” diyorsunuz
bir yaz›n›zda. Neden?
“fiaflk›n olay›m” diye flaflk›n olunmaz. fiaflk›nl›k çok do-

¤al bir fleydir. Siz, siz oldu¤unuz için flaflk›n olursan›z o
flaflk›nl›¤›n bir de¤eri vard›r. Hesap eden insanlar›n da
hesaplar› tutmad›¤› için içine düfltükleri bir flaflk›nl›k
vard›r ki bu daha çok hesabilikten do¤an kötü bir flafl-
k›n olma durumudur. fiaflk›nl›k insan›n kendisinden yo-
la ç›karak yapt›¤› yolculuklarda karfl›laflt›¤› do¤al bir
fleydir. Bu Aristo’nun hayretidir asl›nda; flaflk›nl›k de¤il-
dir, flaflmad›r. fiaflan, bu anlamda hayret eden insan,
gö¤ün renginin neden mavi oldu¤u üzerine düflünmeye
bafllar ve onun hiçbir optik teorisiyle aç›klanamayaca-
¤›n› da bilir. Çünkü gö¤ün neden mavi oldu¤unu aç›k-
layabilirsiniz ama gö¤ü ilk defa görme gücü... ‹flte bu
müthifl bir fleydir. Gö¤ü küçüklü¤ümüzden beri gördü-

¤ümüz için hiç flaflmay›z. Yafl›m›z ilerledikçe her fleyi
biliriz, her fley bize do¤al gelir. fiaflmaya flaflmaya flafl-
mayarak, flaflmaman›n getirdi¤i flaflk›nl›k içinde ölüp gi-
d e r i z .

“Mutsuzluk ahlaks›zl›kt›r” diyorsunuz. Mutluluk nedir?
Mutsuzluk neden ahlaks›zl›kt›r?
Mutlulu¤un bir karakter oldu¤unu düflünüyorum. Mut-
luluk gelip geçici hazlarla yaflanan gelip geçici yaflant›-
lar de¤ildir. Mutluluk bir insan›n yaflad›klar›na karfl› du-
ruflundan kaynaklanan bir fleydir. Bafl›ma ac› veren çok
fley gelebilir, ama mutlu karakterli biriysem bu ac›larla
bafl edebilmem, bu ac›lar› büyük bir flans›zl›k ve ceza
olarak de¤erlendirmememle olanakl›d›r. Bafl›ma gelen
belalar›n Nietzsche’nin dedi¤i gibi “çok iyi ö¤retmenler
olabilece¤ini” düflündü¤ümde kendimi aflma olana¤›m
olabilir. Benim “mutsuzluk ahlaks›zl›kt›r” sözüm Nietzs-
che’nin amorphati’sinden çok da farkl› de¤ildir; yani
yazg›m›z› sevme, kendimizi öyle kabul etmedir. Mutsuz
oldu¤um takdirde bak›n ne gibi haks›zl›klar yap›yorum:
Önce kendime haks›zl›k yap›yorum. Problem çözme
gücümü zay›flat›yorum, iliflkiye girdi¤im insanlara ac›
vermeye bafll›yorum; böylece hem kendime hem birlik-
te yaflad›¤›m insanlara “ahlak” anlam›nda kötülük yap-
m›fl oluyorum. Mutsuz olmak çok kolayd›r, çok ucuz-
dur. Dünyada dönen üçka¤›da, çirkinliklere karfl›n gü-
zel yan›n› görme ve mutlu olma çabas›n›n insana yak›-
fl›r bir çaba oldu¤unu düflünüyorum.
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Ahmet ‹nam

ODTÜ Felsefe Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Ahmet ‹nam’a göre insan zaman zaman hayat›n, “bu kadar”
oldu¤una inanmaya bafll›yor. ‹çindeki enerji buna isyan edince de de¤erleri bozulmaya bafll›yor. Hayat

bu kadar de¤il! Ben bu kadar de¤ilim! Ola¤anl›¤›n içine t›k›ld›¤›m›z hayat›n ola¤anüstülü¤ü var. Hemen
gözlerimizin önünde. Göremiyoruz.



Yak›n zamana kadar belgesel denildi¤inde pek
ço¤umuzun akl›na aslan›n çitay› yedi¤i filmler
gelirdi. Ya da bir bal›k sürüsünün masmavi ok-

yanusun derinliklerinde süzülme görüntüleri.... Oysa
belgesel film, çok daha genifl bir alan› kaps›yor. Do¤a,
tarih, e¤itim, çocuk ve kad›n gibi yaflam›n içinden her
fley belgesel filmlere konu olabiliyor. Bir anlamda yafla-
m›n kendisi belgeselin konusu halini al›yor.

Belgesel filmin haber, araflt›rma, bilimsel, tarih ve gezi
gibi türlere ayr›ld›¤› söylense de, baz› belgesel sinema-
c›lar taraf›ndan bu s›n›fland›rma do¤ru bulunmuyor.
Belgesellerin temel ç›k›fl noktas› insan. Belgesel sine-
ma, kendisini insani temelde var ediyor. Bilgi ve yaflan-
m›fll›klarda insandan yola ç›k›larak topluma bir bilgi ak-
tar›l›yor. Bu aç›dan belgesel sinema, toplumun e¤itim

ve geliflmesinde önemli rol oynuyor. ‹nsana ve topluma
referans vermeyen, referans›n› onlardan almayan hiçbir
film belgesel kabul edilmiyor. 

Aylar süren araflt›rma 
Belgesel sinemay›, sineman›n di¤er türlerinden ay›ran
temel özellik etik de¤erler tafl›mas›. Eti¤in estetikle bir
araya gelmesi, belgesel filmi ortaya ç›kar›yor. Bir bilim
adam› için; “Laboratuvar›n kap›s›nda Tanr› ile iliflkisi bi-
ter” denir. Belgesel film yönetmeni ve Belgesel Sine-
mac›lar Birli¤i Eski Baflkan› Enis R›za Sak›zl›’ya göre
ayn› fley belgesel sinemac› için de geçerli. Belgesel çe-
ken bir yönetmenin öncelikle tüm inanç önyarg›lardan
ar›nmas› gerekiyor. Aksi halde gerçekli¤i yans›tmas›
mümkün olmuyor. Belgesel filmde izleyiciye güven
duygusu vermek çok önemli. Araflt›rma, belgesel filmin

temel kavramlar›ndan biri. Bir belgesel proje aylarca
süren araflt›rmalar sonunda ortaya ç›k›yor. Film çekil-
meye bafllanmadan önce ciddi bir ön haz›rl›k yap›lma-
s › gerekiyor. 

Belgesel sineman›n do¤uflu 
Belgesel sineman›n kavram olarak ortaya ç›kmas›nda ‹n-
giliz Sinema Okulu’nun büyük etkisi var. Belgesel sözü-
nün ilk ortaya ç›k›fl› 1926 y›l›na dayan›r. Yönetmen Ro-
bert J. Flaherty’nin 1926’da çekti¤i “Moana” isimli filmi,
‹ngiliz Sinema Okulu’nun önemli temsilcilerinden John
Grierson bir yaz›s›nda “belgesel” olarak de¤erlendirilir.
Bu kavram oldukça tutar ve yerleflir. Belgesel tan›m› Fla-
herty’yle birlikte do¤mufl olsa da belgesel sineman›n

geçmifli daha eskilere dayan›yor. Örne¤in, Rus yönet-
m e n Dziga Vertov, yaratt›¤› “sinema-göz” ak›m›yla s i n e-
man›n bütününü etkileyen isimler aras›nda yer al›yor. 

Bat›’da belgesel sinema salonlar› var 
Son dönemde belgesel filmlere gösterilen ilgi büyük ar-
t›fl gösterdi. Luc Jacquet’nin yönetti¤i “‹mparatorlu¤un
Yolculu¤u”, baflta ABD olmak üzere gösterildi¤i her
yerde genifl ilgi gördü. Michael Moore, 11 Eylül’ü konu
alan “Fahrenheit 9/11” ve “Benim Cici Silah›m” filmle-
riyle tüm dünyada ses getirdi. Günümüzde ‹ngiltere,
Polonya, Rusya, Fransa, Hollanda, Danimarka, ‹span-
ya ve Brezilya gibi sinema alan›nda ad›n› duyuran ülke-
ler, belgesel sinemada da bafl› çekiyor. ‹spanya, Al-
manya ve Hollanda gibi ülkelerde yaln›zca belgesel
filmlerin gösterildi¤i belgesel sinema salonlar› bile bulu-
nuyor. Hollanda’da her y›l düzenlenen belgesel film
festivali, dünyan›n dört bir yan›ndan 300 bin kifliyi bafl-
kent Amserdam’a topluyor. 

Türkiye’nin ise bu alanda ileri oldu¤u söylenemez. Bu-
nun temel nedeni belgesel filmlerle ciddi anlamda yat›-
r›m yap›lmamas›. Uluslararas› festivallerde gösterilen
belgesel filmlerimiz var. Ancak bu filmler sinemada
gösterilmiyor. Türkiye’nin anlatacak çok hikayesi oldu-
¤unu, ancak onlar› ele alacak altyap›m›z›n olmad›¤›n›
belirten Sak›zl›; sponsor ve kaynak bulundu¤unda Tür-
kiye’de de patlama yaflanaca¤›na inan›yor. 

70 sinema
haz›rlayan: demet fleker foto¤raf: flaban dursun

Tarih belgeselle u y a n d ›
Luc Jacquet’nin yönetti¤i “‹mparatorlu¤un Yolculu¤u”, Amerikan eski Baflkan Yard›mc›s› Al Gore’un
oynad›¤› “Uygunsuz Gerçek... Belgesel sinema alt› n ça¤›n› yafl›yor. 

Sadece hayvanlar alemi de¤il, hayat›n içindeki her konu belgesel sinemada kendisine yer buluyor. 
Tüm dünyada belgesel sinemaya ilgi giderek art›yor. Avrupa ve ABD’de belgesel sinemaya ciddi 
yat›r›mlar yap›l›yor, düzenlenen festivallerle belgesel türünün yetkin örnekleri gün ›fl›¤›na ç›kar›l›yor.

Enis R›za Sak›zl›
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Türkiye’de belgesel sinema, 1914’te Fuat Uzk›nay ta-
raf›ndan çekilen “Ayastefanos Abidesinin Y›k›l›fl›” fil-
miyle bafllar. Uzk›nay, 1915’te Enver Pafla’n›n emriyle
kurulan, Merkez Ordu Sinema Dairesi bünyesinde
“Enver Pafla’n›n Atlar›”, “Enver Pafla’n›n Efli Naciye
Sultan’›n Yeni Do¤an Çocu¤u” gibi filmler yapar. 

1930’lu y›llarda ünlü flair Naz›m Hikmet çok say›da se-
naryo yazarak belgesel filmler çekmeye bafllar. “‹stan-
bul Senfonisi”, “Bursa Senfonisi” ve “Dü¤ün Gecesi”
bu belgesellere örnekler aras›nda yer al›r. 1950’li y›l-
larda Sabahattin Eyübo¤lu, belgesel sinema alan›nda
önemli çal›flmalar yapmaya bafllar. Anadolu’daki kül-
türü ve tarihsel miras› belli bir sinematografik üslupla
anlatarak sinemada yeni bir hareket bafllat›r. Filmlerin-

den ilki “Hitit Günefli” 1956 y›l›nda Berlin Film Festiva-
li’nde ikinci olur ve “Gümüfl Ay›” ödülünü kazan›r.
“Anadolu Ormanlar›”, “Surname”, “Karanl›kta Renkler-
Göreme”, “Anadolu Yollar›” ve “Ana Tanr›ça” Sabahat-
tin Eyübo¤lu’nun belgesel filmleri aras›nda yer al›yor. 

1969 y›l›nda Enis R›za Sak›zl›’n›n öncülü¤ünde kurulan
“Genç Sinema Hareketi” de belgesel sinemaya ivme
kazand›r›r. Sak›zl›, “Merhaba Da¤ Çiçe¤i”, “Bir Baflka
Günefl”, “Kapal› Çarfl› K›rk Bin Ad›m” ve “Cemal Reflit
Rey” gibi filmler çeker.

Genç Sinema Hareketi’nin iki gruba ayr›lmas›ndan
sonra, bir grup belgesel filmler çekmeye devam eder.
1996 y›l›nda da yine Sak›zl›’n›n yer ald›¤› “Belgesel Si-
nemac›lar Birli¤i” (BSB) kurulur. Faaliyetlerini tamamen
gönüllülük esas›yla yürüten birlik, her geçen gün büyü-
yerek belgesel sinema alan›nda çeflitli konferanslarla
birlikte “Binbir Belgesel Film Festivali” düzenlenmeye
bafllar. Türkiye’nin çeflitli bölgelerinde “Göçer Belge-
sel Sinema Günleri” gerçeklefltirilir.

Türkiye’de belgesel sinema 

Ge l i b o l u

Nemrut ve Hititler belgesellerinin yönetmeni Tolga Örnek’in “Gelibolu” belgeseli, Ça-
nakkale Zaferi’nin 90. y›ldönümünde vizyona girdi. Belgesel, bugüne kadar Çanak-

kale Savafllar› ile ilgili duyduklar›m›zdan farkl› olarak, kahramanl›k hikayeleri ve duygu-
sall›ktan çok, bilimsel çal›flmalardan destek alan bir senaryoyla oluflturuldu. Örnek, s e-
naryosunu yazd›¤› ve yönetti¤i film için ‹ngiltere Kraliyet Savafl Müzesi, Avustralya Sa-
vafl Müzesi, Yeni Zelanda Kültür Bakanl›¤› ve Çanakkale Deniz Müzesi ile iflbirli¤i içeri-
sinde çal›flt›. Yaklafl›k alt› y›ll›k bir ön çal›flmaya dayanan film için ‹ngiltere, Almanya,
Fransa, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye arflivlerinde araflt›rmalar yap›ld›.
Film, Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde, Yeni Zelanda ve Avustralya’da da gösterime girdi.

Uygunsuz Gerçek

Uzun y›llar küresel ›s›nma konusunda çal›flan eski ABD baflkan aday› Al Gore’un ko-
nuyla ilgili yüzlerce kez yapt›¤› sunumlardan faydalanarak çekilen Uygunsuz Ger-

çek, küresel ›s›nman›n ortaya ç›k›fl›n› ve yaratt›¤› sorunlar› anlatan belgesel bir film. Ger-
çek veriler ve gelece¤e yönelik öngörülerle desteklenen film, Al Gore’un kiflisel hayat
öyküsünü de ekrana yans›t›yor. Filmde Al Gore’un 2000 seçimlerinde ald›¤› tarihi yenil-
giden sonra politikadan elini ete¤ini çekerek, hayat›n› dünyam›z› kaç›n›lmaz felaketten
kurtarmak konusundaki giriflimlere adamas› anlat›l›yor. Davis Guggenheim’›n yönetti¤i
filmde Al Gore, küresel ›s›nma probleminin politik bir sorun olarak görülemeyece¤ini ve
dünya uygarl›¤›n›n yüz yüze kald›¤› en büyük ahlaksal problem oldu¤unu savunuyor. 

Kufllar “Kanatl› Uygarl›k”

Yönetmenli¤ini Jacques Perrin’in yapt›¤› film yaban›l kufllar›n dünyan›n bir ucundan
di¤er ucuna göçünü konu al›yor. ‹zleyiciyi onlarca kufl türüyle birlikte uzun bir yol-

culu¤a ç›karan film, insano¤lunun do¤aya verdi¤i zarar› gözler önüne seriyor. Kufllar av-
c›lar›n kurflunlar›na hedef oluyor, baz›lar› ölüyor, ancak sa¤ kalanlar yaflamak için yola
devam ediyor. Çekimleri dört y›l süren filmde 450 kiflilik bir ekip çal›flm›fl. Dünyan›n her
taraf›ndaki göçmen kufllar›n mevsimden mevsime göçleri takip edilmifl. Falkland Adala-
r›’nda bafllayan çekimler, Peru’da devam etmifl. Filmi n, di¤er belgesel filmlerinden far-
k›, konuyu seyirciye anlatmaktan çok, göstermeyi tercih etmesi. Anlat›c› yaln›zca çok
gerekli oldu¤u zamanlarda devreye giriyor. 

Enis R›za Sak›zl›



7 2 k i t a p

Semiha Berksoy, Fik-
ret Mualla’n›n da,

Naz›m Hikmet’in de ken-
disine afl›k oldu¤unu
söyler ama meylinin Na-
z›m’dan yana oldu¤unu
saklamazd›. Berksoy, bu
iki ünlü afl›¤›ndan biri
olan Fikret Mualla ile
1930’lu y›llarda tan›flm›fl-
t›. Avrupa görmüfl, ama
yurda döndü¤ünde dostlar›n›n tüm çabalar›na karfl›n
bir fley yapamam›fl Fikret Mualla ile Cumhuriyet’in ilk
opera sanatç›lar›ndan biri olan ve ilgi alan› müzi¤in d›-
fl›na taflan Semiha Berksoy aras›nda tek ya da çift ta-
rafl› bir aflktan söz edilirdi. Berksoy ile Mualla’n›n iliflki-
si, ressam›n 2. Dünya Savafl› öncesi bir daha dönme-
mecesine Fransa’ya gidiflinden sonra da sürdü. Y o l l a-
d›¤› mektuplarla haberlerini ona ulaflt›rd ›, onun haber-
lerini getiren mektuplar› bekledi. Ancak 1967’de yolla-
d›¤› son koli yan›ts›z geri döndü. Fikret Mualla ölmüfl-
tü. I972’de Paris’te bir sergi açan Semiha Berksoy,
Mualla’n›n koruyucusu Madam Angles sayesinde dos-
tuna yollad›¤› mektuplara ulaflt›. ‹kilinin birbirlerine yaz-
d›klar› mektuplar, yollad›klar› resim ve desenler Berk-
soy’un k›z› Zeliha Berksoy ve Semiha Berksoy Opera
Vakf› taraf›ndan ortaklafla kitaplaflt›r›ld›.

‹K‹ AYKIRININ 
M E K T U P L A R I

ÖLMEDEN ÖNCE 
OKUMANIZ GEREKEN 

1001 K‹TAP 

Ölmeden Önce Okuman›z
Gereken 1001 Kitap, bil-

gilendirici özelli¤iyle referans
niteli¤i tafl›yor. 1001 roman›n
yazar›yla ilgili k›sa bilgiler, ya-
zar›n ald›¤› ödüller, roman›n
yaz›m ve yay›n tarihi, özgün
ad› ve orijinal dili gibi bilgilerin
yer ald›¤› kitaptaki romanlar›n
ilkini 850 y›l›nda yay›nlanan
1001 Gece Masallar›, sonun-
cusunu ise Alman yazar Daniel Kehlman’›n “Die Ver-
messung der Welt” isimli roman› oluflturuyor. Kitaba
yaz›lar›yla katk›da bulunanlar, ölmeden önce hangi ki-
taplar› okumam›z gerekti¤ine iliflkin uluslar ve kültürler
üstü bir fikir birli¤i oluflturabilecek benzersiz bir liste
üretmek gibi bir iddia içinde olmad›klar›n› vurguluyor.
Zaten bir insan›n okumas› gereken tüm kitaplar› içeren
bir liste haz›rlaman›n da mümkünü bulunmuyor. H e m
kitap say›s› fazla hem de be¤eniler farkl›. Kitap, s›n›r-
land›r›c› bir liste olmaktan çok, çeflitli ulusal ba¤lamlar-
da okumalar yapmaya dair tart›flmalar› özendirme
amac› tafl›yor. Ölmeden Önce Okuman›z Gereken
1001 Kitap’›n genel editörlü¤ünü yapan Peter Boxall,
kitap üzerinde çal›flman›n kendisine kitap sevgisinin ne
kadar bulafl›c› oldu¤unu, kitaplar›n ne çok heyecan,
dostluk ve keyif ürettiklerini gösterdi¤ini söylüyor.

Bir Devir Böyle Geçti
Kalanlara Selam Ol-

sun, ünlü foto¤rafç› Ara
Güler’in çekti¤i foto¤raf-
lardan olufluyor. 1945-
1960’larda sanat alan›nda
iz b›rakm›fl 10 insan›n fo-
to¤raflar›n› kitapta topla-
yan Güler, kitab› yazma
nedenini flöyle anlat›yor:
“Bir foto muhabirinin ifllevi
yaln›zca olaylar›n gidiflini izlemek de¤il, devrinin yafla-
m›n›, sanat›n›, gelenek ve göreneklerini, insanlar›n ne-
lerle u¤raflt›klar›n›, sevinçlerini, üzüntülerini görsel mal-
zeme olarak ileriki ça¤lara b›rakmakt›r. Sanatç›lar re-
sim olsun, edebiyat olsun, saz, söz olsun, yaflad›klar›
dönemin birer aynas›d›r. Kuflkusuz kendi yaflamlar› da
yaflad›klar› dönemin birer parças›d›r. ‹flte bunun için,
sanat›m›zda önemli say›labilecek bir zaman dilimi olan
1945-1960’larda sanat alan›nda iz b›rakm›fl 10 insan›n
görsel malzemesini bir kitapta toplamay› görev bildim”.
Foto¤raf›n› çekti¤i kiflilerle dostluklar da kuran Güler,
kitaptaki metinlerde de bu dostluklar› anlat›yor. Güler,
kitaptaki foto¤raflardan ilkini lise y›llar›nda çekmifl. ‹n-
k›lap Kitabevi taraf›ndan yay›nlanan kitab›n haz›rland›k-
tan sonra bas›lmas› da 10 y›l sürmüfl. Bu anlamda ki-
tap yar›m yüzy›ll›k bir serüvenin izlerini sürüyor…

B‹R DEV‹R BÖYLE GEÇT‹
KALANLARA SELAM

OLSUN 
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Üzüm insanl›k tarihinin en
eski ve en kutsal bitkile-

rinden biri. Ürün yelpazesinin
çeflitlili¤iyle de, tar›m› yap›lan
bitkiler içinde en zenginlerin-
den. Öyle bir meyve ki, çekir-
de¤inde bile flifa var. Bazen
çok ucuz bazen çok pahal› bir
flarap o l u y o r . Rak›, votka,
konyak, armanyak, grappa, li-
kör, flampanya gibi baflka iç-
kilerde de üzüm kullan›l›yor. Salata ve soslara lezzet
veren sirke de üzümden yap›l›yor. Tahinle bir araya
geldi¤inde geleneksel kat›klar›m›zdan biri olan, pestil,
cevizli sucuk, bulama ve köfter gibi bize özgü yiyecek-
lerin temel malzemesi olan pekmez üretiliyor. Türkiye
de üzümün vatanlar›ndan ve ilk kez tar›ma al›nd›¤› böl-
gelerden biri... Dünyan›n dördüncü büyük asma ülkesi
olan Türkiye’de binden fazla üzüm çeflidi yetifliyor.
Üzümün hikayesi, üzüm ve üzüm ürünleri üzerine çok
say›da çal›flman›n sahibi olan Ankara Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bölüm Üyesi
Doç. Dr. R. Ertan Anl› taraf›ndan kitaba dönüfltürüldü.
Bilimselli¤in gereklerinden taviz vermeden, rahat anla-
fl›l›r bir dil ve üslup kullanan Anl›’n›n Ba¤lar Güzeli
Üzüm ve Üzüm Kültürü kitab›, okuyanlar› Anadolu’nun
bu vazgeçilmez tad› hakk›nda bilgilendirecek.

Osmanl› Bar›fl›, son y›llarda
Roma Bar›fl› gibi s›k kul-

lan›lmaya bafllanan bir kav-
ram. ‹lber Ortayl›, “Osmanl›
‹mparatorlu¤u'nun özellikle
Balkanlar ve Ortado¤u’da
kendini ortaya koymas›d›r”
olarak tan›mlad›¤› Osmanl›
Bar›fl› kavram›n› flöyle anlat›-
yor: “Osmanl› Bar›fl›’n›n te-
melleri ‹stanbul’un fethi ile at›l-
m›flt›r. Osmanl› yeni dünya flartlar›na intibak eden ve
uluslaflmaya geçifli sa¤layan son imparatorluktur. Yerel
kültürleri yok eden koloni imparatorluklar›n›n aksine
Osmanl› ‹mparatorlu¤u yerel kültürleri ve küçük haklar›
da ulus ça¤›na tafl›m›flt›r.” Timafl Yay›nlar› taraf›ndan
yay›nlanan “Osmanl› Bar›fl›” adl› kitapta, “Osmanl› Ba-
r›fl›” kavram› çerçevesinde Osmanl› ayd›n›ndan hoflgö-
rüye, Türk aile yap›s› ve son as›rda u¤rad›¤› dejeneras-
yonun boyutlar›ndan Osmanl› saraylar›n›n 19. yüzy›lda
geçirdi¤i de¤iflimlere; Ortayl›’n›n “medresenin son gü-
nefli dedi¤i” Cevdet Pafla'n›n Avrupa tarihini nas›l oku-
du¤undan Tanzimat'›n tarikatlara bak›fl›na ve tarihten
gelen marazi taraflar›m›za dek birçok konu yo¤un fle-
kilde analiz ediliyor. Tarihçili¤i sürekli yap›lan bir an-
trenmana benzeten Ortayl›’n›n kitab›n›, tarihin flafl›rt›c›
uçlar›na açt›¤› yeni menfezleri olarak da görebilirsiniz.

EINSTEIN’IN 
KAHRAMANLARI 

OSMANLI BARIfiIBA⁄LAR GÜZEL‹ ÜZÜM VE
ÜZÜM KÜLTÜRÜ  

Albert Einstein ça¤dafl fizi-
¤in babas› olarak kabul

edilir. Gelifltirdi¤i izafiyet teori-
si modern bilimin ak›fl›n› de-
¤ifltirmifltir. Onun denklemleri
evrenin Büyük Patlama olarak
adland›r›lan bir patlamayla ya-
rat›ld›¤›n› gösterir. Her ne ka-
dar onun genel görecelik te-
orisi kara deliklerin ve Büyük
Patlaman›n varl›¤›n› öngörse
de, fizikçiler kara deliklerin merkezinde neler olup bitti-
¤ini söyleyemiyor. Einstein’e göre, izafiyet teorisinin
altyap›s›n› Isaac Newton, Michael Faraday ve James
Clerk Maxwell’in çal›flmalar› oluflturmufltur. Bu anlam-
da bilim tarihinin en fazla sayg›y› hak eden bilim adam-
lar› da bunlard›r. Bu isimler matematik dili arac›l›¤›yla
dünyay› kavraman›n yolunu açm›flt›r. Dünyan›n yeni bir
bak›fl aç›s› ile görülmesinin ipuçlar›n› veren bu isimlerin
izlerini bilim dünyas›n›n pek çok temel yap›tafl› içinde
bulmak mümkündür. Pegasus Yay›nc›l›k taraf›ndan ya-
y›nlanan Einstein’›n Kahramanlar›, bu dört bilim adam›-
n›n bilim dünyas›na katk›lar›n› anlat›yor. Yazar Robyn
Arianrhod, Einstein’›n kahramanlar› olan bu isimlerin
yaflam öykülerini tarih ve matematik düzlemi içinde bir
araya getiriyor. Kitapta renkli karakterler, tarihsel olay-
lar ve her fleyin ötesinde do¤a gözler önüne seriliyor.
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Ege ‹hracatç› Birlikleri taraf›ndan dördüncüsü düzenlenen “2006 Baflar›l› ‹hracatç›lar Ödül Töreni” çok say›da
davetlinin kat›l›m›yla ‹zmir Hilton Oteli’nde yap›ld›. Ege Bölgesi’nde 2006 y›l›nda en çok ihracat gerçeklefltiren fir-
malara plaketleri Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen ve Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c›
taraf›ndan takdim edildi. 

Törende, Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar da “Ege Bölgesi ‹hracat›na Katk› Özel Ödülü”ne lay›k
görüldü. Yaflar, ödülünü Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen’in elinden ald›. Yaflar D›fl Ticaret de en fazla ihracat yapan
firmalar aras›nda, canl› hayvan ve su ürünleri dal›nda ödül ald›. 

32. DYO Resim Yar›flmas› Sergisi Antakya ve Samsun’da a ç › l d ›

P › n a r reklamlar› A l t › n
Effie 2007 Ödülü’ne
lay›k görüldü

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan düzenlenen 32.
DYO Resim Yar›flmas› Sergisi Antakya ve Samsun’da
sanatseverlerin yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›.

Antakya’da Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun ev sahipli¤inde gerçekleflti-
rilen serginin aç›l›fl›na Hatay Valisi Ahmet Kayhan,
Antakya Belediye Baflkan vekili Tevfik Do¤an ve çok
say›da sanatsever kat›ld›.

32. DYO Resim Yar›flmas› Samsun sergi aç›l›fl›n› da
Samsun Valisi Hasan Basri Güzelo¤lu ile birlikte yapan
Kalpakl›o¤lu, sanata gösterilen yo¤un ilgiden mem-
nuniyet duydu¤unu, DYO Resim Yar›flmalar›’n›n genç
yetenekleri Türk resim sanat›na kazand›rmak ad›na
büyük önem tafl›d›¤›n› v u r g u l a d › .

Samsun Valisi Hasan Basri Güzelo¤lu, Yaflar Toplulu¤u
Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu’na bir
plaket vererek, Samsun’a bu sergiyi getirdikleri için
teflekkürlerini ifade etti. Kalpakl›o¤lu, Samsun’da DYO
boya bayilerini de g e z d i .

Yar›flmaya kat›lan eserler önümüzdeki aylarda Ankara,
Trabzon, Van ve ‹zmir’de de sergilenecek. 

Selçuk Yaflar’a B a k a n Tüzmen’den plaket

P›nar, Reklamc›lar Derne¤i ve Reklamseverler Derne¤i
taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen Effie Türkiye Reklam
Etkinli¤i Yar›flmas›’nda, Temel G›da Maddeleri katego-
risinde Alt›n Effie 2007 ödülüne lay›k görüldü.

Düzenlenen ödül töreninde P›nar ad›na ödülü Yaflar
Holding G›da Grubu Pazarlama Direktörü Kaan Tan›k
ve Ürün Grup Müdürü Seda Öner Aksoy ald›.

Kaan Tan›k, bir tak›m çal›flmas›n›n ürünü olan ödülden
gurur ve mutluluk duyduklar›n› ifade ederek, P›nar mar-
kas›n›n Türkiye’de yer ald›¤› kategorilerde y›llard›r lider-
li¤ini sürdürdü¤ünü vurgulad›. Tan›k, “P›nar markas› tü-
keticilerimizde güven ve hijyen ile eflanlaml›. Biz bunun
da ötesine geçerek tüketicilerimizle duygusal ba¤›m›z›
güçlendirmeyi, P›nar’›n enerjik ve nefleli yüzünü de tü-
keticilerimize anlatmay› istedik. Bunu yaparken hem
genifl bir portföydeki ürünlerin faydalar›n› anlatmay›
hem de bu ürünlerdeki P›nar kimli¤ini vurgulamay› iste-
dik” dedi. 
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“F›rsatlar Ülkesi Türkiye”
YASED taraf›ndan Finans Dünyas› ile birlikte orga-

nize edilen ve ifl, ekonomi ve siyaset dünyas›n›n

önemli isimlerini bir araya getiren “Baflar›ya Giden

Yolda F›rsatlar Ülkesi Türkiye” konulu konferans,

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla ‹s-

tanbul Swissotel’de yap›ld›. Konferans progra-

m›nda yer alan “Türk ‹fl Aleminin Do¤rudan Ya-

banc› Sermaye Yat›r›mlar›na Bak›fl›” konulu otu-

ruma, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Feyhan Kalpakl›o¤lu da konuflmac› olarak kat›ld›.

Kalpakl›o¤lu konuflmas›nda; Türkiye’nin global

büyümede önemli bir baflar› yakalad›¤›n› söyledi.

Haks›z rekabetin yerli yat›r›mc›ya oldu¤u kadar,

küresel sermayeye de zor gelen bir konu oldu¤u-

nu belirten Kalpakl›o¤lu, “Yabanc› sermayeli fir-

malar›n varl›¤› yerel rekabeti h›zland›r›r. Daha

yüksek verimlili¤e ulaflmak için yerel firmalar ken-

dilerini daha fazla zorlar. Ancak son zamanlarda

görülen flirket birleflme ve sat›n almalar›n›n nega-

tif etkileri de olabilir. Bunun önüne geçmenin yo-

lu etkin rekabet hukuku uygulamalar›d›r. Yabanc›

sermayenin bir ülke için olumlu etkiler yaratabil-

mesi, ülkenin belirli bir geliflmifllik seviyesine sa-

hip olmas›na ba¤l›d›r. Türkiye de bu geliflmifllik

düzeyine sahiptir” dedi. Türkiye’nin ve dünyan›n

önde gelen giriflimcilerinin kat›ld›¤› toplant›n›n

önümüzdeki dönemlerde de yat›r›mc›lar› pozitif

yönde etkileyece¤i belirtildi.

Hamit Görele ve Abidin Eldero¤lu S e l ç u k
Yaflar Sanat Galerisi’nde
Yaflar E¤itim ve Kültür
V a k f ›’na ait Selçuk Yaflar
Resim Müzesi ve Sanat
Galerisi, Hamit Görele ve
Abidin Eldero¤lu’nun eser-
lerine ev sahipli¤i yapt›.

25 Ocak-24 fiubat 2007
tarihleri aras›nda düzen-
lenen sergide, Hamit Gö-
rele’nin ço¤unlu¤unda
kad›n temas›n›n ifllendi¤i
18 ya¤l›boya resmi sa-
natseverlerin be¤enisine
sunuldu. 

Görele 1900 y›l›nda Giresun’un Görele ilçesinde dün-
yaya geldi.Türk resim sanat›n›n önemli yap›tafllar›ndan
biri olan Görele, Türk resmine modern bir kimlik kazan-
d›rmak için yorucu ve özverili bir mücadele verdi.
1967’de “Y›l›n Sanatç›s›” ödülüne de¤er görülen,
1978’de “Devlet Onur Belgesi” alan usta sanatç› 1980
y›l›nda hayat›n› kaybetti. 

Selçuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’ n d e 8
Mart-7 Nisan 2007 tarihleri aras›nda ise Abidin Elde-
ro¤lu’nun resimleri s e r g i l e n d i. 

Eldero¤lu, 1901’de Denizli’de do¤du. Yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda, Madrid, Paris ve Venedik gibi kentlerde
birçok sergi açan sanatç›, 1963’te Sao Paolo Biena-
li’nde “fieref ödülü”ne, 1966’da Tahran’da ‹ran fiah›
“Büyük Ödülü”ne lay›k görüldü. Türk resminin kuram-
sal ve düflünsel kavramlar› üzerine makaleler de kale-
me alan Eldero¤lu’nun resimleri birçok özel ve resmi
koleksiyonda yer al›yor. Sanatç›y› 1974’te yitirdik.

Yaflar E¤itim ve Kültür
Vakf›’ndan gençlere
b u r s
E¤itim ve kültür alanlar›ndaki baflar›l› toplumsal çal›fl-
malar›yla tan›nan Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, bu y›l
maddi durumu iyi olmayan 180 ö¤renciye burs imkan›
s a ¤ l a d › . Burstan, 2006-2007 e¤itim y›l›nda üniversite-
lerin iflletme, iflletme mühendisli¤i, bilgisayar mühen-
disli¤i, veterinerlik, su ürünleri bölümlerinde ve Anado-
lu Meslek Liseleri’nde e¤itim gören 180 baflar›l› ö¤ren-
ci yararland›.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› bugüne kadar 4500 dola-
y›nda ö¤rencinin e¤itim ve ö¤retimine katk›da b u l u n d u .

Yaflar Toplulu¤u Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Olcay Su-
nucu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) taraf›ndan
“Genç Küresel Lider” seçildi. Sunucu, “Bu durum be-
nim ve ba¤l› oldu¤um Yaflar Holding ad›na son derece
gurur verici bir geliflme. 

Önümüzdeki b e fl y›l içinde gruptaki profesyonel haya-
t›m d›fl›nda dünyada sa¤l›k, e¤itim ve çevre bilincine
yönelip çal›flmalar yürütmeyi planl›yorum” dedi.

Genç Küresel Liderler, Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde 70 ülkeden 4 bini afl-
k›n aday aras›ndan profesyonel baflar›lar›, topluma ve dünyan›n gelece¤ini flekillen-
dirmeye yapt›klar› katk›lar› göz önüne al›narak seçilen 250 kifliden olufluyor.

Genç Küresel Lider 
Yaflar Toplulu¤u’ndan

DYO’dan nanoteknolojide
muhteflem baflar›
Türkiye’nin nanoteknoloji alan›ndaki ilk ihracat›n› DYO
gerçeklefltirdi. DYO’nun nanoteknoloji kullanarak ge-
lifltirdi¤i Nanomat duvar boyalar› ve Nanotex d›fl cep-
he boyalar› Mart ay›ndan itibaren Benelüks ülkelerine
ihraç edilecek. Boya Kimya Grubu Ar-Ge Koordinatö-
rü Gülsen Çeliker, “Nanoteknoloji ile üretilen parke
verni¤i büyük ilgi gördü. Havay› temizleyen boyalar da
DYO’ya özellikle ihracatta yeni bir ç›¤›r açacak. Gelifl-
tirdi¤imiz ürün dünyada daha önce yap›lmam›fl bir bu-
lufl niteli¤i tafl›yor” dedi. Çeliker, bu ürünler sayesinde ‹ngiltere’de büyük bir pazar›n
do¤abilece¤ini belirtti. DYO’nun üretti¤i, afl›nma direnci çok yüksek, kendini ›fl›k ile
temizleyebilen, yang›n› geciktiren Nanomat ve Nanotex, Avrupa Patent Ofisi taraf›n-
dan da bulufl olarak kabul edilerek patent alm›flt›.



Recently, in a conference held by YASED, prime mi-
nister Recep Tayyip Erdo¤an, foreign and local in-

vestors, executives and media came together. In this
conference it is told that Turkey is a land of opportuni-
ties on the way to success and everybody came to an
aggrement that Turkey has a rising potential. 

A positive influence of foreign capital is strongly related
with the growth and development potential of a co-
untry. Turkey has come to that point. Solid and long
term macro and micro economic steps drew the atten-
tion of foreign investors to Turkey. Referring to the
numbers, we can conclude that for a long time direct
foreign capital coming to our country has been about
1 billion dollars and became 9,7 billion dollars in 2005.
As of the end of 2006 international capital that came
to our country has been 20 billion dollars. 

For more than 60 years Yaflar Group makes industrial
investments in Turkey. Group has established the first
foreign partnerships and made industrial investments. In
direct foreign investment, a long term relationship is es-
tablished with the investor. Global partnership contribu-
tes to local partnership as well as local partnership con-
tributes to foreign one. Local partner knows the market,
country policy, regulations, local practices. On the other
hand foreign partner can bring advanced production
and technology and has knowledge about access to in-
ternational finance resources and general management.  

The important result created by new and advance
technology is the strenght of human capital. The sta-
ying of educated manpower in the country and crea-
ting employment for the country’s young population is
an important contribution.

Today local competition is developed by the presence
of global capitals. However we know that foreign capi-
tal is worried about the presence of informal economy
and sees just competition conditions as a must. 

The presence of new foreign capitals and their invest-
ment have positive effects on productivity, profitability
as well as consumer satisfaction. New resources are
formed on behalf of duties and employment. Our yo-
ung population will benefit from all these develop-
ments. On the other hand I believe that as long as lo-
cal companies adopt institutional management prin-
ciples, we can make use of global capital resources on
higher rates. 

Our country and industry proceed to more successful
eras. Reforms should continue. There are lots of things
to do. Going on our way with consistent strategies will
rise the success graphic of Turkey. With our solid and
ambitious targets we look towards future with hope.

Yours sincerely
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Tuluyhan U¤urlu is sui generis. Kabala, Aristotales,
Socrates, Budha, Gospel, Quran, space, androme-

da, history, culture.... Anything related to human finds
its place in the music and life of U¤urlu. U¤urlu who is
mentioned as child genious was accepted to the pia-
no section of ‹stanbul Municipality Conservatory when
he was four. When he was seven, he won the Exami-
nation of Child Prodigy of the state and went abroad to
have a master music education. After lycee and con-
servatory he accomplished his education in Vienna
Music Academy. He says, "When the other children
were playing games I was working for hours to shape
my fingers for piano". But he never felt regret: “To be
known as child genious never disturbed me. But I al-
ways had responsibilities and did not live my childho-
od. But cosmos is interesting. When you sacrifice at
one point, you win at another point."   

When he was a graduate student in Vienna Music Aca-
demy, he made the most serious decision of his care-
er and decided to play only his own work. In his two
albums “Go With God” and “Verses from Holy Books”,

he was inspired by Bach, whom he admires much and
tells about beliefs. U¤urlu also makes music for docu-
mentaries and he gathered his last piano songs toget-
her in “Time in Beyaz›t” album. At the same period he
completed his first symphony “Symphony Turk”. In this
work he broke ground by using symphony orchestra,
janissary band of musicians, instruments of Turkish
music and piano together. 

U¤urlu says that the synergy of different instruments
on stage points to democracy and that the points

where the audience do not care are the most impor-
tant details. "Every instrument on stage is a person ot-
her than their historical roots. The listeners miss a very
important detail when they loose themselves with mu-
sic. There is a complete democracy on stage. If it is a
concerto of violin, viola, harp, oboe and piano, piano is
there. Horns are there. Tubas, contrabass, cellos are
there. 70-80 instruments wake on stage and speak.
They tell the harmony of different sounds. It is better to
say ‘how a nice performance of democracy other than
saying how a nice performance of Lizst or Rachmani-
n o f f ’ " .

Since 2003 U¤urlu made another breakthrough and he
gives his concerts in historical places other than con-
cert saloons. In this concept he gave concerts in Mo-
unt Nemrut, Sirkeci Station, Hattusha, Troja, Dolma-
bahçe, Y›ld›z, Ç›ra¤an and Beylerbeyi Palaces and
Grand Bazaar. On August 26, 2005 he took his piano
to 1753 metre high to Kocatepe and played for Atatürk
and martyrs. U¤urlu’s last album “‹stanbul, World Ca-
pital" was published in 2006. 

Turkey, a land of opportunities

“I am not enigmatic”

Feyhan YAfiAR KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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India is a country where people, religious beliefs, lan-
guage, clothings and climate change at every 40 ki-

lometer. Mehmet Günyeli has been effected by the life
style of Indian people, their beliefs, philosophy and
thoughts, and so he took his camera, wandered aro-
und the streets of India for three years. The result is,
lots of colorful and sensitive pictures. Günyeli has pho-
tographed the daily life of Indians. People are at the fo-
cus point of photographs. Günyeli who says that he li-
kes to capture every moment of life, goes about the
streets. He reflects the inner world of people in his
photographs. He tells that he took India photographs
with an Eastern approach. 

Günyeli displayed his India photographs in the building
of Darphane-i Amire, Gülhane under the enclosure of
“Countries, Cities” project. Photographs displayed are
published in the book named “India”. In this project
Günyeli treats three different cultures and countries. In
his first exhibition he displayed Cuba photographs.
The last country in the project is Morocco. Günyeli to-
ok photographs in Morocco 15 years ago and these

will be published in 2008. He says that people call him
“photographer of colors” and he proves this by his In-
dia photographs once more. He defines Indians as
compassionate, humane, compound and sincere pe-
ople. He wants to express India in mystic world by fic-
tions in the photographs and people on the streets. 

Günyeli is the chairman of the board of directors of Ve-
nüs International Trader. The company founded 25 ye-
ars ago exports creative and discrete goods. Günyeli’s
passion for photography dates back to a longer peri-
od. He takes photographs for 30 years and thinks that

it is the only field of freedom for him. “Every day I think
about photography. For me dreaming, planning and
forming is more important than the moment I take pho-
tos. Shotting is the last rank.”

When he goes on a business trip, Günyeli does not
carry his camera with him. Cause he thinks that pho-
tography is a real profession and should not be carri-
ed on hotfoot. Photos should have a discourse and
message. “You should make people think. Otherwise
you can take good photos but these photos do not ha-
ve a soul. Projects are very important for me.” 

He uses different methods when taking photos. One of
them is taking photos without notice. Because when yo-
u warn people that you are taking their photos, people
put on a mask and be a different person. Another method
is creating friendship. When you become friends, the one
before you reflects his/her feelings and warmness. Some-
times people react. In Muslim countries, because of the
religious beliefs, it is very hard to take photos. Günye-
li says that especially in Morocco, it was hard to shot.

Again, new, once again

Did you pay any attention to neighborhoods that
have recently become popular? Once famous

Ulus and Etiler are not favored any more. Everyone has
fallen for Cihangir, Asmal›mescit, Tünel and Galata. Do
you ever ask yourself why those neighborhoods are
popular again? The answer is hidden in the concept
called “gentrification”. Gentrification is the invasion of
neighborhoods by groups of people with higher socio-
cultural levels. After that, real estate values and rents
climb up. Thus the area becomes the neighborhood of
higher income levels. While the value of the area in-
creases day by day, cost of living in the area goes up
as well. The businesses in the area changes and the
neighborhood gets a facelift. 

“Gentrification” is not only unique to ‹stanbul. First it
was experienced in London and New York in 1960s
and Paris, Toronto, Sydney, Mexico and Madrid in
1970s and especially after 1980. 

Life in Haliç is renovated
Whatever that belongs to past is more valuable now. An
old workshop turned into Women’s Work of Art Library.
An old dock and iron work shop turned into Rahmi Koç
Industrial Museum. Tobacco plants and depots at Ciba-
li turned into Kadir Has University and Silahtara¤a Po-
wer Plant turned into culture and art center. 

Three different gentrification waves
Gentrification process in ‹stanbul is experienced in
three various waves. The first group consists of Orta-
köy, Arnavutköy and Kuzguncuk. It catches comparati-

vely slower in Kuzguncuk and Arnavutköy. In Ortaköy a
second wave of gentrification is going on. Intellectuals
who moved to the area and settled by purchasing hou-
sing, are leaving the area since the trading volume and
number of entertainment centers have exploded. The
second group consists of Cihangir, Galata and Asmal›-
mescit. Cihangir is different from the others with the
scale and pace of the changes experienced. Asmal›-
mescit is going through a similar wave of Ortaköy with
the cafes and entertainment centers. Taverns opening
up one after the other in Asmal›mescit is disturbing the
residents living nearby. However, it is uncertain who will
win in the area, business owners or residents. 

The third gentrification wave in ‹stanbul is taking place
in Haliç coast, especially at Fener and Balat. Fener and
Balat are different with the gentrification process going
through. The changes taking place here are more or-
ganized. Because there are projects organized by
UNESCO and UN in the area. Allocated funds are
spent to explore the historical buildings. But still the
changes are going very slow. 

Unnecessary to build new ones!
It is possible to see a sample of the gentrification process
experienced in Galata region at TÇ Architecture company
of Tuncer Çakmakl› at Yörük dead-end street, neighbo-
ring Galata Mevlevihane. The faith of the abandoned bu-
ilding located at the hill from Tünel to Galata, changed
when Çakmakl› worked to restore it. The five story buil-
ding is welcoming art enthusiasts at ‹nin Art Galery built
on the entry and first floors of the building. Çakmak-
l› has restored the building preserving the historic struc-
ture. And TÇ Architecture is located on the upper floors
of the building. Çakmakl› states that one of the duties of
the architects is to restore and renew abandoned buil-
dings that have historical and artistic values.

Art is back at fian Theater
fian Theater which was used as the parking lot of Sur
Agop Hospital after the fire it lived, is opening its doors to
art once again with artist Haydar Özay’s giantic ‹stanbul
painting. With ‹stanbul painting, the largest painting in the
history of Turkish paintings with its 5m x 12m size, fian
Theater is meeting with art and it is also a part of the gen-
trification process in Talimhane, Tarlabafl› and Beyo¤lu. 

Grand Bazaar with the new facelift
Grand Bazaar will have a facelift soon. The project is
partnered by Governor’s Office of ‹stanbul, Eminönü
Municipality, Province Culture and Tourism Office and
Grand Bazaar Craftsman Association. Boutique hotels,
restaurants and cafes reflecting Ottoman culture, par-
king lots and green parks will be built within the pro-
ject concept. 

Photographer of colors
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Most of you have heard about Marian Salzman.
She is among the five most important trend

analysers of the world. She created concepts of met-
rosexual and ubersexual, and she is also known with
the term "gastroporn" she introduced to food culture.
With this new concept Salzman tells that eating is be-
yond being a need and became a component of ple-
asure; that fast food left its place to slow food. As glo-
balization carry the world into similar life styles, cultu-
res put their difference forth with local motifs. Salzman
says that food culture is also affected by this diversifi-
cation. Local tastes, methods, food that remind ple-
asures of life attract the attention of people more. This
perception that is focused on the taste of the food
brings the "dining in the dark" concept together. This
concept was firstly tried in Paris and Zurich and then
spread to Berlin, London and Los Angeles. Customers
sit on the table in complete darkness by the help of the
waiters and eat their dinner in this dark atmosphere.
The aim is to concentrate on just the dinner, nothing
else. Up to now there is not any restaurant to apply
this concept in Turkey. 

In Turkey, compared with the past more people dine
outside. With the rise in the number of the malls, more
people stop at a mall to eat and shop after work. On the
other side in Turkey, the restaurants that are as comfor-
table as a house and that look like a house developed.
Mustafa Toner who is the owner of Toner Architecture
says that these changes are parallel to the development
of nuclear family in Turkey. The concept of nuclear fa-
mily shapes design as well as every part of life. T o n e r
says, "Turkey is ahead of many countries in the world
especially in the field of restaurant decoration. There
are two factors to shape design in Turkey. First is the

customers, second is the competition between the
restaurants". Toner emphasizes that function has the
priority in his designs: “I believe that a design must be
functional firstly. Up to now, in my career I aimed this.
Because ‘beautiful’ is very subjective. ‘Right’ is always
common for everybody. This is why I give preference
to catching ‘right' other than finding the ‘beautiful'."

About designing original things Toner says: "When you
follow trends a lot, you can copy the things you see in the
magazines. And design similar places, places without any
identity but trendy. You can leave the cliches of trends
and reach distinctive designs. To me the most important
element of a design is permanence. The material, the co-
lor you use should be permanent and the light should be
effective. You cannot expect a paint to last for life. By per-
manence I mean that surfaces should be designed in a
way that can be renewed. If it is clothed with a material,
this material should not go out after two years. To me the
other important point is light. Recently by light and the
use of color, materials can be made more effective. By
this way you can reach more permanent results.”

He sees himself as a revolutionist… For 15 years he
wrote articles in newspapers... Each of his books re-

ached at least 15 editions. He translated 45 plays and
wrote about 30 plays. He gives lectures at the universities
and corporations about organizational culture and team
play. His name ise Ali Poyrazo¤lu. Poyrazo¤lu is a versati-
le artist, well known with his lectures, plays, articles, pup-
pets and radio programmes. For him, the secret of his
success is to combine work and fun. “I am having fun whi-
le working. I never get bored” he says. In his play, “Ben
Eskiden Küçüktüm” he tells about his affinity to puppets
and his passion for acting. “If you love your job, your job
will crown you and you can make money” he says.

Together with 35 years of acting experience, he works as
a professional instructor for the last 10 years. For Poyra-
zo¤lu, “Business management is an art. In order to be
successful you have to be sensitive, creative and visio-
nary. If you want to elevate your corporation you have to
act like an artist and consider everything. You have to co-
me up with creative solutions about human manage-
ment. Business management and art is hand in hand”.

“Acting is an artistic activity. But it also has a commer-
cial dimension,” Poyrazo¤lu says. That’s why; you ha-
ve to be successful both in artistic management and
commercial management. “In every sector there are
different methods that bring success. We are one of
the rare theate rs that have no box office problem.
Each actor has to learn how to behave like a business-
man and each businessman has to learn how to beha-
ve like an artist. You have to combine those different

viewpoints. In this sense, we are using some marke-
ting techniques. We are trying to institutionalize the
t h e a te r. Not only theaters but all the corporations ha-
ve to act like this. If you can do this, you can be suc-
cessful in every aspect” he says.

For Poyrazo¤lu, the biggest problems in Turkey are
education, health and urbanization. “One of the biggest
problems of Turkey, together with education and health
is urbanization. In other parts of the world, you cannot
construct a building anywhere you want. You cannot
tear down historical buildings in order to construct a
block. You cannot change the silhouette of the city.
You cannot disturb the texture of the city. We, as a na-
tion, want to make use of all the advantages of civiliza-
tion and democracy. But we are unwilling to obey any
of the rules. We want a civilized, prosperous and com-
fortable life but we do not want to obey the rules. We
want democracy but we do not want responsibility.” 

“I am a leader”

Design says the last word
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“We feel responsibility for the adjusments of Turkey”

Ankara agency, diplomacy, foreign policy, politics…
Can these topics remind you a journalist? Pro-

bably most people will reply to this question as Sedat
Ergin. For a long time he was the Ankara agency of
Hürriyet, for a while he was Washington agency. He is
a specialist in the fields of politics and foreign policy.
Two years ago when he was appointed as the chief
editor of Milliyet, it was believed that he was going to
infuse solemnity to Milliyet and make Milliyet a “refe-
rence newspaper”.

Two years passed since then. We ask him about the
changes in Milliyet. He replies: “In two years Milliyet be-
came more coherent with the traditional line. We fight for
not making any mistakes in the news, we got ahead of
being a reference newspaper, we try to establish a line
of respectability and dignity in Turkish media. These we-
re my goals. I cannot say that we performed all these but
I can say that we are close to perform all of them.”

Ergin compares Milliyet with aircraft carriers and says,
“I am not a person to take sudden decisions. The

changes I make happen in a time interval and are no-
ticed later on. Aircraft carriers move slowly. When they
move, their maneuvers are not realised. But after a
while you should think. My management style is like
this. After my appointment, no cutbacks have happe-
ned. We made some arrangements by using the hu-
man resources of the newpaper.”

Ergin defines Milliyet as a newspaper that is read by ci-
tizens feeling responsibility for the society, country that
they live in, for democracy, republic and for humanity
and adds, “As Milliyet we feel responsibility for the ad-
justments of Turkey.”

We asked Ergin about the difference between being a
journalist and managing a newspaper, he said: “It wo-
uld be very easy if my only task was to evaluate the
news. The basic duty of a chief editor is to impersona-
te a newspaper. This is a job of adjustment. A news-
paper should be like a person. It should have a certa-
in character. People should guess its attitudes, reacti-
ons. Moreover a chief editor should deal with the ad-
vertisement policies. Then there are administrative du-
ties. I am responsible for the human resources and
their advance. I am also in the executive committee of
the newspaper. I am responsible for the profit of the
newspaper. Being a good journalist is not enough to
be a chief editor. You represent the newspaper. You
cannot finish your work in 24 hours. Every day I feel
that lots of things are not finished, they are half.”

Yaflar is a pioneer industrial establishment in Tur-
key. It is not amazing that they are remembered

with ‹zmir. We are aware of their acitivities in many fi-
elds like paint and chemical industry, food and bevera-
ge industry, cleaning papers, tourism and hotel in-
dustry, foreign trade. We see part of Yaflar Group’s
products every day in our houses.  

From outside it can be seen like this. When last year
Yaflar reflected the changes they lived in the last years,
we turned our eyes to the Group to see what is going
on. New and radical decisions have been taken; new
management perceptions have been carried; and im-
portant steps have been taken to succeed in getting
out of the bottleneck they got into. Feyhan Kalpakl›o¤-
lu who became the chairman of the board three years
ago is one of the most important people in the story of
rise, pause, regression and rerise. The other family
members keep the pot boiling with the managing bo-
ard and executive committee together.

In this interview you will meet a different Yaflar Group.
You can think that creating dissimilarity is inevitable.
But making opinions real is much more important. In
this interview you will notice the word “strategy” so of-
ten. Kalpakl›o¤lu explained the opinion change of Ya-
flar in details. She defines last year as a year of radical
steps, and seems determined to take the same steps
in different directions this year too. I asked “Did you
guess today?”, she replied “I dreamed”. I asked if she
liked dreaming or not, she replied that everything
starts with dreaming. Nearly all my questions about

the companies had global answers. 

I asked “Do you spare time for yourself?”, she said
“Yes”, but when she talked about her spare time I
concluded that she had said “No”: “I do not have an
hour or a day for myself. Anybody can spare five minu-
tes for her/himself. You can benefit from five minutes
as if you have five hours spare.” Kalpakl›o¤lu told abo-
ut her happy hours: “I like to read and listen to music.
I read lots of biographies. I read philosophy, history,
healthy way of living, environment; in short I read
everthing. Travelling, seeing new places motivates me.
I feel interest in some kind of sports, but I think I am
not talented in that field.”

Kalpakl›o¤lu evaluated 2006: “Yaflar Holding closed
2006 in accordance with the Group’s targets. Begin-
ning from 2001 crisis there was a team working for re-
habilitation, restructuring and new strategies. One of
the targets of this team was to strenghten the financial
structure of Yaflar Holding and establish a new structu-
re. And this could be reached by a long term strategy
and a profitable performance. The other target was to
reach a refreshing point in the relations with the Sa-
vings Deposit Insurance Fund. Both the two targets
were planned by outside financing. In February 2006
we started to work for these targets and in the last qu-
arter of the year we reached our targets. We closed our
debit account with the Savings Deposit Insurance
Fund. By the leadership of Dresdner Bank we had a
bond issue of 200 million Euro. In 2006 Yaflar Group
companies had an assigned performance profitability.”

Kalpakl›o¤lu says that 2006 was a year of radical deci-
sions: “A long term finance of seven years, five years…
We were working with 40-50 financial companies, but
we made the system work with 2-3 financial compani-
es and we created net strategies. These were very im-
portant. We had an affirmative rating since we satisfi-
ed with our targets and strategies. Of course these
were not all for 2006. In 2006 we have started new
and important projects in different sectors. One of the
projects is in the real estate industry. We focused on
developing a land of Yaflar Group in ‹zmir. Thus our
Group will work on creating new resources in new fi-
elds. In Bornova there is a very important and desola-
te land where Dyo Paint Plants were first founded. We
plan a project which has samples in ‹stanbul. Presently
the details are not clear, we are working on it.”

Future will be the corporation’s with long term strategies…
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Ayval›k, an Aegean region town, became scene to
an international study in the field of classical music

education since 1998. In classes held every summer in
Ayval›k International Music Academy, foreign and local
students come together with foreign and local masters
in classes for 10 days and improve themselves. 

At the beginning, courses of string instruments and
clarinet were opened but as the academy developed
classes of guitar, harp and composing were also ope-
ned. In 2006 in the writing workshop with P›nar Kür,
the relation between music and literature is explicated.

Professor Filiz Ali, who is a pianist, musicologist and
music critic is the founder and the coordinator of the
academy. She is also the daughter of Sabahattin Ali
who is a very important writer of Turkish literature. She
explains the foundation of the academy in Ayval›k rela-
ting to her family. Her father's family is from Ayval›k.
After her father's death she leaves Ayval›k behind. Ye-
ars go by. Time for her retirement comes. She decides
to settle in Ayval›k after her retirement and buys an old
house there. As she thinks about opening an interna-
tional masterclass in Ayval›k, she learns that our world
famous violin artist Ayla Erduran thinks the same. She
asks her friends in Ayval›k about a place to open a
masterclass of 10-15 days. fiahin Alpay, a journalist
from Ayval›k says that “Ümit Boyner is my niece, call
her”. And then Filiz Ali calls Ümit Boyner, whom she
has never met. Boyner says “Yes” for he project and
the project begins. They start working in a house of
Ümit and Cem Boyner. Today students from all over
the world come to attend the masterclasses of Inter-

national Music Academy in Ayval›k. 

About the affects of music on people Filiz Ali tells: “The
affect of music on people is known since Pitagoras,
ancient Greek. In our culture also curing by music is
known. But music can also be used in a reverse point.
Because melodies have different affects on body.
When you listen to a certain music you get excited or
your eyes are filled with tears. These are music witho-
ut words, only sounds draw you to some thoughts and
activities. For example I think that techno music is
harmful on the body, because it has a reverse affect.
This music is disadvantegous on the heart beats. But
African rythms, Indian rythms are so good that they
create different, very well affects on a person's soul
and body."

She chose music

Lights of loneliness

Turkey is surrounded by seas. The country has
8.500 kilometers of coastline. This is 3 times big-

ger than land borders. Emre Ermin travelled all the co-
astlines, including the islands and returned with the
stories of the lighthouses. Lighthouses are one of the
symbols of romanticism. Their blinking lights remind us
loneliness and far away places. But for the seamen
they are loyal friends which represent hope. In his bo-
ok “Yaln›zl›¤›n Ifl›klar› Deniz Fenerleri” Ermin tells the
stories of 50 of the 433 lighthouses in Turkey. In his
book, he also tells about the stories of “lighthouse fa-
milies” which operate the lighthouses. 

Ermin says, he had a crush on the lighthouses since
childhood and with this project he could materialize
his childhood dreams. “Yaln›zl›¤›n Ifl›klar› Deniz Fener-
leri” is the first book about the lighthouses of Turkey.
In order to write this book, Ermin made troublesome
journeys from Hopa to Anamur, from ‹¤neada to Ku-
fladas›. 

History of the lighthouses
The oldest lighthouse was built 7 MC in Siegon (Kum-
kale) in Çanakkale. Alexandria Lighthouse, which is

one of the seven wonders of the world, was built in
280 BC at the Pharos Island by Sostrates of Knidos.
This lighthouse, with the height of 135 meters, is still
the highest lighthouse built in the world. It was dama-
ged by tremors in 365 and 1303 A.D. The final collap-
se came in 1326. The Colossus of Rhodes is not actu-
ally a lighthouse. But it was used to guide the ships
entering the Rhodes harbor. French sculptor Auguste
Barthordi was inspired from Colossus of Rhodes while
building the Statue of Liberty. 

The first lighthouse of the Ottoman era is the Fener-
bahçe lighthouse. The lighthouse was built in 1562, at
the period of Sultan Süleyman the Magnificient. Ah›r-
kap› lighthouse was built in 1755, at Sultan 3. Osman
period. In 1. Abdülhamit period, the duty to operate
the lighthouses began to be transferred from father to
son. This tradition is still followed today. During the
1853-1856 Crimean War and subsequent years,
many lighthouses were built in order to guide the
French and British warships going from Marmara to
Black Sea. Anadolu, Rumeli, Karaburun, Yeflilköy, Çi-
menlik, Kumkale and Gelibolu lighthouses were built
in this period.


