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01 sunufl

Yafla, yaflam›n içinden ve yaflama
dokunan bir dergi. Yafla her yafl›,
k›saca herkesi kucaklayan bir yay›n.  

Türkiye yeni bir siyasi eflikte. Türk siyasetin-
de kad›n›n yeri henüz istenilen düzeyde de-
¤il ancak gelecek için ümitler art›yor. Kad›n-
lar›n toplumun karar verme süreçlerine dahil
edilmesi önemli. Demokrasinin ancak bu
eflitli¤i sa¤layarak gerçekleflece¤ini unut-
mamak gerekir. Eflit temsil her alanda ya-
rarl› olacakt›r. ‹fl hayat›nda yönetimde daha
fazla kad›n›n görev almas› da bir çözüm ola-
bilir. Bu yönde toplumsal görüfl de¤iflimi
gerekiyor. Bu yeni yap›lanmada karar verme
süreçlerine kat›l›m ve kad›nlar›n yepyeni bir
vizyon ortaya koyaca¤›na inan›yorum. Yö-

netim liderlerine de bu konuda büyük görev
düflmekte. 

Türkiye’de kad›n›n iflgücüne, siyasete katk›-
s› çok önemli. Bu konuda tabii ki olumlu pek
çok geliflme yafl›yoruz. Fakat geliflmeler ha-
la bütün kad›nlar› ayn› flekilde kucaklam›yor.
Farkl› bölgelerdeki farkl› sosyo-ekonomik
koflullar, gelenek-örf-adetler, yaflay›fl biçim-
leri kad›n›n yaflam›n içindeki statüsünü fark-
l›laflt›r›yor. E¤itim bu konuda çözümlerin en
can al›c› noktas›. Her alanda e¤itim, kad›n›n
e¤itimi, ailenin e¤itimi...

Kad›nlar›n ifl hayat›na ve siyasete kat›lma
sorunu ne yaz›k ki yaln›zca Türkiye’de de¤il
bütün dünyada erkeklerin gerisinde... Ama
bu konuda h›zl› geliflme yapm›fl ülkeler d e
mevcut.  ‹sveç’te % 47 kad›n temsilci parla-
mentoda. 

Birleflmifl Milletler’in araflt›rmalar›na göre, kü-
resel üretimin % 66’s› kad›nlar taraf›ndan
gerçeklefltiriliyor. Buna karfl›l›k kad›nlar›n kü-
resel gelirden ald›klar› pay % 10’la s›n›rl›. Tür-
kiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m› % 24-27
seviyelerinde. AB ortalamas› ise % 62’lerde.
Türkiye’de her üç kad›ndan ikisi çal›flm›yor. 

Türkiye’de kamu kurulufllar›nda çal›flan kad›n
oran› % 28. Akademisyenlerin % 36’s› kad›n.
Kad›n profesör oran› % 25. Türkiye’de kad›nlar
Avrupal› hemcinslerinin 1960’larda ulaflt›¤› seç-
me ve seçilme hakk›n› 1934’te elde etse de par-
lamentoda temsil aç›s›ndan hala çok gerilerde.

Kad›nlar siyasette nas›l orant›s›z bir temsile
sahipse, ekonomiden ald›klar› pay olarak da

erkeklerle dengesiz bir paylafl›m içindeler.
Uluslararas› Af Örgütü’nün 2004’te haz›rla-
d›¤› rapora göre kad›nlar erkeklere göre %
20-50 aras›nda daha az ücret al›yor.

Peki kad›nlar›n ifl yaflam›ndaki ve siyasette-
ki egemenli¤ini art›rmak için neler yapmak
gerekiyor? Ülkemiz genç nüfusa sahip, po-
tansiyeli yüksek bir ülke. Zorunlu e¤itimin
sekiz y›la ç›kmas› ve k›zlar›m›z›n e¤itime
özendirilmesi ile kad›nlar›m›z›n yak›n bir ge-
lecekte daha giriflimci, lider ve etkin nokta-
lara gelmeleri mümkün olacakt›r. Tekrar
ediyorum liderlere önemli bir görev düfl-
mektedir. Hem ifl hayat›nda hem politik
alanda karar verenler bu konunun sahibi ol-
mal›d›rlar.  

Sa¤l›kl› bir yaz temennisiyle,
Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Kad›nlar Türkiye için önemli

Türkiye’de kad›nlar Avrupal› hemcinslerinin 1960’larda ulaflt›¤› 
seçme ve seçilme hakk›n› 1934’te elde etse de parlamentoda temsil 

aç›s›ndan hala çok gerilerde.

Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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“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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‹zmir’in bat› ucuna do¤ru uzan›nca, turizm aç›s›n-
dan Türkiye’nin say›l› merkezlerinden birine, do¤u-
da Urla, kuzeyde Karaburun, bat› ve güneyde Ege

Denizi’yle s›n›rlanm›fl Çeflme’ye var›rs›n›z. 11. yüzy›l›n
sonlar›nda büyük Türk denizcisi Çaka Bey sayesinde
Türk egemenli¤i ile tan›flan yöre, bugün hem yerli hem
de yabanc› turistin gözdesi. Yar›madan›n ilk antik yer-
leflim yeri olan Ild›r› (Erythrai), ilçenin görülmeye de¤er
tarihi zenginliklerinden biri.

‹lçenin eski yerleflimi önemli ölçüde korunabilmifl. Dar
sokaklar, küçük evler aras›ndan geçerek deniz kenar›na
ç›kt›¤›n›zda flimdi otel olarak kullan›lan Öküz Mehmet
Pafla Kervansaray›’n› (1528) görüyorsunuz. Yaz›n en s›-
cak günlerinde bile serin iç avlusu ve odalar› ile çok iyi
durumda. Arka taraf›nda da Çeflme Kalesi yer al›yor.
Kalenin üzeri güzel manzaral› bir lokanta, özellikle gece-
leri rak›-bal›k sofras› için uygun. Taverna haval› i fl l e t m e-
l e r d e n h o fl l a n m › y o r s a n › z d e n e m e y i n . 1508’de yap›lan
bu Osmanl› kalesi daha sonra onar›m görmüfl. Ön taraf-

taki an›t 1770 deniz savafllar›nda ölenlerin an›s›na
1953’te yap›lm›fl. 

Çeflme’nin hemen karfl›s›ndaki Yunan adas› Sak›z, ç›p-
lak gözle görülebilecek kadar yak›n. Çeflme Lima-
n›’ndan ‹talya seferleri yapan feribotlar kalk›yor, deniz
yoluyla gelen turistlerin de girifl kap›s›. ‹lçe merkezinin
sahilinde oteller, lokantalar, kafeler bulunuyor ama deni-
ze girmek için biraz ileriye gitmek gerekiyor. Denizden
önce, Çeflme’nin sokaklar›n› iyice gezmekte yarar var. 

Çünkü, pek ço¤u pansiyon olarak kullan›lan küçük, flirin
evlerin aras›nda, darac›k sokaklarda gezmenin keyfi bir
baflka oluyor. Çarfl› çok say›da "turistik eflya" satan
dükkanla dolu. Çeflmeliler ilginizi sak›z reçeli, sak›z, ke-
kik ve anasonla beslenen ar›lar›n yapt›¤› güzel ballara
çekmek istiyor. Çeflme’de bol sak›z a¤ac› var ve sak›z-
dan her türlü fley üretiliyor. Her yaz düzenlenen Ulus-
lararas› Müzik Festivali de buray› ayr›cal›kl› k›l›yor. ‹ z-
mir’den Çeflme’ye, yeni otoyolla ulafl›l›yor. Otobüsle

04 y ö r e: Ç e fl m e
haz›rlayan: temel karatafl

Bat›’daki son nokta
Çok önceleri yaln›zca sak›z a¤ac›yla tan›nan bir yöre olan Çeflme, son y›llar›n yerli ve yabanc› turist
merkezi. Tarih, do¤al güzellikler, günefl, kum ve denize bitmek bilmeyen renkli yaz geceleri de eklenince
ortaya bugünün Çeflme’si ç›k›yor.



gitmek isteyenler ‹zmir Üçkuyular terminalinden yakla-
fl›k b i r saat sonra Çeflme’ye varabiliyor. Mu¤la veya
Ayd›n yönünden gelenler ise Selçuk-Gümüldür- Seferi-
hisar yoluyla ‹zmir’e u¤ramadan Çeflme’ye ulaflabiliyor.
Yolu yer yer virajl›, ama sahil boyunca ilerleyen güzel
bir manzara sunuyor, fazla trafi¤i de yok. 

Çeflme, yöresiyle güzel
Çeflme’de, do¤al güzellikleri ve tarihiyle turist çekmeye
devam eden birbirinden güzel köylerin yan› s›ra bir de
belde bulunuyor. Alaçat› beldesi, Çeflme’ n i n g ü n e y i n-
de geliflmekte olan bir turizm merkezi. Sahili, bölgenin
sörf merkezi. Rüzgar› eksik olmayan Çeflme yar›mada-
s›nda di¤er koylara göre, iki kat daha sert esen rüzgar,
Alaçat› iskelesini sörf merakl›lar› için çekici k›l›yor. ‹ske-
lede bir sörf okulu da var. 

Çeflme’den 10 dakika uzakl›ktaki Dalyan, yörede yaz
gecelerinin en gözde yeri. Yatlar›n ve bal›kç› tekneleri-
nin, kay›klar›n ba¤land›¤› do¤al liman› bir dere gibi ka-

ran›n içine giriyor. Köyün Rumlar döneminden kalan
eski evleri, sokaklar› oldukça iyi korunmufl durumda.
Baz› evlerin pansiyon olarak düzenlendi¤i köyün dara-
c›k sokaklar›n›n aras›ndan geçip dalyana, deniz k›y›s›-
na ç›kt›¤›n›zda yörenin en güzel bal›klar› sizi bekliyor. 

‹zmir’in en gözde yazl›k yeri olan Il›ca ve Çeflme’nin antik
yöresi Ild›r› da turist cenneti. Ild›r› antik Erythrai’nin yerine
kurulmufl. Antik kenti çeviren surlar iyi durumda ve güzel
tafl iflçili¤i örnekleri. ‹Ö 4. yüzy›l›n sonu ile 3. yüzy›l›n bafl-
lar›nda yap›lm›fl. Köy kahvesinin yak›n›nda Helenistik dö-
neme ait çak›l tafl› mozaiklerin bir bölümü de görülebiliyor.
Eski bir Rum köyü olan Ild›r›, Il›ca’dan 15 km. uzakl›kta. Il›-
ca’dan sonra k›y› boyu dar bir asfalt yolla ulafl›l›yor. Ild›-
r›’ya 1924’deki mübadeleden sonra Selanik’ten gelen
göçmenler yerleflmifller. Bal›kç›l›¤›n yan›nda bol sular› ile
tar›ma da elveriflli bir yerleflim. Bol sebze yetifltiren köyün
en ünlü ürünü enginar. Burada yetiflen enginar›n hiçbir
yerde yetiflmedi¤i iddia ediliyor. Bal›kla süslenmifl bir rak›
sofras›nda zeytinya¤l› enginar› deneyip siz karar verin.
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Bu yerleri görün
• Erythrai antik kenti kal›nt›lar› • Çeflme Kalesi
Kervansaray • Hac› Memifl Camisi • Hac› Mehmet Cami
• Alaçat› Pazaryeri Camisi (Ayios Konstantinos Kilisesi) 

Yemeden gelmeyin
• Sak›z dondurmas› • Sak›z muhallebisi 

Sak›z a¤ac›n›n sihri
Eski Yunan doktorlar›, sak›zdan kuduza, y›lan sokma-
lar›na, mide rahats›zl›klar›na, ba¤›rsak ve akci¤er has-
tal›klar›na karfl› çeflitli ilaçlar yaparlarm›fl. 10. yüzy›ldan
sonra sak›z›n ünü, Sak›z Adas›`n›, Çeflme’yi aflarak ya-
y›lm›fl ve dünyada meflhur olmufl. Sak›z, çeflitli amaç-
larla 25 milli ilaç firmas›nda kullan›l›yor. Sak›z›n kendi-
ne özgü hofl bir kokusu var. Kronik öksürük için çok
elveriflli bir ilaç oldu¤u biliniyor. Günümüzde sak›zdan
alt› çeflit ürün elde ediliyor. Ayr›ca sak›z, ülsere çok iyi
geldi¤i gibi kan bas›nc›n› azalt›yor, kolisterin ve fleker
hastal›¤› için de kullan›l›yor. 



06 yönetici: Ahmet Zorlu
rrööppoorrttaajj:: fülay yafla   ffoottoo¤¤rraaff:: özgür güvenç

“Enerjimin kayna¤› hayal”
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Zorlu, sat›n ald›¤› Karayollar› Arazisi, k›sa bir süre sonra
girece¤i Petkim ‹halesi ile yine gözleri üzerine çevirdi. “Vestel’i ald›¤›m dönemde bizi izlemeye devam edin
diyordum, flimdi de ayn›s›n› söylüyorum” diyen Zorlu, bu enerjisini kurdu¤u hayallerden al›yor.

“Enerjimin kayna¤› hayal”
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Zorlu, sat›n ald›¤› Karayollar› Arazisi, k›sa bir süre sonra
girece¤i Petkim ‹halesi ile yine gözleri üzerine çevirdi. “Vestel’i ald›¤›m dönemde bizi izlemeye devam edin
diyordum, flimdi de ayn›s›n› söylüyorum” diyen Zorlu, bu enerjisini kurdu¤u hayallerden al›yor.

Z
orlu Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet

Zorlu’nun son dönemde iki büyük heyecan› var.

Her ne kadar kendisi içinde bulunduklar› tüm

sektörler ve flirketler için ayn› heyecan› besledi¤ini be-

lirtse de, Zorlu Grubu’nun büyüyen iki yeni sektörü

gayrimenkul ve enerji, zaman›n›n büyük bölümünü al›-

yor. 

Karayollar› arazisinin paras›n› peflin ödedi, tapuyu ald›,

peki ya davalar? ‹ETT ihalesi iptal olursa tekrar girer

mi? Karayollar› ve Deva arazisine ne yap›lacak? Son

dönemde yap›lan yat›r›mlar, turizmde de olacaklar›n›n

iflareti mi? 

Petkim ihalesinden beklentisi ne? Petkim al›n›rsa Zor-

lu’da ne tür bir de¤iflim yaflanacak? Enerjide beklenti-

ler ne? Nükleer enerji ile ilgili ne düflünüyor?

Her iki sektörle ilgili say›s›z soruyla kap›s›n› çald›k, tüm

enerjisiyle sorular›m›z› yan›tlad›. Röportaj›n sonuna

do¤ru “peki ya sizin enerjinizin kayna¤› ne” sorusuna

dakikalarca güldü, ard›ndan ayn› soruyu yöneltti “ger-

çekten enerjik mi görünüyorum.”

Asl›nda sorular›n yan›tlar›nda bulunan say›s›z projeyi

okudu¤unuzda bu sorunun yan›t›n› siz de verebilirsi-

niz... Ancak ›srarla sorunun yan›t›n› isteyince iki keli-

meyle yan›t verdi; “hayal ve heyecan”. 

Sizi en çok gayrimenkul mü heyecanland›r›yor flu aralar?

Hay›r. Bizi her ifl heyecanland›r›r. Bir seyahate gider-

ken, bir ifli yaparken, bir randevun varsa... Heyecan ol-

mazsa bir fley yapamazs›n. Onun için, tabii ki gayri-

menkul de heyecanland›r›yor beni. Ancak gayrimenkul

bizim için çok yeni de¤il, bizim haz›rl›¤›m›z dünden bu-

güne de¤ildi, birkaç y›ldan beri vard›. Türkiye’de ciddi

bir yeniden yap›lanma var, inflaat sektörü en h›zla bü-

yüyen sektörlerden biri. Pek çok kentsel dönüflüm pro-

jesi gerçeklefltiriliyor. Türkiye, e¤er Avrupa Birli¤i’ne gi-

recekse, AB standartlar›nda bir ülke, bir flehir, bir kent

yaratmak laz›m. Biz Zorlu Grubu olarak “Bugün yapt›k-

lar›m›z, yapacaklar›m›z›n da teminat›” diyoruz. Karayol-

lar› ihalesini ald›k. Orada ‹stanbul’un simgesi olacak bir

proje gerçeklefltiriyoruz, her gün bu proje ile hafl›r ne-

fliriz. ‹nflallah bu projeyi yüzümüzün ak›yla bitiririz, iflte

bu nedenle heyecanl›y›m tabii.

Karayollar› arazisi için flu anda hangi süreçtesiniz?

Burada yapaca¤›m›z otel projeleri, konferans salonlar›,

rezidanslar, çarfl› vs. için bir dan›flmanl›k flirketiyle ça-

l›flmalar›m›z bafllad›. Buraya hangi firmalar› getiririz,

otele hangi markalar› getiririz çal›flmas› içindeyiz. Bura-
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s› Zorlu Grubu’nun, gayrimenkule ilk ad›m att›¤› nokta,

bir anlamda prestij. Bu nedenle dünyaca konuflulan bir

proje olacak. Bundan kimsenin flüphesi olmas›n. 

Zamanlama nedir?

2010 y›l›na yetifltirmek için çal›flmalar›m›z devam edi-

yor. ‹nflallah Ekim ay›n›n 15’inde konsept projeler bit-

mifl olacak. Y›lbafl›nda da kazmay› vuraca¤›z. 

Karayollar› arazisi ile ilgili projelerinizi ilk aç›klad›¤›n›z

dönemde, a¤açlar›n bir tanesini bile kestirmeyece¤inizi

söylemifltiniz. Bu sözü tutabilecek misiniz? 

Kesinlikle. Birincisi, ben Ahmet Zorlu olarak yeflil me-

rakl›s›y›m. ‹kincisi oradaki a¤açlar› 50 y›lda zor yetiflti-

rirsiniz, sat›n alman›z mümkün de¤il. Biz oran›n yeflilli-

¤ini daha da fazlalaflt›raca¤›z. Bir beton y›¤›n› haline

getirmeyece¤iz. Beton y›¤›n› haline getirerek, kamu-

oyunun önünde mahçup duruma düflmek istemeyiz.

fiehrin güzelli¤ini önce yeflil gösterir. Biz de oray› yem-

yeflil bir park haline getirece¤iz. Bundan da kimsenin

flüphesi olmas›n. 

Bugün ‹stanbul’un pek çok yeri yeniden yap›land›r›l›yor.

Siz Avc›lar’a Plaza’y› yapt›¤›n›zda bu bölgede hiçbir fley

yoktu. Burada da büyük bir de¤iflim yaratt›n›z. 

fiimdi bizim bulundu¤umuz ada, 25000 dönüm arazi-

dir, etraf›na bir bak›n, bir de bizim iki ad›m ötemize gi-

din bir bak›n. Olay bir bina yapmakla kalmaz, çevreyi

de düflünmek mecburiyetindesiniz. Çevreyi düflün-

mezseniz, kendi kendinizi baltalam›fl olursunuz. Ayr›ca

oray› güzellefltirebilirseniz, sizin de¤eriniz daha çok ar-

tar. Ben buradan ne kadar rant yapar›m, benden son-

ras› tufan olmaz. Biz Zorlu Grubu olarak sanayide bu-

nu yapt›k, gayrimenkulde de bunu yapaca¤›z. Biz in-

flaat flirketi de¤iliz. Biz kentsel dönüflümün içinde bir

parçay›z. 

Gayrimenkulle ilgili herkes sizi büyük bir merakla izliyor.

Ne yapacaks›n›z, nas›l yapacaks›n›z diye. Bu nas›l bir

duygu? 

10 y›l önce Vestel’i ald›¤›m›zda, “bizi izlemeye devam

edin” demifltik. Yine ayn› fleyi söylüyorum, “bizi izleme-

ye devam edin”. 

Gayrimenkuldeki yat›r›mlar›n›z Karayollar› ile s›n›rl› de¤il. 

Hay›r. fiu anda ‹stanbul’da Deva arazisinde, Marma-

ris’te, ‹zmir’de turizm ile ilgili projelerimiz var. Bu proje-

ler devam edecek. 

Turizme de girdi¤inizi mi anlamal›y›z? 

Hay›r. Turizme de¤il. Örne¤in, burada 5 y›ld›zl› flehir

oteli yap›lacak. Dünyan›n en iyi markalar›n› getirece¤iz

ve kiraya verece¤iz. ‹flletmesini de düflünebiliriz. Baka-

ca¤›z, tam net de¤il. fiimdilik yapaca¤›m›z›n en iyisini

yapaca¤›z diyebilirim. Yurtd›fl›ndan markalar gelip,

“Burada ben de yer alay›m, buras› çok güzel” demeli.

Biz, böyle projeler üretmek istiyoruz. Biz buray› yapa-

l›m, param›z› alal›m, ç›kal›m, gerisi ne olursa olsun gibi

bir düflüncemiz yok. 

Sizin d›fl›n›zda da pek çok grup, son 1-2 y›l içinde gay-

rimenkule girifl yapt›. Siz rakiplerin ço¤almas›n› nas›l

görüyorsunuz? 

Türkiye bir yap›laflma içerisine giriyor. Yap›laflma içeri-

sine girdi¤i vakit, burada gayrimenkul flirketlerinin ço-

¤almas› Türkiye için bir avantajd›r. Çünkü, önceleri bi-

reysel flirketler vard›. “Bir apartman yapay›m, 2-5 katl›

bir yer yapay›m” anlay›fl› hakimdir. Ama flimdi yaflam

alanlar› yap›l›yor. Bunlar çok güzel, hiç korkmamak la-

z›m. Bu, kentsel dönüflümün bir lokomotifi. Odam›n

penceresinden d›flar› bakt›¤›m zaman, gördü¤üm man-

zaran›n köyden hiç fark› yok. Ama yeni yap›lan yerlere

bakt›¤›n›z zaman, her fleyi ile yaflam alanlar› kuruluyor.

Bu da çok güzel. 

Çok k›sa bir süre önce 800 milyon Dolar’› nakit olarak

ödediniz. Bu kadar yüklü bir meblay› verirken insan›n

biraz olsun eli titremez mi?

Hay›r. Ben kendi ülkem için yat›r›m yap›yorum. Kendi ül-

kemin güzelleflmesi için, kendi ülkemin insanlar›n›n kulla-

naca¤› ve faydalanaca¤› yat›r›mlar yap›yorum. Art› olarak

bir de bu ülkede yaratt›¤›n eserlerle turizmi çekeceksin.

Dünya bize bakacak. Ben ülkeme yat›rd›¤›m hiçbir para-

dan piflman olmam, korkmam, bilhassa haz duyar›m.

Arazi üzerindeki davalar hala devam ediyor mu? 

Tabii. Dava var. 

‹ETT arazisini alan fieyh Maktum, arazi üzerindeki da-

valar nedeniyle, ödemesini yapmad› ve ek süre istedi...

Yabanc›d›r. Çekinebilir. Ben onu sayg›yla karfl›l›yorum.

Ödemeyi yapt›¤›m gün gazeteciler “Ahmet Bey bu ka-

dar paray› verdiniz, seçim var, korkmuyor musunuz?”

dediler. Bu ülkeye, milyar Dolarl›k yat›r›mlar yapt›k. 30

bin çal›flan›m›z var. Güvenmeseydik, 15-20 tane fabri-

kam›z› baflka ülkelerde kurard›k. Ben haks›z bir yeri

gasp etmedim ki çekineyim. Ayr›ca kamuoyunun, tele-

vizyonlar›n önünde, yaklafl›k 15 firman›n girdi¤i fleffaf

bir ihaleydi. Oradan birinci olduk ç›kt›k. Benim bundan

çekincem olmaz. Ben Türk hukukuna güveniyorum.

Hukuka ayk›r› bir ifl olsa zaten girmem. Ben ülkemden

kazand›m, bu kazanc›m›, son kurufluna kadar ülkeme

yat›raca¤›m. 

Peki, fieyh Maktum vazgeçti diyelim, ‹ETT arazisine

tekrar talip olur musunuz?

Düflünürüz. O günkü flartlara bakar›z. 

O gün fiyat›n yükselmesinin sebebi de sizdiniz.

O gün için oydu, bugün için baflka bir fiyat olabilir. Daha

düflük ya da daha yüksek fiyata sat›labilir. Ticarette her

fley olur. Babam›n bir hikayesi vard›: Küçük çocuk baba-

s›yla birlikte pazara gitmifl, bir deveyi 1 akçeye sat›yor-

larm›fl. Babas›na gidip, bir devenin 1 akçe oldu¤unu

söylemifl, babas› pahal› demifl. Çocuk ›srarla devenin 1

akçe oldu¤unu söylemifl, babas› da pahal› oldu¤unu.

Aradan 15 gün geçmifl, baba o¤ul yine pazara gitmifller.

Devenin de¤eri 1000 akçe olmufl, çocuk babas›na de-

venin 1000 akçe oldu¤unu söylemifl, babas› da al de-

mifl. Çocuk flafl›rm›fl ve sormufl. “1 akçeye pahal› dedin,

o zaman almad›n, 1000 akçeye mi alaca¤›z?” Babas› da

“O zaman 1 akçem yoktu ki” diye yan›t vermifl. fiimdi

1000 akçem var, alma gücüm var, al›r›m. Olay bu.

Verdi¤iniz 800 milyon Dolar’›n ‹stanbul ya da Türkiye

için nas›l kullan›lmas›n› isterdiniz?

Bizim paray› yat›rd›¤›m›z gün, Bay›nd›rl›k Bakan› aç›kla-

ma yapt›. Bu para, kurufluna kadar Karayollar›’na, Türk

halk› için harcanacak. Bu da çok güzel bir fley. 



Son bir buçuk y›ldan beri sizi ihalelerde görmeye al›fl-

t›k. Sizi görene kadar da çok fazla patronu, o masada

görmüyorduk. Petkim ihalesinde de olacak m›s›n›z? 

Neden olmayay›m? Arkadafllar benim olmam› istiyorlar.

Orada bir ihaleye giriyorsunuz, bir kurumu, bir araziyi

sat›n al›yorsunuz, tabii ki orada o heyecan› görüyorsu-

nuz. Biraz önce de söyledi¤im gibi heyecans›z bir fley

olmaz. 

O an› sevdiniz mi?

Tüprafl ihalesine girdim. Petkim, DenizBank ihalelerine

girdim. 6 ihaleye girdiysek, 4 ihaleyi ald›k, 2 ihaleden

çekildik. Demek ki sevmiflim. 

Geçti¤imiz günlerde bas›na yans›yan bir haberde, 10

y›ldan k›sa bir süre içinde Koç’un Sabanc›’ya oranla 3

misli büyüdü¤ü belirtiliyordu. Bunun arkas›ndaki itici

güç olarak da Tüprafl ve Opet görünüyor. Petkim’i al›r-

san›z, Zorlu nereye gider? 

Zorlu koflmaya devam ediyor. Zorlu Grubu Vestel’i ald›k-

tan sonra baflka bir yere gelmifltir. Gayrimenkulde, Tür-

kiye’nin en büyük gayrimenkul flirketlerinden birisi haline

geldi. ‹nflallah Petkim’i de al›rsak, Zorlu birkaç ç›ta daha

atlar. Birkaç ç›ta derken, Petkim’in büyüklü¤üyle de¤il,

buraya yap›lacak yat›r›mlarla ilgili söylüyorum. Orada 4-

5 milyon Dolar’l›k bir yat›r›m öngörüyoruz. ‹nflallah o 4-5

milyon Dolar’l›k yat›r›m› öngördü¤ümüz vakit, tabii ki

Zorlu Grubu birkaç ç›ta daha yükselecek.

Tüprafl’› alamamak sizi üzdü mü?

Biz almamazl›k yapmad›k. ‹hale iptal edildi. Biz gidenin

arkas›ndan bakmay›z, ileriye bakar›z, arkam›z› dönüp

bakmay›z. 

Enerjide de büyük yat›r›mlar yap›yorsunuz. Zorlu Ener-

ji’nin 14. kurulufl y›l›n› kutlad›n›z. Ama iki y›l öncesine

kadar Zorlu’nun enerjide oldu¤u bile bilinmiyordu. Ora-

daki f›rsat› da öngörmüfl müydünüz? 

Biz 14 y›l önce enerjiyi kurarken, elektrik kesintisi gibi

durumlar çok oluyordu. Kendi ihtiyac›m›z için baflla-

m›flt›k. Sonra Zorlu Enerji büyümeye bafllad›. 2000 y›-

l›nda halka açt›k. Zorlu Enerji’de çok daha büyümemiz

gerekirdi, Türkiye’deki enerji politikalar›yla da ilgili so-

runlar vard›. fiu anki durum da hakl› oldu¤umuzu orta-

ya ç›kard›. Maalesef Türkiye’de iyi bir enerji politikas›

izlenmedi. Bugün Zorlu Enerji küçümsenecek bir bo-

yutta de¤il. Yaln›z yurtd›fl›nda 2 milyar Dolar’l›k yat›r›m

var. Önümüzdeki befl y›l içinde Zorlu Enerji, yurtd›fl› ya-

t›r›mlar›yla beraber 4-5 bin megawattlara ulaflacak. Bu

küçümsenecek bir rakam de¤il. 

Önümüzdeki günlerde ilk kez Trakya Bölgesi’ne gaz

da¤›t›m› yapacaks›n›z, di¤er yandan rüzgar santralleri

kuruyorsunuz. Baflka projeler var m›? 

2009-2010-2011’de hidrolikler faaliyete geçecek. Gaz

aramalar› yap›yoruz. Geçen y›l yeni bir kuyudan gaz

bulmufltuk. Bugün yar›n yine böyle bir haber bekliyo-
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ruz. Trakya do¤algaz da¤›t›m›n› biz yapaca¤›z. fiu an-

da borular döfleniyor. 

Peki nükleer enerji ile ilgili planlar›n›z var m›?

Nükleer için yasa henüz ç›kmad›. Türkiye, enerji darbo¤a-

z›na her gün biraz daha yaklaflmakta. Tabii ki nükleer çok

ülkede var. Fransa, nükleer enerjinin yüzde 25-30’unu

üretiyor. Bugün hidrolik santraller, 3-4-5 y›lda faaliyete ge-

çiyor. fiu anda bile bir do¤algaz santralini kurmak 1,5-2 y›l

sürer ve tribün yok. Onun için Türkiye’nin bir yerden bafl-

lamas› laz›m. Çünkü Türkiye büyüyor. Büyümek mecburi-

yetinde. Bu enerjiyi yaln›z hidroliklerden elde edemezsiniz.

Enerjiyi çeflitlemeniz laz›m. Çeflitlenirse, Türkiye bundan

karl› ç›kar. Ben, aç›k ve net olarak nükleer santralin bugün

bafllamas› gerekti¤ini söylüyorum. Çünkü nükleer santra-

le, bugün evet denilse, yap›m› 8-10 y›l sürüyor. 

Genelde özel sektör temsilcileri verdikleri demeçlerde,

bunun tek bafllar›na de¤il, mutlaka devletin ortakl›¤›yla

yap›lmas› gerekti¤ini söylüyorlar.

Devletin ortakl›¤›n› de¤il, al›m garantisi istiyorlar. Çün-

kü 4-5 milyar Dolar’l›k bir yat›r›m gerekiyor. 

Siz yak›ndan takip ediyor musunuz nükleer konusunu?

Kesinlikle.

Peki siz bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?

Çal›flt›kça çal›fl›yorum. ‹flleri yaparken de bunlardan bil-

gi sahibi olman›z laz›m. Yeni bir fleyler ö¤reniyor olmak

keyifli. Ö¤renmenin yafl› yoktur. Bir insan, beyninin al-

t›da birini kullan›yormufl. Tamamen kullan›rsan o za-

man çok daha fazla çal›fl›r. 

Her yerde konusu geçiyor. Gerçekten üniverste kura-

cak m›s›n›z? 

‹nflallah. Kafam›zda oluflturmaya çal›fl›yoruz. Bölge

olarak nereye kurabiliriz, nas›l yapabiliriz? Tabii ki üni-

versite ifli kolay bir olay de¤il. Ama Zorlu’nun slogan›

“Yapacaksan en iyisini yap.” Biz en iyisini yapmak için

çal›fl›yoruz. Mehmet Zorlu Vakf› olarak yapaca¤›z. Di-

¤er sektörlerde büyük projelerimiz var, bunlar flekillen-

di¤inde üniversite konusu daha da a¤›rl›k kazanacak. 

Çok ciddi yat›r›mlar yap›yorsunuz. Bugün 30 bin kifliyi

istihdam ediyorsunuz, yar›n çok daha fazlas›na ihtiyac›-

n›z olacak. 

Keflke yat›r›m yap›ls›n da istihdam yarat›lsa. Bugün

Türkiye’deki iflsizlik sorunu çözülemezse di¤er prob-

lemlerimizi de çözemeyiz. Bana bu ülkeden baflka yer-

de yaflar m›s›n diye sorsan “Kesinlikle hay›r” derim. Hiç

tereddüt etmem. Kuflu alt›n kafese koymufllar, ah va-

tan, vah vatan demifl. 

Bizim ciddi bir iflsizlik sorunumuz var ama nitelikli iflgü-

cü sorunumuz da var. 

Nitelikli iflgücü azl›¤› büyük problem. Fabrikalarda,

enerjide, her yerde bu s›k›nt›y› çekiyoruz. Nüfusumuz

çok ama onu e¤itememifliz. E¤itemedi¤imiz zaman da

ondan ne isteyebiliriz. Bu da ülkeye büyük paralara mal

oluyor. Biz, öncelikle ülkemizde istihdam yarataca¤›z

ama e¤itime de çok önem vermek zorunday›z. 

Üniversite projesinin nedeni bu mu? 

Devletin de katk›s› olmal›. Üniversiteyi ben yapaca¤›m,

flunu ben yapaca¤›m demekle ne yaz›k ki olmuyor.

Devlet de diyecek ki, sen üniversite yapacaksan, sen

bu kadar koy, ben de bu kadar koyay›m, böylece al

yap üniversiteyi. O zaman her fley çok daha güzel olur.

Yurtd›fl›ndan ö¤retmen de getirirsin, lisan bilen çok sa-

y›da ö¤rencin de olur, bilinçli insanlar›n da olur. Bu, bir-

den bire de olmaz, bir nesil gerekir buna. O zaman

okuyan insanlar da çocuklar›n› daha iyi yetifltirir. Ülke

bilinçlendi¤i vakit, kalk›nmam›z daha kolay olur ve refa-

h› daha çabuk yakalar›z. 

Peki Ahmet Bey, nereye oynuyorsunuz? Türkiye’ye mi,

bölgeye mi, Dünya’ya m›?

Biz, Zorlu Grubu olarak, globalleflen bir grubuz. Global

rekabetin içinde, rekabetçi bir grup olman›z laz›m. Ko-

nu biz en zengin olaca¤›z, biz en büyük olaca¤›z konu-

su de¤il. Globalleflen Dünya’da, rekabet edebilir ve

ayakta durabilir bir grup olmam›m›z çok önemli. Oyna-

d›¤›m›z yer budur.

Bir röportaj›n›zda “Hiç hayalsiz olmaz” demifltiniz. Fakat

hayalin bir ölçe¤i var m›d›r? Bugünkü ölçekte bir Zorlu’yu

mu hayal etmifltiniz, yoksa biraz daha mütevaz› m›yd›?

Hayalin ölçe¤i olmaz. fiimdi yine hayallerimiz var. Ör-

ne¤in, diyorsunuz ki, “Gayrimenkul için en iyi yerde bir

yer alay›m, orada onu yapay›m, orada bunu yapay›m.”

Bunlar hayal iflte. Hayalin sonu yoktur. ‹yinin sonu var

m›? Yok. Heyecan ve hayalin de yok.
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Mahallede çete kuran bir k›z çocu¤udur asl›n-
da Zeynep Tanbay. Bir gün annesi elinden
tutup bale stüdyosuna götürür. Kap›dan içe-

ri girer ve karar›n› verir, dansç› olacakt›r. “Uzun boylu-
sun, fizi¤in klasik dans için uygun de¤il” derler, dinle-
mez. Buna kendisi karar verecektir. Durup dinlenme-
den çal›fl›r. Ailesi, “Eyvah k›z›m›z kendini dansa verdi.
Hayat› boyunca yapamayaca¤› bir ifle girdi” diye endi-
flelidir. Ama k›zlar›n› dans e¤itimi için ABD’ye gönder-
mekten de geri kalmazlar. Dansç› olamaz denilen Tan-
bay, 17 y›l kald›¤› ABD’de burslar kazan›r, dünyan›n en
önemli dans okullar›nda hoca olur, bafldansç› olarak
dans eder. 1997’de de Türkiye’ye geri döner.

Tanbay, sevdikten ve çal›flt›ktan sonra her fleyin üste-
sinden gelinebilece¤ini anlat›yor insana. “Benim için
sözün bitti¤i yerde dans bafllar” diyor. Yönetici, kore-

ograf ve dansç› olarak yer ald›¤› Zeynep Tanbay Dans
Projesi’yle Türkiye’de modern dans alan›nda bir ilke
imza at›yor.

Zeynep Tanbay Dans Projesi nas›l ortaya ç›kt›?
2000 y›l›nda Zeynep Tanbay Dans Projesi bafllad›. An-
cak o zamanlar proje baz›nda toplan›p sonra da¤›lan
bir gruptuk. Her projede genelde Avrupa’dan gelen
de¤iflik dansç›lar oluyordu. ‹lk befl y›l›m›z böyle geçti.
Bu arada çok güzel bir seyirci kitlesi oluflturduk. Belki
de daha önce süreklili¤i olan dans topluluklar›n›n olma-
mas› nedeniyle ilgi çektik. 2006 y›l›ndan itibaren sürek-
lili¤i olan, hep beraber bir çat› alt›nda toplan›p reper-
tuvar oluflturabilece¤imiz, turnelere ç›kabilece¤imiz bir
toplulu¤a dönüflsün diye Akbank’a teklif verdim. Onlar
da onaylad› ve bu flekilde Zeynep Tanbay Dans Projesi
bir toplulu¤a dönüfltü.

10 dans: Zeynep Tanbay
rrööppoorrttaajj:: berrin türkmen

Söz biter dans bafllar
‹çindeki sese kulak verdi. Di¤erlerini hiç duymad›. Dans etmek istiyordu. Hayat›n›n büyük bölümü 
parmak uçlar›nda geçti. Dünyan›n en önemli topluluklar›nda dans etti. Bugün kendi grubu Zeynep Tanbay
Dans Projesi ile karfl›n›zda...



Bu projeye Türkiye’ye neler kazand›rd›?
Toplulu¤un oluflmas› Türkiye aç›s›ndan çok önemli.
Çünkü Türkiye’de dans, özellikle bale ve klasik bale,
daha çok devletin tekelinde. Bizim özel sektör çat›s› al-
t›nda bir toplulu¤a dönüflmemiz, modern dans›n pro-
fesyonel bir meslek olarak görülmesinin yolunu açt›.
Bence böyle topluluklar›n kurulmas› için örnek oldu.
Ben Akbank’›n Zeynep Tanbay Dans Projesi’yle 10
dansç›y› bir çat› alt›nda maaflla çal›flt›rmas›n› dans top-
luluklar› kurulmas›  aç›s›ndan bir mihenk tafl› olarak gö-
rüyorum.

Nerelerde dans ettiniz? ‹lgi nas›ld›?
2006 projemiz olan “Dört Ayak”la aç›l›fl›m›z› 2006 ‹s-
tanbul Uluslararas› Tiyatro Festivali’nde yapt›k. Sonra
Ankara, ‹zmir, ‹zmit, Edirne ve Antalya’ya gittik. Tüm
gösterilerimizde yo¤un bir ilgiyle karfl›laflt›k. Ben toplu-

luktan önce Zeynep Tanbay olarak Diyarbak›r, Batman
ve Viranflehir’e gittim. Hayat›nda ilk defa modern dans
gören insanlar karfl›s›nda dans ettim ve çok güzel tep-
kiler ald›m. ‹nsan çok mutlu oluyor. 

Zeynep Tanbay Dans Projesi ile ilgili hedefleriniz ne?
Türkiye’nin dört bir yan›n› dolaflmaya niyetliyiz. Yurtd›-
fl›ndan ilk teklifimizi Almanya’daki bir festival için ald›k.
Geçen y›l Tiyatro Festivali’ne gelen bir elefltirmen Al-
manya’da bizimle ilgili güzel bir elefltiri yazm›fl. Bu sa-
yede teklif geldi. Sonra tan›t›m filmimizi izleyen ve Bre-
zilya’da festival düzenleyen bir organizatör Brezilya’ya
davet etti. Yavafl yavafl fark edilmeye baflland›k. Asl›n-
da benim düflündü¤üm, ilk üç y›lda Zeynep Tanbay
Dans Projesi olarak yurtiçinde tan›nmak, sonra yurtd›-
fl›na aç›lmakt› ama tan›nmam›z düflündü¤ümden çok
daha h›zl› gerçekleflti. 
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Zeynep Tanbay Dans Projesi Toplulu¤u



12 dans: Zeynep Tanbay

“Dans beden, ruh ve zihnin birlefliminden olufluyor. Dans belki de bu üçünün birleflti¤i tek sanat dal›. 
Dansta beden de t›pk› bir sporcuda oldu¤u gibi, ayn› yo¤unlukta iflin içine giriyor. O yüzden dansç›l›k 
için dünyan›n en zor mesle¤i dendi¤ini biliyorum.”

Siz dans etmek için mi do¤dunuz?
12 yafl›nda, ki o zamanlar geç say›labilecek bir yaflta,
annem elimden tuttu ve beni Ankara’daki Ku¤u Bale
Stüdyosu’na götürdü. O gün bugündür dans ediyo-
rum. Dans benim için hayat›n ta kendisi. Benim için sö-
zün bitti¤i yerde dans var. Ve bugün dünyaya bakt›-
¤›mda sözün bitti¤ini görüyorum.

Yapt›¤›n›z hareketlerle bedeninizin s›n›rlar›n› zorlad›¤›-
n›z› düflünüyor musunuz? 
Kesinlikle. Hem bedenimizin hem zihnimizin hem de
ruhumuzun s›n›rlar›n› zorlad›¤›m›z› düflünüyorum. Dans
beden, ruh ve zihnin birlefliminden olufluyor. Dans bel-
ki de bu üçünün birleflti¤i tek sanat dal›. Bir müzisyen
için ruh ve zihin önemlidir, ama beden fark etmez. Ti-
yatroda bile beden danstaki gibi de¤ildir. Resim derse-
niz ayn› flekilde. Ama dansta zihin ve ruhun d›fl›nda,

beden de, t›pk› bir sporcuda oldu¤u gibi, ayn› yo¤un-
lukta iflin içine giriyor. O yüzden dansç›l›k için dünyan›n
en zor mesle¤i dendi¤ini biliyorum.

Dans yaln›zca yetenek ifli mi?
Yetenek çok önemli. Ama ben yetenek kadar çal›flma-
n›n da çok önemli oldu¤unu düflünüyorum. Benim ha-
yattaki en büyük deste¤im çal›flmakt›. Çal›flmak, çal›fl-
mak ve çal›flmak. “Olamazs›n, mümkün de¤il” dendik-
çe, yan›mdaki kifli üç kere çal›fl›yorsa, ben 15 kere ça-
l›flt›m. Baflkalar›n›n olamazs›n demesi beni afl›r› çal›fl-
kanl›¤a itti. Ailem beni 18 yafl›mda ABD’ye gönderirken
bu iflin olmayaca¤›n› anlamam› umut ediyorlard›. Gitti-
¤im y›l›n sonunda burs kazand›m. Sonra baflka burslar
geldi. Baflkalar›n›n olamaz demesi benim için yeterli
de¤ildi. Olamayaca¤›na kendim karar vermek istedim.
Bugün beni aray›p “Zeynep Han›m, bir k›z›m var, gör-
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menizi istiyorum. Acaba bu yolda ilerlesin mi?” diyorlar.
Ben de “Buyurun gelin, derse de girsin” diyorum ama
hiçbir flekilde onun bu ifli yap›p yapamayaca¤›na karar
veremem, böyle bir hakk›m oldu¤unu düflünmüyorum
ve onlara söylüyorum. Hayatta baflkas›n›n gelece¤i
hakk›nda karar verme gücüne sahip olmad›¤›m› ö¤ren-
dim. Zaman›nda benim hakk›mda da bir karar verildi ve
hiçbir ifle yaramad›. Kendim yap›p yapamayaca¤›ma
karar vermek istedim ve yapabilece¤imi gördüm.

Dansta baflar› ne demek? ‹yi dans›n k›stas› nedir?
Baflar› benim hayatta hiç kullanmad›¤›m bir kelime. Ba-
flar› nedir ki? Baflar›, yaln›zca bir insan›n kafas›na koy-
du¤unu yapmas›d›r diye düflünüyorum. Bana göre bu-
gün saat 16.00’da sinemaya gitmeyi planlay›p,
16.00’da sinemada olmak baflar›d›r. 16.00’da sinema-
ya gidememek de baflar›s›zl›k olabilir. Yani böyle basit

bir fley benim için. Hayat›m boyunca baflar› gibi bir ke-
limeye tak›lmad›m. Baflar›, insan› baflar›s›zl›¤a iten bir
fleydir. Bir dansç› ne zaman baflar›l› olur bilmiyorum.
Bence dans etmek istiyorsa ve dans ediyorsa baflar›l›-
d›r. Bir rolü dans etmek isteyip de etmiflse ne güzel.
Buna birileri baflar› diyor, ama ben kullanm›yorum bu
kelimeyi.

Kaç yafl›na kadar dans edilir?
46 yafl›nday›m. Dans ediyorum ama eskisi gibi gecede
befl ayr› dansta ç›kmam söz konusu de¤il. Örne¤in
Zeynep Tanbay Dans Projesi’nin yeni gösterisinde de
iki küçük bölümde dans edece¤im. Dansç›lar var, çok
uzun süre gidebiliyor; dansç›lar var daha önce bitiyor.
Bir tiyatrocu, müzisyen, piyanist gibi de¤ilsiniz, 80 ya-
fl›nda hala dans edemezsiniz. Zaten böyle olmas›n› da
istemem.

Zeynep Tanbay
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Yüzy›llar›n prestij sembolü
Ge n t l e m e n On l y La d i e s Fo r b i d d e n

(Yaln›zca centilmenlere, bayanlara yasak)

Bugün dünyada 50 milyondan fazla insan›n oyna-
d›¤› golf, kökleri 15. yüzy›l ‹skoçya’s›na dayanan
bir spor ve o günden bugüne prestijini koruyor.

“Golf” kelimesi halk etimolojisine göre, “yaln›zca centil-
menler için, bayanlara yasak” anlam›na gelen “Gentle-
men Only Ladies Forbidden” kelimelerinin bafl harfle-
rinden geliyor. Erkek oyunu olarak bilinen golf, art›k ka-
d›nlar taraf›ndan da benimseniyor. 

Golf, bir spor ya da oyun olman›n ötesinde, giyimi, kitle-
si ve kurallar›yla kendi kültürünü de oluflturmufl bir etkin-
lik. Say›ca az görünen ama birçok ayr›nt›ya ve farkl›l›¤a
sahip olan golf malzemeleri kadar, golf oynarken giyilen
k›yafetler de önem tafl›yor. Birçok terimi ve görgü kura-
l›n› içeren golf, yaratt›¤› kültürle son y›llarda Türkiye’de
de h›zla gelifliyor; yaln›zca “yabanc›”lar›n ilgilendi¤i bir
spor olarak alg›lanmaktan uzaklafl›yor. Milli sporcular›,
e¤itmenleri, sahalar›, hatta üniversitede uzmanl›k bölü-
müyle giderek daha fazla ilgi çekiyor ve gelifliyor. 

Peki golf nas›l bir spor? Di¤er sporlardan ayr›lan, onu
özgün k›lan yanlar› neler? Öncelikle, golfün bir yafl s›n›-
r› yok. Yediden yetmifle, eli aya¤› tutan herkes oynaya-
biliyor. Gloria Golf Club Müdürü Ali fiahin, golf sporun-
da iflin s›rr›n›n yaflta de¤il, “swing”de oldu¤unu söylü-
yor. Yani topa vurmak için sopan›n savrulmas›n d a.
Swing’in temel kurallar› uyguland›¤›nda top, hava flart-
lar›na ba¤l› olarak 10 ila 300 metre gidebiliyor. Golf oy-

namak için gereken en önemli malzeme olan sopaya
“club” da deniyor. Vurufllarda sopa de¤ifltirilerek farkl›
sopalar kullan›labiliyor, ancak swing tekni¤i de¤iflmi-
yor. Sopa d›fl›nda golf oynamak için gerekli say›da to-
pa, top altl›¤›na ve malzemeleri tafl›mak için çantaya
gereksinim duyuluyor. 

Golf sporunda temel amaç, topu bafllama yerinden (tee
g r o u n d ) , yeflil alandaki (green) deli¤e en az vuruflla so-
kabilmek. Golfün iki farkl› oynama flekli var: Maç oyu-
nu ve vurufl say›s› oyunu. Maç oyunu (Match Play) ka-
zan›lan ve kaybedilen deliklere göre oynan›rken, vurufl
say›s› oyununda (Stroke Play) hedef, oyunu en az say›-
da vuruflla bitirebilmek. Golf sahalar›n›n uzunlu¤u ge-
nellikle 100 ila 600 metre aras›nda de¤ifliyor ve temel-
de 9 ya da 18 delik bulunuyor. 18 parkurluk sahalar›n
uzunlu¤u 7 bin metreye kadar varabiliyor. 

Görgü sabit k›yafet de¤iflken
Di¤er oyun ve sporlarda oldu¤u gibi golf oynamak için
de yaln›zca malzemeleri edinmek yeterli olmuyor. Bir
golf oyuncusu olmak, zorunlu terim ve kurallar› bilmeyi
g e r e k t i r i y o r . Golf sporunda kurallar; oyun kurallar›,
davran›fl kurallar› ve k›yafet kurallar› olarak üçe ayr›l›-
yor. Davran›fl kurallar›, temelde golfün bir centilmen gi-
bi oynanmas›n› kaps›yor ve “görgü kurallar›” ya da “eti-
quette” olarak adland›r›l›yor. Oyuncular partnerlerine,Foto¤raf: Sina Ataman

Kaynaklar: w w w . g o l f e u r o p e . c o m, w w w . g o l f s u p p o r t . c o m, w w w . t u r k e y a n d g o l f . c o m
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rakiplerine ve do¤aya sayg›l› olmak zorunda. Kalkan çi-
min yerine konmas›, oyun öncesi rakiple el s›k›fl›lmas›,
s›ray› takip etme, oyuna geç kalmama ve son y›llarda
da cep telefonu ile konuflmama görgü kurallar›n›n ba-
fl›nda geliyor. Oyun kurallar› ise daha çok teknik kural-
lar› içeriyor. Tüm bu kurallar yüzy›llard›r özenle korun-
mufl ve çok az de¤iflikli¤e u¤ram›fl. Oyun ve davran›fl
kurallar›na oranla en çok de¤ifleni ise k›yafet kurallar›.

Golf sporunda k›yafet çok önemli görülüyor. Polo yaka
t-shirt, alt› çivili deri ayakkab› golf k›yafetinin de¤iflmez
parçalar›. K›yafet kurallar› oldukça eskilere dayansa da,
çok az golfçü taraf›ndan s›k› flekilde uygulan›yor. Çün-
kü k›yafetler de¤ifliyor, buna istekli modac›lar giderek
art›yor. Örne¤in, ünlü tasar›mc› Johan Lindeberg, 1996
y›l›ndan bu yana haz›rlad›¤› golf koleksiyonlar› ile golf
sporunda devrimler yap›yor. Lindeberg, dünyay› de¤ifl-
tirebilmek için önce golf sporunun de¤ifltirilmesi gerek-
ti¤ine inan›yor. Bunun nedeni, golf oynayanlar›n büyük
k›sm›n›n önemli kararlar› alan insanlar olmalar›. Linde-
berg bu nedenle golf k›yafetleri tasar›mlar›nda al›fl›lm›-
fl›n d›fl›na ç›k›yor. 

Golf k›yafetlerinde de¤ifliklik yapmaya çal›flan bir d i ¤ e r
modac› ise Heather Dixon. Dixon kad›n golfçüler için
k›yafet tasarl›yor. Bunun as›l nedeni Dixon’un golfe
bafllad›¤›nda k›yafet almak için gitti¤i ma¤azadaki
ürünlerin tümünün erkekler için oldu¤unu görmesi. 

Bir de sponsor ço¤alsa...
Bafltan aya¤a her fleyiyle seçkin olan bu sporun turnu-
valar› amatör ve profesyonel olarak ikiye ayr›l›yor. Ama-
tör yar›flmalar genelde tecrübe kazanmak için oynan›-
yor ve yar›flma ödülü 500 Sterlin ile s›n›rl›. Profesyonel
yar›flmalar ise para ve onur için oynan›yor. Golfçüler,
Türkiye’de profesyonel golf turnuvalar›n›n yeterli olma-
d›¤›n›, bunun nedeninin de sponsor eksikli¤i oldu¤unu
söylüyor. Fakat ‹stanbul’da birçok amatör turnuva dü-
zenleniyor. 

Golf Federasyonu Baflkan› Ahmet A¤ao¤lu, son dört
y›ld›r, milli tak›m kurmak için çal›flmalar yürütüyor. Bu
çal›flmalar›n meyvelerini de bir süredir topluyor.
1996’da kurulan Golf Federasyonu, o zamanlarda
yurtd›fl›ndaki turnuvalarda 70 civar›nda sporcuyla yar›-
fl›rken, bugün bu say› 500’lerde. 10 y›l önce antrenör
ve hakem bulunmazken, bugün 48 antrenör, 13 ha-
kem golf için çabal›yor. Türk milli tak›m›n›n Avrupa’da
26 s›ra birden yükselmesi de son y›llardaki baflar›yla
ilintili. Ancak tak›m›n 2004 y›l›nda Avrupa Golf ‹kinci Li-
gi fiampiyonas›’nda birinci olmas›, böylece milli tak›m›n
ikinci ligden birinci lige yükselmesi en önemli baflar›.
Milli tak›m›n, geçti¤imiz y›l Slovenya’da düzenlenen Av-
rupa Büyükler fiampiyonas›’nda da ikincili¤i bulunuyor.
Ayn› flampiyonada bireysel yar›fllarda milli tak›m oyun-
cusu Hamza Say›n 218 vuruflla üçüncü olarak bronz
madalya ald›.  

Do¤um yeri ‹skoçya
Günümüzde oynanan flekliyle golfün 1457 y›l›nda ‹skoçya’da

do¤du¤u ve “gowf” olarak adland›r›ld›¤› biliniyor. Do¤al or-

tamda, insanlar›n ilkel golf sopalar›yla çak›l tafllar›na vurma-

s›yla oynanan oyun, zaman›nda di¤er tüm sporlar gibi savafl

tehdidinden dolay› yasaklanm›fl. 

Yasaklar›n kalkmas› ile tekrar canlanan golf için kurulan ilk

kulüp, 1744 y›l›nda Leithli Golfçü Beyler Kulübü (The Gentle-

men Golfers of Leith) olmufl. Edinburgh yak›nlar›ndaki Le-

ith’te ilk golf sahas›n›n kuruluflu da bu tarihlere denk geliyor. 

‹ngiltere d›fl›nda ilk golf sahas›n›n kuruldu¤u ülke ise, o za-

manlarda ‹ngiliz egemenli¤i alt›nda olan Hindistan. 1820’de
Bangalore’da aç›lan ilk golf sahas›n› Hindistan’›n di¤er flehir-

lerinde kurulanlar takip etmifl. 1867 y›l› ise kad›nlara özel ilk

golf kulübünün kuruldu¤u ve kad›nlar için ilk golf yar›flmas›-

n›n düzenlendi¤i y›l. 

Zaman içinde teknolojinin ilerlemesiyle el yap›m› malzemeler-
den seri üretime geçilmesi, ulafl›m olanaklar›yla insanlar›n ha-

r e k e t l i l i ¤ in i n artmas›yla birçok yere golf sahalar› aç›lmay a

b a fl l ad › . Golf y a y g › n l a fl m ay a bugün de devam ediyor.

Kökeni 6 yüzy›l öncesine dayanan ve dünyada 50 milyonun üzerinde
oyuncu bulan golf, Türkiye’de de yayg›nlafl›yor. Türk golfçülerin

say›lar› ve elde ettikleri baflar›lar artt›kça golf sahalar› da ço¤al›yor. 

Dünyan›n bir numaral› golfçüsü kabul edilen ve as›l ad› Eldrick olan Tiger Woods, 32 yafl›nda ve 3 yafl›ndan beri golf oynuyor. 1984

y›l›nda henüz 8 yafl›nda olmas›na ra¤men, 9-10 Yafl Dünya Gençler Golf fiampiyonas›’nda ilk birincili¤ini ald›. 1996 y›l›nda profes-

yonel olan Woods’un, büyük flampiyonalarda 11 birincili¤i var. Final turlar›nda mutlaka k›rm›z› ya da k›rm›z› tonlar›nda tiflört giyen
Woods, bu rengin iddial› ve agresif bir renk oldu¤una inan›yor. 



1 6 m o d a: R›fat Özbek
r ö p o r t a j: esra melek yi¤itsözlü

“Giyilmeyecek k›yafeti tasarlamam”
Dünyaca ünlü moda tasar›mc›s› R›fat Özbek, seyyah gibi geziyor, tasar›m› “giyilebilirlik” kriteriyle
yap›yor ve her seferinde baflar›y› yakal›yor. “Moda haftas› düzenleyip bekleyerek bir yere var›lmaz” diye
seslendi¤i Türk modac›lara da mesaj› var: “ Tasar›m uzaktan kumandayla yap›lmaz!”



R›fat Özbek moda dünyas›nda Türk ad›n› duyuran
ilk isimlerden. 1970’te mimarl›k e¤itimi almaya
gitti¤i Londra’da, prestijli moda okullar›ndan

St. Martin School of Art’a geçti ve üstün baflar› derece-
siyle mezun oldu. Özbek’in moda serüveni de burada
bafllad›. Mezuniyetinden sonra birkaç y›l “Monsoon” ad-
l› ‹talyan haz›r giyim firmas›nda çal›flt› ve k›sa sürede tüm
dünyada ismini duyurmay› baflard›. Baflar›s›nda yurtd›fl›n-
da okumas›n›n faydas›n› yads›m›yor. Her zaman do¤ru al-
g›lanmas›n› ve onu tan›yanlardan, çal›flmalar›n› bilen pek
çok kifliden destek görmesini flans olarak görüyor.

Tasar›mlar›n›z her defas›nda farkl›l›¤›yla dikkat çekiyor,
bu gücü nereden buluyorsunuz?
De¤iflik renkler bulmaya, de¤iflik temalardan ilham alma-
ya çal›fl›yorum. Kendimi tekrarlamay› sevmiyorum. Özü-
me sad›k kalarak siluetleri de¤ifltiriyorum. Haz›r giyim yap-
t›¤›mdan, benim için en önemli kriter tasar›mlar›m›n giyile-
bilmesi. Hiçbir zaman giyilmeyecek k›yafetler tasarlamam.
Detayc› ve titizim. Tatmin oluyorum, ama yeterli görmüyo-
rum. Her defas›nda kendimde kusurlar buluyorum, kendi-
mi sürekli elefltiriyorum ve daha çok çal›fl›yorum. Kusurla-
r›m› düzelterek kendimi yeniliyorum. Bunlar da bir sonraki
koleksiyonumun daha iyi olmas›n› sa¤l›yor. 

Çal›flma sürecinizden söz edebilir misiniz?
Alt› kiflilik bir tasar›m ekibim var. Tasar›m sürecinin her
aflamas›nda yer al›yorum. Bir temaya karar verdikten
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sonra ekip olarak bir siluet tasarl›yoruz. Eski tasar›mla-
ra, kitaplara bak›yoruz. O temayla ilgili dünyan›n çeflitli
müzelerindeki sergileri ziyaret ediyoruz. Ard›ndan han-
gi renkleri ve kumafllar› kullanaca¤›m›z› belirliyoruz.
Tüm aksesuvarlar› benim ilgim ve be¤enim do¤rultu-
sunda seçiyoruz. Ancak koleksiyonlar› ekip olarak ha-
z›rl›yoruz. Ard›ndan defilenin haz›rl›klar›na bafll›yoruz.
Dekorun haz›rlanmas›ndan kullan›lacak müzi¤e kadar
tüm detaylar› düflün üp ciddi bir haz›rl›k yap›yoruz. 

Kendinizi ait hissetti¤iniz bir co¤rafya var m›? 
Yurtd›fl›nda yaflamaya ve çal›flmaya çok al›flt›m. Uzun
y›llard›r Pollini’ye tasar›m yap›yorum. Pollini ailem gibi
oldu. Yurtd›fl›nda çal›flmak daha rahat. Dünya insan›-
y›m ben. Her yer evim gibi. Ne Türk, ne ‹ngiliz gibiyim.
Dünyay› dönüp dolafl›yorum. Bugüne kadar bir yere
adapte olmad›m. Bu hem beni daha mutlu ediyor hem
de tasar›m gücümün sa¤lam kalmas›n› sa¤l›yor. Türki-
ye’yi de ihmal etmiyorum, s›k geliyorum.

Temas› olan koleksiyonlar ön plana ç›k›yor. Neden,
trendleri neler belirliyor? 
Her modac› ayn› anda, ayn› fleyden s›k›l›yor. Yeni fley-
ler istiyor. ‹nsanlar da modadan çok çabuk b›k›yor. H›z-
lanan bir dünyan›n sonucu olarak moda da alt› ayda bir
de¤ifliyor, yenileniyor. Bu nedenle modac›lar bu h›za
ayak uydurmak için de¤iflik temalara yöneliyor. Bunda
tüketici beklentilerinin de etkisi oluyor. Farkl› temalar
insanlar›n ilgisini çekiyor. 

Koleksiyonlar›n›zda da farkl› kültürlerin izlerini, de¤iflik
renk ve kumafllar› görüyoruz. Sizin için de¤iflik kültürler,
renkler ne ifade ediyor? 
Farkl› kültürleri renkli olduklar› için tercih ediyorum. Her
zaman farkl› kültürlerden, çok renkli insanlardan ilham
ald›m. Renkli desenleri ve ifllemeleri olan k›yafetleri çok

seviyorum. K›yafetlerdeki renklili¤in insanlar› mutlu etti-
¤ini düflünüyorum. 

Hangi kültürlerden ilham al›yorsunuz?
K›z›lderili, Osmanl›, Tayland ve Tibet kültürlerinden çok
etkilendim. Bunlar tasar›mlar›ma da yans›yor. S›k s›k se-
yahat ediyorum, farkl› kültürleri araflt›r›yorum. Hem keyif
hem de tasar›mlar›m için ilham al›yorum. Ayr›ca benim
için müzik, sanat, sinema, modern hayat, kütüphaneler,
kitaplar ve tüm dünyay› takip etmek de çok önemli.

Moda dünyas›nda gelecek temalar› bugünden görebili-
yor musunuz? 
Gelecekte ne gibi temalar olaca¤›n› bilemiyorum. Bunu
bilsem çok zengin olurum. fiu an kafamda ilginç bir te-
ma yok. Ekip arkadafllar›mla her zaman neler yapabile-
ce¤imizi düflünüyoruz. Beyin f›rt›nalar› yap›yoruz. De¤i-
flik fleyler üretmeyi seviyoruz, bu bize heyecan veriyor.

Yurtd›fl›nda baflar›l› olan genç Türk tasar›mc›lar›n say›s›
artt›. Kimleri be¤eniyle izliyorsunuz? 
Bora Aksu ve Hakan Y›ld›r›m’›n tasar›mlar›n› çok be¤eniyo-
rum. Çünkü daha modern bir ak›m takip ediyorlar. Fazla
oryantalist olmadan, modern bir dünya içinde çal›fl›yorlar.

Türk modas›n› ve modac›lar›n› de¤erlendirmenizi iste-
sek neler söylerdiniz? 
‹yi gidiyor. Türkiye'nin marka yaratma çabas›na inan›-
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yor ve destekliyorum. Ancak yeterli görmüyorum. Biraz
daha sosyal olmak gerekiyor. Bu konuda hükümetin
deste¤ine de ihtiyaç var. Yurtd›fl›na aç›lmak için moda-
n›n merkezinde olmak gerekiyor. Örne¤in Japonlar
1980’lerde Paris’te ünlü oldular. Ülkelerinde bir moda
haftas› yapmak gibi bir ›srarlar› da olmad›. D›flar›da ne-
resi moda üssüyse orada oldular. Türkiye’de genç mo-
dac›lar› destekleyen gruplar daha çok para yat›r›p
onlar› New York, Milano, Paris gibi moda merkezlerine
göndermeliler. Yaln›zca ‹stanbul’da bir moda haftas›
yap›p dünyaya aç›lmay› beklemek do¤ru de¤il. Japon-
lar Tokyo’da moda haftas› yaparak ünlü olmad›. Türk
modac›lar› d›flar›ya aç›k olmal›, modan›n merkezlerine
gitmeli. Hatta orada yaflamal›lar. Türkiye’de oturarak
yurtd›fl›nda ünlü ve baflar›l› olmak çok zor. Bu ifl uzak-
tan kumandayla olmaz.

Dünyaca ünlü markalar›n ‹stanbul’da ma¤aza açt›¤›n›
görüyoruz. Baz›lar›  “‹stanbul moda üssü” oluyor diyor.
Potansiyeli var m›? 
‹stanbul gittikçe büyüyor ve kozmopolit bir flehir haline
geliyor. Onun için de yurtd›fl›n›n ilgisini çekiyor. Potan-
siyel oldu¤unu düflündükleri için buraya yat›r›m yap-
maktan çekinmiyorlar. 

Geçen yaz Bodrum’da “Yast›k” firman›z› açt›n›z, fikir
nas›l do¤du? Neden yast›k?
Bodrum Yal›kavak’ta alt› y›l önce yar›m bir tafl ev sat›n
ald›m. Mimarl›k da okudu¤um için mimarisinin yar›s›n›
ve iç dekorasyonunu ben yapt›m. Evi yaparken istedi-
¤im gibi yast›klar bulamad›m. D›fl› güzel olsa içi elyaft›,
içi güzel olsa d›fllar› kötüydü. Ben bulam›yorsam kimse
bulamayacak diye yast›k yapmaya karar verdim. Defile-
lerimde kulland›¤›m kumafllar›n parçalar› ve dünyan›n
çeflitli köflelerine yapt›¤›m seyahatlerde toplad›¤›m eg-
zotik ve fl›k kumafllarla yast›klar yapt›m. Türkiye’deki

pazarlardan ald›¤›m basmalar› da kulland›m. Port Bod-
rum Marina’da “Yast›k” ismini verdi¤im ma¤azay› orta-
¤›m Erdal Kayalar ile açt›m. Geçen y›l çok da ilgi gördü.
Bu y›l yeni bir koleksiyon h a z › r l a d › k . Bu benim için ta-
mamen bir e¤lence, kafam› da¤›tmak için yap›yorum.

fiubelerini açmak istiyor musunuz? 
fiubelerini açmak isteyenler oluyor, ama tan›mad›¤›m›z ki-
flilere bu ifli vermek istemiyoruz. Kendimiz yapmak istiyo-
ruz. Önümüzdeki y›l ‹stanbul’da açmay› düflünüyoruz.

Türkiye’de ilk defa Mavi Jeans için tasar›m yapt›n›z.
Türkiye’de ifl yapmak ve ilk defa blue jean tasarlamak
nas›l bir deneyim oldu? 
Pollini’yle kontrat›m var. Pollini blue jean yapmad›¤› için
Mavi Jeans’ten gelen teklifi kabul edebildim. ‹lk defa
Türkiye’de bir ifl yapt›¤›m için önce çekindim. Mavi
Jeans firmas›yla çal›flmaktan çok zevk ald›m. Çok Av-
rupai ve ciddi bir kurum oldu¤unu gördüm. Blue jean
tasarlamak ise ayr› bir keyif oldu.

Bugüne kadar pek çok ödül ald›n›z. Bundan sonras›
için hayaliniz nedir? 
Var tabii. Çok güzel bir ev koleksiyonu yapmak istiyo-
rum. Mobilya ve ürün tasar›m› yapmay› planl›yorum. Bu
konuda yaln›zca yast›k tasar›m› yap›yorum, ama yak›n
zamanda farkl› giriflimlerde bulunmay› hedefliyorum. Ev
t a s a r l a m ak fikri çok keyifli geliyor.
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Amerikal› sanatç› Robert Smithson ve arkadafl-
lar›n›n do¤aya sanat eserleri arma¤an ederek
teflekkür etmek iste¤i, 1960’larda yepyeni bir

sanat›n do¤mas›na yol açt›. Smithson ilk olarak
1960’larda modüler birimleriyle ço¤unlukla kristal yü-
zeyleri an›msatan minimalist çelik heykellerle dikkat
çekti. 1970’te ise en ünlü yeryüzü eseri haline gelecek
olan Spiral Jetty’i (Spiral Dalgak›ran) Utah’taki büyük
Tuz Gölü’nün kuzeydo¤usundaki k›y›lara infla etti.
Smithson bu devasa eseri göle kilometrelerce uzaktan
tonlarca tafl getirerek tamamlayabildi.

Yeryüzü sanat› ad› verilen bu ak›m, Amerikan minima-
lizminin temsilcileri Walter de Maria, Dennis Oppenhe-
im, Michael Heizer gibi isimlerin de kat›l›m›yla yayg›nl›k
kazand›. 

Yeryüzü sanat›nda bütün do¤a, sanatç›n›n sergi alan›-
n› oluflturuyor. Do¤an›n genifl alanlar›nda insan müda-
halesiyle gerçeklefltirilen yeryüzü sanat›nda, do¤adaki
tüm materyaller kullan›l›yor. Her türlü do¤al objenin kul-
lan›ld›¤› sanat›n uygulama biçimi ise do¤ada hendekler
açma, topra¤a gömme, galeri mekan› içinde toprak,
gübre, tafl ya da insan ürünü çevresel nesneler yerlefl-
tirme biçiminde çeflitlilik gösteriyor. 

Bu eserler sergilenemez!
Do¤aya uyumlu çal›flmada sanatç›lar, “sanat do¤a için-
dir” düflüncesiyle birlikte sanatsal biçimlendirme yolunu
seçer. Sanatç› ortaya koydu¤u esere do¤an›n zaman
içerisinde müdahalesini de eserin bir parças› olarak ka-
bul eder. Bir baflka deyiflle sanatç› ve do¤a, eseri birlik-
te biçimlendirir. Ortaya konan sanat eseri zaman içeri-

sinde do¤an›n müdahalesiyle flekillenir, hatta büsbütün
yok olabilir. Bu sanat anlay›fl›nda do¤aya, onu eksiltme-
den ve art›rmadan b›rak›lan eserler yine do¤a taraf›ndan
yeni sanatç›lara yer açmak amac›yla silinebilir.

Yeryüzü sanat›, ayn› zamanda galerilerde gerçeklefltiri-
len sanatsal çal›flmalara karfl› duran bir sanat ak›m›.
Yeryüzü sanat›n›n eserlerinin pek az› galerilerde sergi-
leniyor. Eserler galerilerde sergilense bile ticari aç›dan
bir de¤er tafl›m›yor. 

Çünkü bu sanat ak›m›n›n eserleri, ak›m›n önemli temsil-
cilerinden Andy Goldsworthy’nin “Çamur Kapl› Tafl” ve
kar, buz gibi materyaller kullanarak oluflturdu¤u di¤er
heykeller gibi zamana karfl› koyamayarak yok oluyor.
Ya da Richard Long’un “Wyoming Çemberi” adl› ese-

Do¤a için do¤a içinde sanat



2 1

rinde oldu¤u gibi sanatç›n›n gerçeklefltirdi¤i düzenle-
me, bir baflka mekanda ayn› biçimde tekrar edilemiyor. 

Do¤adan geldi, do¤aya dönecek
Yeryüzü sanatç›lar›, sanat eserinin ölümsüzlü¤ü fikrine
de pek kulak asm›yor. Zaten izlenmek gibi bir amaçlar›
da bulunmuyor. Yarat›lan eserler foto¤raf› ya da video
görüntüsü al›nd›ktan sonra ait oldu¤u yere, yani do¤a-
ya b›rak›l›yor. Bu aç›dan çöl, yeryüzü sanatç›lar› aç›s›n-
dan uygun bir ortam sa¤l›yor. Çöl, üzerindeki de¤ifliklik-
leri çok kolay yutabiliyor ve eski haline rahatl›kla geri
dönebiliyor. Bu da yeryüzü sanatç›lar›n›n, “eseri do¤aya
kurban etme” iste¤ini tatmin ediyor. Bu yolla sanat ese-
ri gözden kaybolsa da sanat asla yitirilmiyor. Do¤a, ya-
flanan de¤iflim içerisinde kendisine arma¤an edilen sa-
nat› özümseyerek, yeni bir sanat eserine flekil veriyor.

T ü r k ç e’de yeryüzü ya da arazi sanat› olarak adland›r›lan “land art” ak›m› 1960’lar›n sonunda ABD’de
ortaya ç›kt›. Tafl, toprak ve birçok do¤al malzemenin kullan›lmas›yla gerçeklefltirilen yeryüzü sanat›

“sanat do¤a içindir” yaklafl›m›n› benimsiyor.

Spiral Jetty
Robert Smithson’›n ünlü yap›tlar›ndan Spiral Jetty, da¤›n›k dizilmifl kayal›k bir alandan olufluyor. Kendi etraf›nda
sarmalanarak bir ç›kmazla son buluyor. Eserin gerçeklefltirilme aflamas›n› foto¤raf ve video kayd›yla ölümsüzlefl-
tiren Smithson, eserin tamamlanmas›n›n ard›ndan spirallerin aras›nda k›rm›z› yosunlar›n ortaya ç›kt›¤›n› gördü. Do-
¤a, Spiral Jetty’yle iletiflime geçerek dev spirali kanayan bir canl›ya dönüfltürmüfltü. 

Kompleks Kent
Michail Heizer, Nevada Çölü’nde kaz›lan ve içi betonla kapla-
nan dev yataklar oluflturdu. Yataklar›n içine da¤lardan kesti¤i
dev boyutlu üç granit parçay› yerlefltirdi ve eserine “Y e r i n d e n
Edilen-Yeniden Yerlefltirilen Kütle” ad›n› verdi. Heizer’in yak›n
zamana kadar, yap›m›n› Nevada Çölü’nde sürdürdü¤ü Komp-
leks Kent (Complex City) ise dünyan›n en büyük boyutlu sanat
eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kompleks Kent, befl
farkl› yap›dan olufluyor. Bugüne kadar üçü tamamland›, dör-
düncüsü ise bitmek üzere. Michail Heizer
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Yansa külü, y›k›lsa foto¤raflar› kal›r
Yap›ld›¤› dönemde dünyan›n dördüncü büyük kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), y›k›lsa
bile, birçok mimardan övgü alan kendine özgü çizgisi, teknik yap›s› ve grafiksel hatlar›yla eski 
foto¤raflarda yaflayacak. 

Yansa külü, y›k›lsa foto¤raflar› kal›r
Yap›ld›¤› dönemde dünyan›n dördüncü büyük kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), y›k›lsa
bile, birçok mimardan övgü alan kendine özgü çizgisi, teknik yap›s› ve grafiksel hatlar›yla eski 
foto¤raflarda yaflayacak. 
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Anl› flanl› Taksim Meydan›’na öyle bir bina kon-
durulacak ki, opera, bale, tiyatro, sinema, ser-
gi, kongre gibi türlü etkinliklere mekan olsun…

Bu da yetmez! Mimarisiyle dünyada ad› geçsin, ülkeye
sembol olsun. ‹flin hofl yan› tüm bunlar oldu da. Tak-
sim Meydan›’na bakan öyle bir bina yap›ld› ki, dünya-
n›n dördüncü, Avrupa’n›n ikinci büyük sanat merkezi
unvan›n› ald›. Ald› almas›na da, hakk›nda Meclis’ten y›-

k›m karar› ç›kan ve belki de bir gecede y›k›lacak olan o
an›t-bina bir gecede dikilmedi. Çal›flmalar› 1930’larda
bafllad›. Amaç önce büyük opera merkezi infla etmek-
ti. Ve temeli 1946'da at›ld›. ‹lk proje çok de¤iflikli¤e u¤-
rad›. Mimar Hayati Tabanl›o¤lu'nun yapt›¤› de¤ifliklik-
ler, bugünkü Atatürk Kültür Merkezi’ni oluflturdu. Bina-
n›n özgün mimarisi, kimilerince so¤uk, kimilerince ola-
¤anüstü bulundu. Zamanla herkes taraf›ndan ben i m-



sendi. Günümüze gelindikçe, yap›ld›¤› dönemin tasar›m, mimari ve teknoloji anlay›fl›n› yans›tmas› aç›s›ndan mi-
mari de¤ere sahip oldu¤u kabul edildi. “Erken Cumhuriyet”, dönemlerinin tasar›m anlay›fl›n› yans›tt›¤› ve bu aç›-
dan önemi, mimarlar›n ço¤u taraf›ndan do¤ruland›. AKM’nin bu anlamda modern kültür merkezi yap›lar› aras›n-
da yads›namayacak bir yeri oldu¤unun alt› hep çizildi. ‹flte bu bina, 1969 y›l›nda ünlü Aida aryas›yla aç›ld›. 

AKM yan›yor
Gerçekten de göz kamaflt›r›c› bir binayd› ve dillere destan bir aç›l›fl› oldu. 1960’lar Türkiye’sinde opera için yap›-
lan ve dünyan›n en ünlü aryalar›ndan biriyle aç›lan bir bina… Ancak öyle bir olay yafland› ki, sanatseverlere rüya-
n›n erken bitti¤ini düflündürdü: 1970 y›l›… Arthur Miller'›n Cad› Kazan› sahneleniyor. Oyun s›ras›nda her yer alev
alev… AKM yan›yor! 

AKM, ç›kan yang›nda büyük tahribat gördü. Yeni de¤ifliklikler, s›k› güvenlik ve yang›n önlemleriyle yap› 1978'de
yeniden aç›ld›. Bugünkü AKM, bir bak›ma o yang›ndan sonra yeniden do¤an AKM asl›nda. Bin 300 kiflilik büyük
salon, 500 kiflilik konser salonu, 200 kiflilik tiyatro salonu, 250 kiflilik sinema salonunun yan› s›ra büyük bir sergi
salonuna da sahip olan bina, ‹stanbul Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestras›'n›n da daimi
sahnesi. Bu kurumlar›n yönetim birimleri ve merkez gifleleri de AKM bünyesinde. 

Bugünkü de¤eri
AKM’nin Türkiye’nin 1970’li y›llarda, kültürel etkinliklerin en yo¤un oldu¤u kentinde, toplumun kültürel gereksin-
melerinin karfl›lanmas› için tasarlanan bir yap› olmas›, bir tasar›m anlay›fl›n› yans›tmas›, dönemin yap›m teknoloji-
lerine sahip olmas›, yani toplumun kültürel yaflam›n› mekana yans›tmas› nedeniyle belge de¤eri bulunuyor. Fiziki
olarak ‹stanbul’un belle¤inin bir parças› olmas›ndan dolay› da kimlik de¤erine sahip. 

AKM yaln›zca ‹stanbul kent sakinlerinin de¤il, tüm ülke insanlar›n›n belle¤inde olan, çeflitli nedenlerle tüm toplum
katmanlar› taraf›ndan kullan›lan ve bilinen bir yap›. Ayr›ca toplumun gereksinimlerini halen karfl›layabilmesi ifllev-
sel oluflunu ve ekonomik de¤eri bulundu¤unu da gösteriyor. 4 0 y›ldan fazla süredir kendisine ça¤dafl toplumda
bir yer bulabilmesinden kaynaklanan süreklilik de¤erini de unutmamak gerekiyor. AKM’nin kültür varl›¤› olmas›
tart›fl›lmayan birçok yap›dan çok daha fazla belle¤imizdeki de¤iflik olaylarla iliflkisi bak›m›ndan an› de¤eri, bunun
da ötesinde çok önemli bir simge de¤eri var. AKM yaln›zca bu de¤erleri ile “kültür varl›¤›” olma niteli¤ini birçok
baflka yap›dan daha fazla hak etmifl bir bina asl›nda. 

Gelen gideni aratacak m›
2010 Avrupa Kültür Baflkenti haz›rl›¤›nda olan, dünya metropolü ‹stanbul’un Cumhuriyet Dönemi mimarisinin
önemli eserlerinden olan AKM’nin, 1999 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› ‹stanbul 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar› Ko-
ruma Kurulu taraf›ndan tescil edilmesine karfl›n y›k›m›na karar verildi. Karar, binay› an›lara ve foto¤raf karelerine
hapsedecek gibi görünüyor. 

Ve flimdi, anl› flanl› Taksim Meydan›’na öyle bir bina kondurulacak ki, opera, bale, tiyatro, sinema, sergi, kongre
gibi türlü etkinliklere mekan olsun… Bu da yetmez! Mimarisiyle dünyada ad› geçsin, ülkeye sembol olsun. Olur
mu dersiniz?

24 k ü l t ü r: A K M
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50’lerin mimarisi
Hayati Tabanl›o¤lu'nun son fleklini verdi¤i AKM projesi, 50'lerin yal›n ve ifllevsel mimari anlay›fl›n›n tipik bir örne-
¤i. Özellikle Büyük Salon'un yüksek sofitas›, derin ve genifl sahnesi, yine bu sahnenin çeflitli asansörlerden olu-
flan geliflmifl mekanik kapasitesiyle farkl› kullan›mlara imkan vermesi, AKM'yi Türkiye'nin en geliflmifl gösteri sa-
natlar› mekan› yap›yor. Kültür sanat merakl›lar› için hayati önem tafl›yan mekanlardan biri olan AKM ‹stanbullula-
r›n en ünlü buluflma noktas›. 



Televizyon, radyo ya da gazetede yer alan her
haberinde insan unsurunu ön plana ç›karan Fa-
tih Türkmeno¤lu, mesle¤ini soranlara buna uy-

gun bir cevap veriyor: “Bugüne dek birçok hikayenin
peflinden gittim. Ama politik ve sosyal içerikli birçok
haberde bile insan ö¤esini öne ç›kard›m. Anlad›m ki
ben en çok insan hikayesi anlatmay› seviyorum ve en
iyi bu ifli yap›yorum.” 

Bo¤aziçi Üniversitesi Psikolojik Dan›flmanl›k Bölü-
mü’nün ard›ndan New York Üniversitesi’nde insan kay-
naklar› yönetimi ve iflletme konusunda lisansüstü e¤itim
alan Türkmeno¤lu, 1994’te ad›m att›¤› gazetecilik yafla-
m›nda 45 ülkeyi gezdi. Bu gezilerdeki izlenimlerini de
“Üç Kurufl Olsun, K›rm›z› Olsun” adl› kitab›nda aktard›. 

27 hikayeden oluflan bu kitab›n yay›nlanmas›n›n ard›n-
dan, ABD’deki University of Michigan’dan k a z a n d › ¤ ›
uluslararas› gazetecilere verilen “Knight Wallace Jour-
nalism Fellowship” bursunu de¤erlendirerek efliyle bir-
likte Ann Arbor’a yerleflti. Türkmeno¤lu, bir buçuk y›ll › k
ö¤rencili¤in ard›ndan ikinci kitab› “Amerikan Rüyas› Ta-
birleri” ve k›z›yla Türkiye’ye döndü. NTV’de “Sesler ve
Renkler”, “Yolcu” gibi programlar› haz›rlayan Türk-
meno¤lu, CNN International’›n da Türkiye temsilcisi ve
2005’ten bu yana Milliyet Gazetesi Pazar ekinin gezi
sayfas›n› haz›rl›yor. 

Birçok ilgi alan›n›z ve unvan›n›z var. En çok hangi ilgi
alan›n›z hakk›nda konuflmaktan keyif al›yorsunuz?
Gazetecilikte konuflacak birçok farkl› konu var. ‹lgi
alanlar›m aras›nda öne ç›kan da gazetecilik. Di¤erleri
ise bu bafll›k alt›nda birer parantez say›labilir. Bütün hi-
kayeler, an›lar, ö¤renilen her fley gazetecilikle bafll›yor.
Yazarl›k, e¤itmenlik, gezi, televizyon çok güzel alanlar.
Ama hiçbiri gazetecilik kadar doyurucu de¤il.

Pek çok insan dünyay› gezme hayalini kurarken bunu
çok az› baflarabiliyor, bunun s›rr› nedir?
Tamamiyle gitme tutkusuyla ilgili. 1995’te, gazetecili¤e
bafllad›¤›m ilk y›llarda bile, henüz kimse bir yerlere gitmez-
ken bir yolunu bulup gidiyordum. Gezmeyi çok seviyorum
ve beni gezilere davet eden hiçbir kurumu da “geliyorum”
deyip kand›rmad›m. fiu anda bir sürü daveti zaman yok-
lu¤undan kabul edemiyorum. Evlilik ve çocuktan sonra
çok de¤ifltim. Hayata bak›fl›m de¤iflti. Nerede akflam ora-
da sabah tarz› art›k beni çok mutlu etmiyor. 

‹nsan eninde sonunda yerleflmek mi istiyor?
Bende gitme hissi hiç bitmedi. Gitme iste¤i bazen 30
y›l bile gitseniz geçmiyor. Hiçbir fley yapamasam da
06.30 vapuruyla Eminönü’ne gidiyorum, Mahmutpa-
fla’da dolafl›yorum. 

Turist olarak gitmekle gazeteci olarak gitmek aras›nda
fark vard›r flüphesiz…
Kesinlikle gazeteci olarak gitmeyi tercih ederim. Turist
olarak gidip çok ciddi biçimde gezen kifliler tan›d›m.
Ancak turist olarak gitmek ço¤unlukla tam olarak git-
mek say›lmaz. Gazeteci olarak gitmenin birçok avanta-
j› var. Televizyon kameras›yla gidiyorsan›z birçok kap›
önünüzde aç›l›yor. Gitti¤iniz ülkenin cumhurbaflkan›yla
ya da bakanlar›yla tan›flma, görüflme flans›n› yakalaya-
biliyorsunuz. 

Tekrar gitmek istedi¤iniz yerler oldu¤unu san›yorum.
Özellikle neresi?
Bugüne kadar 45 ülkeye gittim. Birço¤una tekrar git-
meyi istiyorum, ancak öncelikle hiç gitmediklerimi gör-
meyi isterim. Yak›n oldu¤u halde henüz Çek Cumhuri-
yeti’ni görmedim. Oysa Prag’› çok merak ediyorum.
Onun d›fl›nda M›s›r’› bir günde gezdim, bir ifl için gittim
ve hemen geri döndüm. Hiç sevmedim. Oray› tekrar
görmek isterim, ancak zaman ve enerjimi M›s›r için har-
camal› m›y›m bilemiyorum. Çünkü gitmeden önce M›s›r
hakk›nda kitaplar okumak, ciddi bir araflt›rma yapmak
ve bir kofluflturman›n içine girmek gerekiyor. Bunlar›
düflününce M›s›r’a gitme fikrim kayboluyor. Kanada’y›
da çok k›s›tl› bir zaman dilimi içerisinde gördüm. Kana-
da’da daha çok vakit geçirmek istiyorum. Bu yafl›ma
gelince kesin s›n›rlar›m› daha iyi kavrad›m. Güney Afri-
ka Cumhuriyeti d›fl›nda Afrika’y› ve Uzakdo¤u’yu sev-
miyorum. 

Hillary Clinton, Glafkos Klerides gibi isimlerle röportaj
yapma sürecini anlat›r m›s›n›z?
Bu röportajlarda flans›n da büyük bir önemi var. ‹nan›l-
maz flansl› oldu¤umu düflünüyorum. Güney K›br›s’a
Türkiye’den hiç kimse gitmezken, 1998’de Yunanistan
Büyükelçili¤i’ne bir yaz› yazd›m. ‹ste¤imi kabul edip
davet ettiler. Oraya gitmek için Atina üzerinden uçmak
laz›m. Yaklafl›k üç ay ifllemlerin sürmesinin ard›ndan
“‹zin ç›k›yor” dediler ve Atina’ya gittim. Çünkü Türk pa-
saportuyla Güney K›br›s’a girilemiyor ve izin almak ge-
rekiyor. Girifl iznim havaalan›na fakslanmadan uça¤a
bindim. Uçaktan indi¤imde çok büyük bir organizas-
yonla karfl›laflt›m. O gün Klerides’le röportaj yapt›m.
Yafll› bir adam, t›kana t›kana geldi. Çok kibard›. “Rö-
portajdan önce ne içersiniz?” dedi. “fiampanya” de-
dim, flafl›rd›. fiampanya ald›rd› ve flampanya gelme-
den röportaja bafllamad›m. Böyle kaprisler yapt›m.

fiampanya geldi, aç›ld›, içtik, güldük ve röportaj çok iyi
gitti. Böyle bir güveni kendimde buldu¤um zaman da-
ha iyi hissediyorum. Ama tabii ki bu her zaman böyle
olmuyor. 

New York’ta CNN binas›ndayken Hillary Clinton’›n o
gün kendi partisiyle ilgili bir dernekte konuflmas› oldu-
¤unu ö¤rendim. Bas›n dan›flman›n›n cep telefonunu
buldum. Yaln›zca bir soru ve üç dakika için izin verdi.
Ancak konuflmam›z ayakta, 10 dakikaya yak›n sürdü.
Çok heyecanland›m. Koskoca Hillary Clinton. Belki de
ABD’nin ilk kad›n baflkan› olacak. Çok s›cak davrand›.
‹nsanlarla bir flekilde elektri¤i tutturup röportaj› uzata-
bilmeyi seviyorum. Bunun için haz›rl›kl› olmak ve ne ko-
nufltu¤unu bilmek de önemli. “Bir dünya ünlüsü bul-
dum, bir fleyler soray›m” diyerek yaklaflmak anlams›z
olur. Ulafl›lmas› zor insanlara ulaflmak ve rahat iletiflim
kurmak konusunda psikolojik dan›flmanl›k e¤itimimin
büyük etkisi oldu¤unu düflünüyorum.

Kimlerle röportaj yapmay› isterdiniz?
Belli bir yerden sonra büyüsü kayboluyor. “Bir baflka
dünya ünlüsüyle konuflsam ne olacak ki?” diye düflü-
nüyor insan. Beni gerçekten mutlu eden neyse onu ya-
p›yorum. Gazetecili¤i çok seviyorum, gezi yaz›lar› yaz›-
yorum ve arada s›rada özel büyük röportajlar yap›yo-
rum. Yafl›yor olsayd› Bette Davis’le röportaj yapmak is-
terdim. 
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Gitme hissi hiç bitmiyor



Yüzden fazla ülkeye birçok kez giden Saffet Em-
re Tonguç geziyor, foto¤raf çekiyor ve yaz›yor.
Tonguç, kendisi gibi gitme tutkusuna sahip,

üniversite y›llar›ndan da arkadafl› olan Fatih Türk-
meno¤lu ile hem profesyonel bir rehber hem de keflfet-
meyi seven bir gezgin olarak Türkiye deneyimini “Türki-
ye’de Görülmesi Gereken 101 Yer” kitab›nda toplad›.

“Türkiye’de görülmesi gereken 101 yer”, antik kentler-
den plajlara, efsanelerden kültürel dokuya, konaklama-
dan al›flverifl olanaklar›na, yöresel lezzetlerden do¤al
güzelliklere, mavi yolculuk rotalar›ndan trekking par-
kurlar›na kadar turizm cenneti Türkiye’ye iliflkin dene-
yimlerin aktar›ld›¤› bir rehber kitap. 

Gitme tutkusunu tarif edebilir misiniz?
Bu tutkunun insan›n kiflili¤iyle ilgili oldu¤unu düflünüyo-
rum. Gitme tutkusu kiflinin genetik kodlamas›nda var.
Bu istek benim aç›mdan vizyonumu açan, ufkumu ge-
niflleten bir unsur oldu. Rehberlik e¤itimimin de gere¤i
olarak dünyay› bir uçtan bir uca dolaflt›m. Hem seyahat
edip hem para kazanman›n mümkün oldu¤unu gör-
mek, gitmek konusunda motivasyonumu art›ran bir et-
ken oldu. Bir insan›n gitme tutkusunu tafl›yabilmesi ve
bu iste¤i duyabilmesi için dünyay› merak etmesi gere-
kiyor. Dünyan›n farkl› köflelerinin, kültürlerinin oldu¤unu
bilmesi ve dünya co¤rafyas›n› bir yap-boz gibi görebil-
mesi gerekli. Her seyahat bu yap-bozun bir parças›n›n
tamamlanmas›n› sa¤lar. 

Rehber olarak gezilerinizde dünyay› dolaflan Türklerle
karfl›laflt›n›z m›?
Arjantin ve fiili’nin güneyinde yer alan ve dünyan›n bir
ucu say›lan Patagonya’da ilginç biriyle karfl›laflt›m. Ge-
zi s›ras›nda Türkçe konufltu¤umuzu duyan biri geldi ve
Türkiye’de üst düzey bir yöneticiyken iflten ayr›l›p yola

koyuldu¤unu anlatt›. Bütün Amerika k›tas›n› gezmek
üzere yola ç›km›fl. Alt› ay boyunca, konforundan hiç
ödün vermeden, yaln›zca 10 bin USD harcayarak Ka-
nada’dan bafllay›p ABD’yi gezmifl ve Orta Amerika’ya
kadar gelmifl. Böyle bir seyahati çok daha ucuza yap-
mak mümkün. Özellikle Tayland, Vietnam gibi ülkeler
keflif aç›s›ndan uygun maliyetli yerler. Dünyay› bir uçtan
bir uca dolafl›rken çantas›n› al›p ç›kan kiflilere rastla-
mak mümkün.

G›pta edilecek bir yaflam olarak gözüküyor.
Rehberlik asl›nda d›flar›dan görüldü¤ü kadar g›pta edi-
lecek bir yaflam de¤il. Avantajlar›n›n yan› s›ra birçok
dezavantaj› da beraberinde getiriyor. D›flar›dan bak›l›n-
ca “rehberlerin hayat› tatil” gibi gözüküyor. Ancak so-
nuçta ifl yap›yorum. Gitti¤im ülkelere daha önce defa-
larca gitmifl oluyorum. Tura kat›lan kiflilerin sorumlulu-
¤unu tafl›yorum. Her an yanlar›nda olmak zorunday›m.
Hiç özgür bir an›n›z olamaz. Sabah kahvalt›yla birlikte
bafllar ve akflam odalara çekilene kadar hep beraber
olursunuz. Gece bile tura kat›lan kiflilerin, özellikle dil
bilmemekten kaynaklanan birtak›m sorunlar› olabiliyor
ve çözüm bulmak zorundas›n›z. Rehbere her an ihtiyaç
oluyor. Ayr›ca özel yaflam›n›zdaki birçok sosyal olay›
kaç›rabiliyorsunuz. Arkadafllar›n›z›n dü¤ününe, yafl
günlerine gidemiyorsunuz ve bir süre sonra insanlar si-
zi aramaktan vazgeçiyor. Dolay›s›yla iletiflimimin koptu-
¤u birçok arkadafl›m oldu. Asl›nda sosyal yaflam› olum-

suz etkileyen bir meslek. Tabii yine de dünyay› dolafla-
bilmek güzel.

Dünyan›n birçok noktas›n› görmüfl biri olarak sizce Tür-
kiye’nin gerçek potansiyeli nedir?
Bunu bir Türk olarak de¤il tüm samimiyetimle söylüyo-
rum, kesinlikle ilk befl içerisinde. Türkiye çok güzel,
çünkü inan›lmaz bir do¤aya sahip. Binlerce y›ld›r köprü
görevi üstlenmifl. Mesafe, co¤rafya ve iklim flartlar› aç›-
s›ndan daha uygun bir geçifl noktas› yok. A ile B ara-
s›ndaki en kestirme yol Türkiye. Bu nedenle de inan›la-
mayacak kadar çok say›da uygarl›k izlerini Türkiye’de
b›rakm›fl. Kültürel aç›dan bak›ld›¤›nda büyük bir mirasa
sahip. En güvenilir rehber kitaplardan “Lonely Planet”›n
Türkiye bölümünde; “Yunan kal›nt›lar›n› görmek istiyor-
san›z Yunanistan’a de¤il Türkiye’ye; Roma kal›nt›lar›n›
görmek istiyorsan›z ‹talya’ya de¤il Türkiye’ye gidin” di-
yor. Bu çok do¤ru bir tespit. 

Türkiye d›fl›nda görülmesi gereken ülkeler hangileri?
Benim ilk beflim Avustralya, ‹talya, ‹spanya, Norveç ve
Arjantin. 

Bat› flehirlerini seviyorsunuz.
Etnik olanlar› da seviyorum. Ancak gitti¤im yerlerde
medeniyet de ar›yorum. Bu aray›fl yaflla da ilgili. Yirmili
yafllar›mda, s›rt çantas›yla dolaflt›¤›m dönemde olsay-
d›m farkl› ülkeler söyleyebilirdim. Ancak k›rkl› yafllarda
insan konfora daha fazla önem veriyor ve sorunsuz ta-
til yapmak istiyor. Kand›r›lmayaca¤›, güvenebilece¤i
yerleri tercih ediyor.

Siz tatil için nereye gidiyorsunuz?
Benim için en büyük tatil evde kalmak. Y›lda 15 kez se-
yahate gidiyorum. Dolay›s›yla evde olabilmek benim
için çok büyük bir ayr›cal›k.

Türkiye’de tatil için önerdi¤iniz yerler nereler?
Türkiye, çok genifl bir kültürel zenginli¤e sahip oldu-
¤undan hepsinin önemi çok fazla bilinmiyor. Gitmekten
büyük keyif ald›¤›m antik kentler var. Ayr›ca Alaçat›,
Assos ve Göcek tatil için tercih etti¤im ve önerebilece-
¤im yerler.

“Türkiye’de Görülmesi Gereken 101 Yer” projesinin öy-
küsünü anlatabilir misiniz?
Yaklafl›k befl y›ld›r Hürriyet Ga z e t e s i’nin seyahat ekinde
yaz›yorum. Dolay›s›yla hem yurtiçi hem de yurtd›fl› ya-
z›larda belli bir birikimim oldu. Bunu bir kitaba dönüfl-
türmeyi arzu ediyordum. Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ö¤-
rencilik y›llar›ndan bu yana dostlu¤umuzun sürdü¤ü
Fatih Türkmeno¤lu ile beraber bu kitap yolculu¤una
ç›kt›k. Fatih de böyle bir kitap yazmay› düflünüyormufl
ve projeyi birlikte de¤erlendirmeye karar verdik. Seçti-
¤imiz 101 yeri paylaflarak kitab› yar› yar›ya yazd›k. Pay-
lafl›m› yaparken herkes en iyi bildi¤i yeri seçti. En po-
püler yerleri seçerek, Türkiye’de daha önce yap›lmam›fl
bir projeyi yapmaya çal›flt›k. Herkese hitap edebilecek
tarzda bir kitap oldu.

101 ad›n›n anlam› nedir?
“101” ad›n› seçmemizin nedeni üniversitelerde ilk s›n›-
f›n 101 ile bafllamas›. 101 ile bafllar ve ard›ndan zorla-
flarak devam eder. Bu do¤rultuda Türkiye’nin bafllan-
g›ç kitab›n› yazmak istedik. 
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Dünya miras› Anadolu’da
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Dünyan›n her yerinden her y›l milyonlarca turist a¤›rlayan Kapadokya, Hattuflafl, Nemrut Da¤› gibi 
yerler yaln›zca Türkiye’nin de¤il dünyan›n da miras›. UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’yi 9

bölge temsil ederken Dünya An›tlar Fonu, birisi bu listede de yer alan 5 yeri korunamayanlar listesine ald›.

2. Kapadokya-Göreme Milli Park›
Listeye al›nma tarihi: 06.12.1985 
S›ra: 3 5 7
Niteli¤i: Do¤al / Kültürel 
Göreme Milli Park›, Orta Anadolu’da Nevflehir ili ile
Avanos ve Ürgüp ilçeleri aras›ndaki 40 kilometrekarelik
alan› kapl›yor. An›tlar Yüksek Kurulu taraf›ndan 10
Temmuz 1976’da yürürlü¤e konan “Kapadokya Genel
Koruma Projesi”nin ard›ndan, 1985’de UNESCO Dün-
ya Miras Listesi’ne dahil edilen Göreme Vadisi, eskiden
etkin olan volkanik bölgede yer alan afl›nm›fl bir plato.
Geç Pliyosen Dö n e m’de özellikle Erciyes Da¤›’n›n vol-
kanik patlamalar›yla 10 bin kilometrekarelik bir alan tüf
tabakas›yla, Erken Pleistosen Dö n e m’de ise andezit ve
bazalt lavlar› ile kaplanm›fl. Bunun sonucunda, yumu-
flak tabakalar, “peri bacalar›” olarak adland›r›lan olduk-
ça düzgün konik tepeler ve hava etkisiyle oluflan de¤i-
flimlere dayan›kl› düzensiz kütleler biçimlenmifl.

1. ‹stanbul ve Tarihi Alanlar› 
Listeye al›nma tarihi: 0 6 . 1 2 . 1 9 8 5

S›ra: 3 5 6
Niteli¤i: Kültürel 

‹Ö. 7. yüzy›lda kurulan ‹stanbul'un kuzeyde Haliç,
do¤uda ‹stanbul Bo¤az› ve güneyde Marmara Denizi

ile çevrilen k›sm› günümüzde “Tarihi Yar›mada” olarak
an›l›yor. Bu bölge, Avrupa ve Asya'y› birbirine

ba¤layan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca
kentte hüküm süren uygarl›klar için daima çok önemli

oldu. Bu özellikleri ile Roma, Bizans ve Osmanl› gibi
büyük imparatorluklara baflkentlik yapt›. UNESCO lis-

tesinde, ‹stanbul'un tarihi yerleri, Topkap› Saray›,
Y›ld›z Saray›, Süleymaniye Camii ve Çevresi, Zeyrek

Camii (Pantocrator Kilisesi) ve çevresi, Bozdo¤an
Kemeri ve Haliç olarak tan›mlan›yor. 

Foto¤raf: Hakan Kürklü

‹nsano¤lunun hayat›nda gelece¤e yani bilinmeze
olan ilgi hep büyük oldu. Kahinler, falc›lar hep bu
merak›n sonucu. Tarih ise gelece¤e olan ilginin

gölgesinde kald›, neredeyse tarihçilerden baflka kimse-
yi ilgilendirmedi geçmiflte olanlar. Ama gün geçtikçe
anlafl›l›yor ki, tarih asl›nda gelece¤e ›fl›k tutan bir alan.
Tarihi eserler ise insanl›¤›n geçmiflin derinli¤ini göste-
ren aynas› ve dünyan›n miras›. Onlar› yitirdikçe, koru-
mad›kça asl›nda kendi geçmiflimizi ve gelece¤imizi eli-
mizden uçurmufl oluyoruz. 

Tüm bunlar›n anlafl›lmas›, tarihi eserlerin dünya çap›n-
da de¤erlendirmeye al›narak bütün insanl›¤›n ortak mi-
ras› olarak kabul edilmesi asl›nda çok da eskiye uzan-
m›yor. Evet, dünya miras›n›n korunmas›na dair bir ev-
rensel sözleflme var ama bunun imzalanmas› yaln›zca
35 y›l öncesine dayan›yor. 

Birleflmifl Milletler’in e¤itim, bilim ve kültür örgütü olan
UNESCO, evrensel de¤erlere sahip kültürel ve do¤al
sitleri dünyaya tan›tmak, toplumda söz konusu evren-
sel mirasa sahip ç›kacak bilinci oluflturmak ve çeflitli
nedenlerle bozulan, yok olan kültürel ve do¤al de¤er-
lerin yaflat›lmas› için gerekli iflbirli¤ini sa¤lamak ama-
c›yla 17 Ekim-21 Kas›m 1972 tarihleri aras›nda Pa-
ris’te toplanm›flt›. Bu genel konferansta sorunun ulus-
lararas› bir sözleflme konusu yap›lmas›na karar veril-
miflti. “Dünya Kültürel ve Do¤al Miras›n›n Korunmas›-
na Dair Sözleflme” de 16 Kas›m 1972’de kabul edildi.
Türkiye’nin bu sözleflmeyi onaylama tarihi ise 23 Ma-
y›s 1982. Dünya Mi r a s Listesi de burada belirlendi.

Yani özel olarak koruma alt›na al›nmas› gereken tarihi
eserler ve yerler… 

2000 y›l› sonu itibariyle dünya genelinde Dünya Miras
L i s t e s i’ne kay›tl› 690 kültürel ya da do¤al varl›k bulunu-
yor. Bunlar›n 530 tanesi kültürel/arkeolojik sit, 137 ta-
nesi do¤al sit. 23 tanesi ise karma (kültürel/do¤al) sit
s›n›f›nda. Nitelikleri aç›s›ndan çok daha fazlas›na sahip
olmas›na karfl›n, Türkiye flu anda UNESCO Dünya Mi-
ras Listesi’nde dokuz yerle temsil ediliyor. Dünyan›n
yedi harikas›ndan ikisinin, Artemis Tap›na¤› ve Mauso-
leum’un Türkiye topraklar›nda bulundu¤unu da an›m-
satmak gerekiyor! 

Befl yer tehlike listesinde
Buraya kadarki geliflmeler olumlu asl›nda. Ancak, Dün-
ya Miras Listesi’ne al›nmas› için çal›flmalar yap›lan 16
yerden en az›ndan birkaç›n›n daha listeye girmesi bek-
lenirken, Dünya An›tlar Fonu (WMF) geçti¤imiz ay dün-
yada en fazla tehlike alt›nda olan 100 tarihi yerden be-
flinin ülkemizde bulundu¤unu aç›klad›. Yani bir yandan
listede daha fazla say›yla temsil edilmeyi umuyoruz, öte
yandan tarihi zenginliklerimizi koruyam›yoruz. Tehlike
alt›nda görülen yerlerden biri de ‹stanbul surlar›. Bu
bölge Dünya Miras Listesi’nde de yer al›yor. Görünen o
ki, Dünya Miras Listesi’ne sokmay› baflarabildiklerimizi
de koruyam›yoruz.

WMF taraf›ndan tehlike alt›nda görülen yerlerin ilginç bir
ortak özelli¤i var: Bu befl yerin ço¤u hakk›nda detayl› bir
bilgimiz bile yok! Dünya Miras Listesi’ne girmeye aday

yerler aras›nda bulunmayan bu yerlerin bir k›sm›n› bu lis-
te sayesinde duyduk. Ço¤u hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye ulafl-
man›n neredeyse mümkün olmad›¤› bu befl yer flöyle: 
1. Çukur Han: Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müze-
si yak›n›nda ve Rahmi Koç Müzesi'nin hemen yan› ba-
fl›nda bulunan kervansaray bak›ms›z ve terk edilmifl
durumda, acil bak›ma muhtaç. Bu kervansaray›n tarih-
çesi hakk›nda kolay bulunur bir bilgi kayna¤› yok. Tan›-
t›m› turizm çal›flmalar›nda yer alm›yor.
2. Hasankeyf: Hasankeyf'in, Il›su Baraj› projesi yüzün-
den sular alt›nda kalma tehlikesi alt›nda oldu¤u hat›rla-
t›larak, kentteki tarihi kal›nt›lar›n baflka bir yere tafl›n-
mas› önerisinin bulundu¤u, ancak bunun da kimi so-
runlara yol açabilece¤i kaydediliyor. WMF acilen koru-
ma alt›na al›nmal› diyor, biz üzerine baraj gölü projesi
yapmaktan çekinmiyoruz.
3. ‹stanbul surlar›: Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’yi
temsil eden 9 yer aras›nda bulunmas›na karfl›n acil ba-
k›ma ihtiyac› var. Raporda, tarihi surlar›n korunmas› için
uzun dönemli ve kapsaml› bir plan›n haz›rlanmas› ge-
rekti¤i ifade ediliyor.
4. Meryem Ana ve K›z›l Kilise: Bu yerler hakk›nda da
toplum olarak bilgimiz s›n›rl›. Göreme-Kapadokya böl-
gesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde yap›sal ha-
sarlar bulunuyor. Güzelyurt bölgesinde bulunan K›z›l
Kilise'nin ise kubbesinde yap›sal hasar b u l u n u y o r v e
genel olarak i k i kilisenin de bak›ma ihtiyac› var. 
5. Gazima¤usa (KKTC): Raporda, kentin tarihsel zen-
ginli¤inden söz edilerek flu an Ada'daki siyasal durum
ve izolasyon yüzünden Gazima¤usa'daki tarihsel yerle-
rin yeterince bak›m göremedi¤i kaydediliyor.



3 0 k ü l t ü r

6. Xanthos-Letoon
Listeye al›nma tarihi: 9.12.1988 
S›ra: 484 
Niteli¤i: Kültürel 
Fethiye’ye 46 kilometre uzakl›kta, K›n›k köyü yak›nla-
r›nda bulunan Xanthos, antik ça¤da Likya’n›n en bü-
yük idari merkeziymifl. ‹Ö. 545’te Perslerin egemenli-
¤ine girene kadar ba¤›ms›z olan kent, bundan yakla-
fl›k olarak yüzy›l kadar sonra tamami y l e yanm›fl. Bu
yang›ndan sonra flehir tekrar infla edilmifl, hatta ‹Ö. 2.
yüzy›lda Likya Birli¤i’nin baflkenti olma görevini üst-
lenmifl. Daha sonra Romal›lar›n kontrolüne giren kent,
bundan sonra Bizans egemenli¤ine girmifl ve 7. y ü z-
y›ldaki Arap ak›nlar›na kadar Bizans egemenli¤inde
kalm›fl. Xanthos’a 4 kilometre uzakl›kta bulunan Leto-
on ise, antik ça¤da Likya’n›n dini merkezi konumun-
daym›fl. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis
tap›naklar› ile birlikte, bir manast›r, bir çeflme ve Ro-
ma Tiyatrosu kal›nt›lar› bulunuyor. 

5. Nemrut Da¤›
Listeye al›nma tarihi: 11.12.1987 

S›ra: 448 
Niteli¤i: Kültürel 

Ad›yaman’›n Kahta ilçesinde 2150 metre yüksekli¤in-
deki Nemrut Da¤› yamaçlar›nda ‹Ö. 69-36 y›llar›nda

hükümdarl›k yapm›fl olan Kommagene Kral› I. Antioc-
hos’un tanr›lar› ve atalar›na minnettarl›¤›n› göstermek

için yapt›rd›¤› mezar›, an›tsal heykelleri ve benzersiz
manzaras› ile Helenistik Dönem’in en görkemli kal›nt›-
lar›ndan biri. An›tsal heykeller do¤u, bat› ve kuzey te-

raslar›na yay›lm›fl. Do¤u teras› kutsal merkez ve bu
nedenle en önemli heykel ve mimari kal›nt›lar burada
bulunuyor. ‹yi korunmufl dev heykeller kireçtafl› blok-

lar›ndan yap›lm›fl ve 8-10 metre yükseklikteler. 

3. Divri¤i Ulu Cami ve Darüflflifas›
Listeye al›nma tarihi: 6.12.1985 

S›ra: 358 
Niteli¤i: Kültürel 

Befl yap›dan oluflan bir külliyenin ana yap›lar› olan bir-
birine bitiflik Ulu Cami ve Darüflflifas ›, tarihçesi Hititle-

re kadar geri giden bir yerleflimde, Sivas'›n Divri¤i il-
çesinde bulunuyor. Camide bulunan kitabelerden, ca-

minin 1228-29 y›l›nda, Selçuklu sultan› I. Alâeddin
Keykubad zaman›nda, Mengücekli beyi Ahmed fiah;

Dârüflflifa’n›n ayn› tarihte, efli ve Erzincan beyi olan
Fahreddin Behramflah’›n k›z› Turan Melek taraf›ndan

Ahlat’l› Mu¤is o¤lu Hürrem fiah adl› bir mimara yapt›-
r›ld›¤› anlafl›l›yor. Divri¤i Ulu Camii ve Darüflflifas›, Sel-

çuklu dönemi içinde küçük say›labilecek yap› toplu-
luklar›ndan biri olmas›na karfl›n, alt› sanatç›s› ile dikkat
çekici. Bu ba¤lamda yap› toplulu¤u, Selçuklular›n yan›
s›ra Mengücekli çevresinde de ekip çal›flmas›n›n varl›-

¤›n› gösteren önemli bir örnek.

4. Hattuflafl (Bo¤azköy)
Listeye al›nma tarihi: 2 8 . 1 1 . 1 9 8 6
S›ra: 377 
Niteli¤i: Kültürel 
Çorum, Bo¤azköy’deki Hattuflafl, Hitit ‹mparatorlu¤u’nun
baflkenti olarak Anadolu’da yüzy›llar boyu çok önem-
li bir merkez olmufl. Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler
taraf›ndan “Hattufl” olarak adland›r›lan flehir, Hitit ege-
menli¤ine geçtikten sonra “Hattufla” ad›n› alm›fl. ‹Ö .
1700’lerde Kuflflara flehrinin kral› Anitta taraf›ndan al›-
nan Hattufla, yine Anitta taraf›ndan y›k›lm›fl. Yaz›l› ka-
y›tlarda Anitta ilk Hitit kral›. Yaklafl›k yüzy›l kadar sonra
flehir, I. Hattuflili taraf›ndan tekrar kurularak 400 y›ldan
uzun bir süre hüküm sürecek bir uygarl›¤›n baflkenti
haline getirilmifl. 
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7. Pamukkale – Hierapolis
Listeye al›nma tarihi: 9.12.1988 

S›ra: 485 
Niteli¤i: Do¤al / Kültürel 

Pamukkale, pamuktan yap›lan kaleleri and›ran traver-
tenleriyle tüm dünyay› büyüleyen bir miras. Bölgede

suyun yüzeye ç›kt›¤› yerdeki s›cakl›k 35 derece. ‹nsan
bedeninin ›s›s›na yak›n olan bu su, çeflitli radyoaktif

maddelerin yan› s›ra erimifl maddeler, kalsiyum ve
yüksek oranda karbondioksit içeriyor. Bu su belli bir
süre akt›¤› yerde kireçli bir tortu b›rak›yor. Pamukka-

le'nin ünlü travertenleri böyle olufluyor. Hierapolis
flehrinin kuruluflu da çok eskiye dayan›yor. Bergama

Kral› II. Eumenes taraf›ndan ‹Ö. 190 y›l›nda kurulan
flehre, efsanevi kahraman Telefos'un güzel kar›s› Hie-

ra’n›n ad› verilmifl. Hierapolis, 1210'da G›yasettin
Keyhüsrev zaman›nda Selçuklular›n eline geçmifl.

1354'te meydana gelen fliddetli depremler yüzünden
flehir harap olmufl. 

8. Safranbolu fiehri
Listeye al›nma tarihi: 17.12.1998 
S›ra: 614 
Niteli¤i: Kültürel 
Karadeniz k›y›lar›n›, Bat›, Kuzey ve Orta Anadolu’ya
ba¤layan yol üzerinde yer alan tarihi Safranbolu, co¤-
rafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerle-
flim yeri durumunda. 14. yüzy›l›n bafllar›ndan bu yana
Türklerin hakimiyetinde olan Safranbolu, özellikle 18.
yüzy›lda Asya ve Avrupa aras›ndaki ticaretin önemli
bir merkezi olmufl. Türk kentsel tarihinin bozulmam›fl
bir örne¤i olan bu flehir, geleneksel flehir dokusu, ah-
flap y›¤ma evleri ve an›tsal yap›lar›yla bütünü sit ola-
rak ilan edilen ender kentlerden biri olarak Dünya Mi-
ras Listesi’nde yer al›yor. 

9. Truva Arkeolojik Kenti
Listeye al›nma tarihi: 2.12.1998 

S›ra: 849 
Niteli¤i: Kültürel 

Truva, Homeros taraf›ndan yaz›ld›¤› san›lan iki man-
zum destandan biri olan ‹lyada'da bahsi geçen Truva

Sa v a fl ›’n›n geçti¤i antik yerleflim yeri. Günümüzde
Türkiye s›n›rlar› içinde yer alan Troya kentinin ad›

F r a n s › z c a’n›n etkisiyle, bu dildeki Troie kelimesinin
okunuflundan Türkçe’ye Truva olarak geçmifl ve yay-

g›nlaflm›fl. Truva, Antik ‹da Da¤›'n›n (Kaz Da¤›) etekle-
rinde Çanakkale ili s›n›rlar› içerisinde yer al›yor. 

Bugünkü Hisarl›k mevkiinde bulunan Truva flehrinin
kurucusu Dardanus, Çanakkale Bo¤az›’na da ad›n›

verdi.  Bir Alman keflfetti
1 8 7 0’lerde Alman arkeolog Heinrich Schliemann tara-
f›ndan keflfedilen antik flehrin kal›nt›lar›nda ondan da-
ha sonra yap›lan kaz›lar sonucunda, ayn› yerde, farkl›
dönemlerde yedi kez kent kuruldu¤u ve farkl› dönem-
lere ait 33 katman oldu¤u saptand›. 

Schliemann Troya'da buldu¤u hazineyi önce Yunanis-
tan'a kaç›rd›. 2. Dünya Savafl›'ndan önce Almanya'da
oldu¤u bilinmekte olan hazine, daha sonra kay›plara
kar›flt› ve yak›n zamana dek hazine hakk›nda bilgi al›-
namad›. Fakat k›sa zaman önce Ruslar bu hazinenin
kendilerinde oldu¤unu aç›klad›lar. 
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röportaj: demet fleker

Sultanlar aflk›na
Tarihi kitaplardan ö¤renebilirsiniz ama hissedebilir misiniz? Can Atilla’n›n müzi¤i ile evet. O farkl› bir
müzisyen. Tarihe son derece merakl›; okuyor, araflt›r›yor. Ard›ndan ruhunu kat›yor ve anlatmak
i s t e d i ¤ ini notalar arac›l›¤›yla aktar›yor. Son albümü “1453 Sultanlar Aflk›na” da bunlardan biri. 



Ey flah! Bu süslenmifl, yarat›l›rken özenilmifl görü-
nüfl sana Allah’tan gelmifl bir hediyedir… Senin
güzelli¤in artt›kça benim aflk›m, senin cefa ediflin,

bana çektiriflin artt›kça da benim sabr›m artar, eksilmez,
tükenmez, sana karfl› aflk›m ve sabr›m sonsuzdur. B u
sat›rlar, Osmanl› döneminde yaflam›fl Zeynep Hatun
isimli flaire ait. fiiire ilham veren kifli ise tarihe ad›n› yaz-
d›rm›fl bir imparator; Fatih Sultan Mehmet. Zeynep Ha-
tun, Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk arkadafl›ym›fl ve
ona karfl›l›ks›z bir aflkla ba¤l›ym›fl. Aflk›n› da bu sat›rlar-
la dile getirmifl.  

Can Atilla, bu sat›rlar› ve daha fazlas›n›, yay›nlad›¤› albüm-
le bugüne tafl›d›. Osmanl› tarihinin farkl› konular›n› ele al-
d›¤› üçlemenin ikinci albümü “1453 Sultanlar Aflk›na”da,
Fatih Sultan Mehmet ve ‹stanbul’un
fethini konu al›yor. Fatih Sultan Meh-
met, Atilla’n›n bestelerinde yeniden
hayat buluyor. “Sultanlar Aflk›na”dan
önce yay›nlanan “Cariyeler ve Gece-
ler” isimli albümünde ise Osman-
l› Saray›’ndaki Harem’i ve orada ya-
flayan cariyelerin yaflam›n› konu ald›.
Bu albümlerin ç›k›fl noktas›, Atilla’n›n
tarihe olan ilgisi ve yapt›¤› araflt›rmalar. Fatih Sultan Meh-
met’in gerek devlet adam› gerekse flair kiflili¤inden çok
etkilenmifl; ona olan sevgi ve sayg›s› artm›fl. Bugüne ka-
dar ‹stanbul’un Fethi ile ilgili birçok kitap yaz›ld› ama fetih
flimdiye kadar ilk kez bir müzikal yap›t›n temas› oldu. Atil-
la, “Asl›nda bu, çok gecikmifl bir müzikal proje. Ben ‹stan-
bul’da yaflamad›¤›m halde bu projeye imza att›m. Bundan
çok da mutluyum. Albümü dinleyen insanlar, böyle önemli
bir konunun nas›l atland›¤›n› kendi kendilerine soracaklar”
diyor. Albümde yer alan beste, düzenleme ve keman
kompozisyonlar›, “Zeynep Hatun’un Gizli Aflk›” hariç Atil-
la’ya ait. Albümde her flark›n›n bir öyküsü var.

Sultanlar›n aflk›; ‹stanbul 
‹stanbul, Türk ve yabanc› birçok sanatç›n›n, yazar›n ve
flairin hayran oldu¤u ve ilham ald›¤› bir flehir. Piyer Lo-
ti ‹stanbul için; “Dünyada bir cennet tasvir edebilsey-
dik, o flehir ancak ‹stanbul olabilird i” demifl. Tarihte de
‹stanbul, sultanlar›n afl›k oldu¤u ve fethetmek istedi¤i
bir flehirdi. Atilla da albüme isim verirken bu gerçekten
yola ç›km›fl. ‹stanbul’da yaflayan insanlar›n flehirdeki
güzellliklerin fark›nda olmad›¤›n› söyleyen Atilla, albü-
mü dinleyenlerin Rumeli Hisar›’n›n önünden geçerken
kendi müzi¤ini duymas›n› istedi¤ini belirtiyor. En büyük
iste¤i, albümle birebir iliflkili oldu¤u için, Rumeli Hisa-
r›’nda konser vermek. 

Yeni ça¤ müzi¤ini duydunuz mu   
Atilla, “1453 Sultanlar Aflk›na”dan
önce Türkiye ve yurtd›fl›nda yay›n-
lanan albümleriyle tan›n›yor. Elek-
tronik new age müzi¤in Türki-
ye’deki baflar›l› temsilcilerinden bi-
risi. New age’in  yükselifli 1980’lere
rastlasa da, geçmifli daha eski dönemlere dayan›yor.
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra teknoloji, bu müzik tü-
ründe kullan›lmaya bafllan›yor. Teknoloji devriminin ger-
çekleflmesinden sonra ise Almanya’da ilk elektronik
müzik laboratuvarlar› kuruluyor ve Fransa’da gelifltirili-
yor. Bu teknolojik geliflmelerin bir müzik diline d ö n ü fl t ü-
rülmesiyle birlikte new age müzik bugünkü halini al›yor.

Bu müzik türü günümüzde, “ça¤dafl enstrümantal mü-
zik” olarak da adland›r›l›yor. Besteci, bestelerini orkes-
traya ihtiyaç duymadan enstrümanlar› kullanarak kendi-
si çal›yor.  

Atilla, 1992 y›l›nda yay›nlad›¤› “Bilinçalt›” isimli ilk solo al-
bümüyle birlikte Avrupa’da sesini duyurmaya bafllad›.
Sonras›nda, “Bana dünyan›n kap›lar›n› açt›” dedi¤i, “Tan-
r›lar›n Arabalar›” isimli albümünü Türkiye, Hollanda ve ‹n-
giltere’de yay›nlad›. Hacettepe Üniversitesi Ankara Dev-
let Konservatuvar› keman bölümünden mezun olan Atilla
bugüne kadar yurtiçi ve yurtd›fl›nda 12 albüme imza att›.

“Her fley müzikle anlam kazan›r”
Atilla, “Bir Zamanlar Amerika” filmini izledikten sonra,

“Görüntüler için müzik yapmal›y›m”
demifl ve film müzikleri yapmaya
bafllam›fl. “Tanr›lar›n Taht›: Nem-
rut”, “S›r Çocuklar›”, “Kurulufl-Os-
m a n c › k ” müziklerini yapt›¤› filmler
aras›nda yer al›yor. Son dönemde
filmler için müzik de¤il, flark› yap›l-
d›¤›n› ve müzi¤in sözlerle s›n›rland›-
r›ld›¤›n› söylüyor. Atilla, film müzi¤i-

nin önemini de flu sözlerle aç›kl›yor; “Herkes yönetme-
ni ve oyuncuyu tan›r. Ama, oyuncu a¤larken arkada ne
çald›¤›n› bilmez. Bir filmi izleyen 10 kifli a¤layabilir, ama
müzi¤i duyan 10 bin kifli duygulan›r. Aradaki fark bu-
dur. Her fley müzikle anlam kazan›r.” 

Atilla, son dönemde tiyatro müzikleri yapmaya a¤›rl›k
vermifl. Tiyatro oyunu için müzik haz›rlarken, müzi¤inin
gerçekten lay›k oldu¤u yüzy›la ait oldu¤unu hissetti¤ini
söylüyor. Devlet Tiyatrolar›’nda sahnelenen ve dünya-
n›n üç büyük tiyatro oyunundan birisi olan Antigone’nin
müziklerini haz›rlam›fl. Türkiye’de ilk tiyatro müzi¤i al-

bümünü Atilla yay›nlam›fl. “Kuvayi Milliye” isimli tiyatro
oyunu için besteledi¤i senfoniye bir albümde yer ver-
mifl. Atilla, “Atatürk’ü Anlamak”, “Cumhuriyet 75 Ya-
fl›nda” ve “Dolmabahçe” gibi pek çok belgesel filmin
müzi¤ine imza att›. Belgesel film müzi¤i haz›rlarken o
dönemin ruhunu yans›tabilmek için, öncelikle konuyla
ilgili araflt›rma yapt›¤›n› ve ard›ndan müzi¤i yaratt›¤›n›
söylüyor.  

“Beste yapmak, tanr›sal bir yetenektir”
Atilla müzi¤i, kendisini insanlara ve kendisine anlatma
yolu olarak tan›ml›yor. Müzi¤in kendisini bulmas›n› sa¤-

lad›¤›n› ve ruhunun aynas› oldu¤u-
nu söylüyor; “Herkesin ruhunu
besleyecek bir besine ihtiyac› var.
Bebeklerin süte ihtiyac› varsa, ruh-
lar›m›z›n da yarat›c› bir besine ihti-
yac› var. Kimisi bunu dinden, kimi-
si resimden al›r. Ben müzikten al›-
yorum.” Atilla, beste yaparken mü-
zi¤i ve onun içinde yer alan enstrü-

man› duydu¤unu söylüyor. Beste yapman›n, bir tohu-
mun yarat›lmas›, ya¤murun ya¤mas› gibi tanr›sal bir ye-
tenek oldu¤unu ifade ediyor; “Enstrüman› çalan ellerin,
bilgin ve becerin. Ama çald›ran ne?” Müzi¤inin, elinde
kalem gibi oldu¤unu, sürekli bir fleyler üretti¤ini ve
bunlar›n kendili¤inden bir bütün olarak ortaya ç›kt›¤›n›
b e l i r t i y o r .
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Can Atilla
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Do¤a casuslar›
Dünyada bulunan 10 bin yabani bitki türünün 3 bini yaln›zca Türkiye’ye özgü. Birçok hayvan türü de
yaln›zca bu topraklarda yaflayabiliyor. Bizde bu do¤al zenginlik tam olarak alg›lanamad›¤› ve 
korunamad›¤› için do¤a casuslar› taraf›ndan talan ediliyor.

Endemik Çekirge türü/Kaçkarlar

Trifolium sp. (Yabani yonca) ve papatya/Ilgaz Da¤lar›



Do¤al güzellikler ve gen kaynaklar› bak›m›ndan
dünyan›n en zengin ülkeleri aras›nda yer ald›-
¤ › m › z, bilinen ve kabul gören bilimsel bir ger-

çek. Ancak, bu de¤erlere sahip ç›kma, gerekti¤i bi-
çimde de¤erlendirme ve gelecek nesillere ekolojik
dengeyi bozmadan miras olarak b›rakma konular›nda
ileri düzeylerde oldu¤umuz savunulamaz. Bunun te-
melinde birçok sosyo-kültürel sorun yat›yor. En önem-
li nokta, biyolojik zenginliklerimizin ekonomik ve sos-
yo-kültürel kalk›nmadaki gerçek rolünü yeterince kav-
rayamam›fl olmam›z. Tüm ekonomik faaliyetler temel-
de do¤al kaynaklara dayand›¤›na göre, uzun vadeli
gerçek kalk›nman›n, ancak mevcut do¤al kaynaklar›n
ak›lc› biçimde korunmas› yoluyla gerçeklefltirilebilece-
¤i kesin. 

Biyolojik zenginliklerin ekonomik de¤eri, tar›m, t›p-ec-
zac›l›k ve sanayi olmak üzere üç alanda özetleniyor. ‹fl-
te bu çerçevede yaklafl›k 100 y›ldan beri Türkiye bitki
örtüsü ve hayvan çeflitlili¤ine ait de¤erler, özellikle ya-
banc›lar taraf›ndan farkl› yöntem ve flekillerde yurtd›fl›-
na tafl›nm›fl ve halen tafl›n›yor. Oysa bu zenginlikler bi-
zim öz varl›¤›m›z, de¤erlendirme ve koruma hakk› da
öncelikle bize ait. Ayr›ca bu konular ulusal kanun ve
yönetmelikler ve imzalamak suretiyle taraf oldu¤umuz
uluslararas› sözleflmelerin de güvencesi alt›nda.

Ekoloji, ekonomiden say›lm›yor
Yerel çeflitler ve yabani türler, ekolojik ve ekonomik de-
¤eri olan bitki ve hayvanlar›n gen rezervi durumunda.
Bilinen en önemli nokta, insano¤lunun bugün kaynak
olarak kulland›¤› çeflitlerden ancak do¤al sistemler
sa¤l›kl› oldu¤u sürece yararlan› labilece¤i. Biyolojik zen-
ginlikler konusunda belki de en önemli konu, türlerin ve
ekosistemlerin uzun vadede olan de¤eri. K›sa vadeli
klasik piyasa ekonomisinde yeterince dikkate al›nma-

yan bu de¤erler, dünyan›n çeflitli ülkelerinde ekolojik
ekonomi olarak giderek ön plana ç›k›yor. Ancak ülke-
mizde belki de hala klasik ekonominin kurallar› geçerli
oldu¤undan, bu de¤erlerin ekolojik ve ekonomik
önemleri sürekli göz ard› edilmifl ve b e fl y›ll›k kalk›nma
planlar›nda “do¤an›n y›pranma pay›” bütçelere konul-
mam›fl. Avrupa Konseyi’ne üye ülkeleri n, bütçelerinin
yüzde 1-4 kadar› bu do¤rultuda ayr›l›yor. 

Bu alanlarda yo¤un u¤rafl gösteren ve çal›flmalar ya-
pan Prof. Dr. Barbaros Çetin, en önemli eksikli¤imizi,
bu de¤erleri sürekli takip edebilece¤imiz bir gen ban-
kas›, e¤itim bölümü, bilim adamlar›n›n tam zamanl› ça-
l›flt›¤› araflt›rma birimleri ve halka aç›k sergi k›s›mlar›
bulunan bir Devlet Do¤a Bilimleri Müzesi’nin bulunma-
y›fl›na ba¤l›yor. Oysa Ba t ›’daki geliflmifl ülkeler do¤ala-
r›ndaki her türlü ekolojik geliflim ve de¤iflimleri sürekli
bu müze elemanlar› arac›l›¤›yla 250-300 y›ld›r takip edi-
yorlar. Ülkemizdeyse bu konularla sürekli ilgilenmesi
gereken biyologlar Devlet Planlama Teflkilat›’na göre
yaln›zca sa¤l›k s›n›f›nda yer al›yorlar. 

Çi¤dem bile tükeniyor
Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin yurtd›fl›na kaç›r›lma-
s›n›n, 1903 y›l›nda lale so¤anlar›n›n Hollanda’ya gitme-
siyle bafllad›¤› iddia ediliyor. Son yüzy›lda Türkiye’d e
do¤al olarak bulunan 8 bitki türü yok olmufl. Aralar›nda
siklamen, yabani lale, iris, zambak, kardelen ve türkü-
lerde ad› geçen Anadolu bitkisi çi¤demin de bulundu-
¤u 46 tür bitki ise yok olma tehlikesi ile karfl› karfl›ya.
Afl›r› toplama nedeniyle 183 türün zarar görmekte ol-
du¤u, 170’i çok nadir ve 331’inin de hakk›nda net bil-
gi olmad›¤› bilim adamlar›nca dile getiriliyor. Prof. Çe-
tin, ülkemizde daha önce varl›¤› bilinen 14 çiçekli bitki
türünün neslinin tükendi¤ini, 172 türün neslinin ise
“çok tehlikede” kategorisinde yer ald›¤›n› aktar›yor.

TIR’larla gen kaçakç›l›¤›
Ülkeden ülkeye canl› hayvan götürmek belli yasalara
tabi. Ancak yaln›zca yasaklaman›n geçerli olmad›¤›n›
dile getiren Çetin’in verdi¤i ilginç bilgilere göre, 1996
y›l›nda iki Frans›z turist taraf›ndan Baran engere¤inin
dört örne¤i yurtd›fl›na kaç›r›l›rken gümrükte yakalan-
m›fl. Dünyada yaln›zca Ni¤de-Bolkar da¤lar›nda küçük
bir alanda yaflayan endemik bir kurba¤a türü olan “Ra-

na holtzii”nin yurtd›fl›na kaç›r›ld›¤› kay›tlarda yer alm›fl.
Polonyal› bir do¤a casusunun 15 bin kaplumba¤ay› bir
kamyona doldurup ülkesine girerken yakaland›¤›n› ve
yetkililerin ülkemize haber vermesiyle geri gönderildi¤i-
ni anlat›yor Çetin. Ayr›ca, 1987 y›l›nda ‹sviçreli zoolog-
lar›n Türkiye’ye bir TIR ile gelip, ‹ç Ege’den yakalad›k-
lar› binlerce kufl örne¤ini s›n›rdan rahatça ç›karmalar›
da an›lmaya de¤er olaylardan biri.  
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Türkiye neden gözde
Prof. Dr. Barbaros Çetin’in verdi¤i bilgiye göre yabani çiçekli bitkiler yaklafl›k 10 bin türü ihtiva ediyor. Bunun 3 bin kadar›

dünyada yaln›zca Türkiye’ye özgü. Karfl›laflt›rma yapacak olursak; ‹sveç’te 2 bin, Almanya’da 2 bin 700, tüm Avrupa’da ise 11
bin 500 civar›nda çiçekli bitki türü bulunuyor. Türkiye bitki örtüsünde, ci¤erotlar›, karayosunlar› (755 tür), algler, mantarlar (2

bin makromantar), likenler (2 bin civar›nda) ve e¤reltiotlar› (150 tür) ile birlikte 15 bin bitki çeflidi bulunuyor. Avrupa’da yaflayan

152 memeli hayvan türünün 90’›, 354 tür bal›k, 106 sürüngen ve yaklafl›k 459 kufl türünün 375’i; yani toplamda 80 bin hayvan

türü ülkemizde yafl›yor. Kafkas engere¤inde oldu¤u gibi birçok sürüngen ve memeli türü ülkemize özgü.



Kaçkar’›n s›rr›
Türkiye’nin kuzeyinde Do¤u Karadeniz sahili boyunca
uzanan Kaçkar Da¤lar› son y›llar›n gözde co¤rafyas›.
“Türkiye’nin ulafl›lmas› güç olan yüksek bölgeleri hariç
di¤er alanlar› yaklafl›k 100 y›ld›r uzman-araflt›rmac›,
amatör ve profesyoneller taraf›ndan sürekli talan edildi-
¤i için, belki de s›ra bu alanlara geldi” diyor Çetin. Bu
bölgelerde, yüksek da¤ ve ormanl›k alanlar›n zor eko-
lojik flartlar›na uyum sa¤lam›fl ve genetik aç›dan daya-
n›kl›, özellikle dar yay›l›fll› endemik bitki ve hayvan tür-
lerinin bulunmas›, son y›llarda ilgiyi bu alanlara çekmifl. 

Kaçkar Da¤lar› bitki örtüsünde flu ana kadar 537
odunsu bitki, 46 ci¤erotu, 270 karayosunu ve 25 e¤-
reltiotu türü temsil edil iyor. Çiçekli bitkilerden 117’si
endemik yani nadir. Çok önemli bir nokta da 3 ci¤ero-
tu türünün dünyada yaln›zca bu bölgede yaflamas›.
Hayvan çeflitlili¤i ise 136 kufl, 30 memeli ve 21 sürün-
genle temsil ediliyor. Kaçkar Da¤lar› ’n›n en önemli nok-
talar›ndan biri olan F›rt›na Vadisi ormanlar›, WWF (Dün-
ya Do¤ay› Koruma Vakf›) taraf›ndan Avrupa’da acil ko-
runmas› gereken 100 ormandan biri olarak ilan edildi.

Çetin, bölgeye iliflkin flu bilgileri veriyor: “2003-2006
y›llar›nda ben ve ü ç meslektafl›m bir TÜB‹TAK projesi
çerçevesinde Kaçkar Da¤lar›’n›n bitki çeflitlili¤ini çal›fl-
t›k. Bu çal›flma sonucunda 2 karayosunu ve 1 ci¤ero-
tu türünü Türkiye’den ilk defa bu bölgede tespit ettik
ve uluslararas› bilimsel dergilerde yay›nlad›k. Ç e t i n ,
bölgeye gelen yabanc› rehberlerin ço¤unun t e s a d ü f
eseri botanikçi veya biyolog oldu¤una dikkat çekiyor. 

Türkiye’deki müthifl biyolojik zenginlik yaklafl›k 150 y›l-
d›r birçok yabanc› ülkenin dikkatini bölgeye çekiyor.
BM raporlar›na göre dünyan›n en önemli gen kaynakla-
r› az geliflmifl veya geliflmekte olan ülkelerde yer al›yor.
Çetin, “Bu zenginlikten daha çok faydalanan ve bu gen
kaynaklar›n› ›slah edip tekrar bu ülkelere satarak
önemli ekonomik girdi sa¤layanlar G8 ad›n› verdi¤imiz
zengin ve geliflmifl ülkeler olmufltur” diyor. 

Ülkeden nas›l ç›kar›l›yor
Çetin, ilk yöntemin “bilimsel araflt›rma” oldu¤unu söy-
lüyor. Yabanc› bilim adamlar›, D›fliflleri Bakanl›¤› izni ve
ülkemizdeki bir üniversitedeki ilgili bilim adamlar›n›n
gözetimi ve iflbirli¤iyle belirli say›da örne¤i ülkesine gö-
türebiliyor. Bunun d›fl›ndaki tüm toplamalar yasad›fl› ve
kaçakç›l›¤a giriyor. 

Di¤er bir yol, ticari amaç güden do¤a casuslar›… Bu
kifliler turist havas›nda belirli araflt›rma merkezleri veya
ticari kurulufllar›n yönlendirmesi ile belirli bitki veya hay-
van türlerini toplamak için seyahat ediyorlar. En s›kça
rastlananlar; y›lan zehirlerinin arazide özel fliflelere top-
lanmas›, y›lan›n canl› götürülmesi, kelebek ve önemli
böcek türlerinin toplanmas›, nadir kufl yumurtalar›n›n
toplanmas› veya yavrular›n›n canl› götürülmesi, ende-
mik bitkilerin tohum, so¤an, yumru gibi üreme ço¤alma
özelli¤i olan k›s›mlar›n›n toplanmas›… Bu kifliler genel-
likle profesyonel biyologlar. Amatör koleksiyoncular da
turist olarak gelip, nadir bitki veya hayvan türlerini az
say›da da olsa kendi hobileri çerçevesinde yurtd›fl›na
götürüyorlar. 
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Prof. Dr. Barbaros Çetin kimdir 
1981'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölü-

mü'nden mezun oldu. Doktora tezini ‹sveç'te tamamlad›.

1987-1990 aras›nda ‹sveç Bilim Enstitüsü ve ‹sveç Bilim

Akademisi (Nobel) burslar›yla Almanya, Finlandiya ve ‹skoç-

ya'da botanik çal›flmalar› yapt›. 1989'da ‹sveç Bilim Akade-

misi'nce Çevre ve Do¤a Koruma Ödülünü ald›. 1990'da do-
çent oldu. 2000 y›l›nda profesör unvan› ald›. 2001-2004 y›lla-

r› aras›nda Ankara Üniversitesi'nde Botanik Anabilim Dal›

Baflkanl›¤› yapt›. Prof. Çetin çok say›da bilimsel yay›n ve çev-

re ödülü sahibi.

Telekia speciosa/Kaçkar F›rt›na Ormanlar› 2500m

Papaver sp. Kaçkarlara özgü bir nadir gelincik

Amanita museari, Sinek mantar›

Prof. Dr. Barbaros Çetin

Rhododendron Caucasicum Kafkas Orman Gülü/Kaçkar 
Da¤lar› 3100m
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Prof. Dr. Barbaros Çetin’in 1988'de Antalya Köprülü
Kanyon'da toplad›¤› bir karayosunu örne¤i. Bilim literatürüne

Prof. Dr. Barbaros Çetin taraf›ndan eklendiThymus sp. Da¤ Keki¤i



‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakog-
nozi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Filiz
Meriçli, 20 y›l› aflk›n süredir Türkiye’nin dört bir ya-

n›nda da¤ bay›r geziyor ve bitki topluyor. Çocuklu¤un-
dan beri do¤a ve bitkilere ilgisi olan Meriçli, bugüne
kadar Türkiye’nin 81 ilini ve çok say›da köyünü gez-
mifl. Her gitti¤i yerde farkl› güzelliklerle karfl›laflm›fl ve
çok etkilenmifl. Gezilerinde Meriçli’ye, efli ‹stanbul Üni-
versitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakognozi Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ali Hikmet Meriçli de efllik etmifl.
Bitki toplamak zor ve ustal›k gerektiren bir ifl. Meriçli,
bitkileri toplamadan önce ön haz›rl›k yapt›klar›n›, hangi
bitkiyi toplayacaklar›na karar verdiklerini ve bitkinin ye-
tiflti¤i yeri saptad›klar›n› söylüyor. Türkiye’de 10 binin
üzerinde bitki çeflidi var. Bu bitkilerin ü ç b i nden fazlas›
yaln›zca Türkiye’de yetiflen endemik bitkilerden oluflu-
yor. Meriçli, çarp›k kentleflme, at›k tesisi olmayan en-
düstriyel kurulufllar ve plans›z kurulan barajlar gibi d›fl
etkenler nedeniyle pek çok bitki çeflidinin tehlike alt›n-
da oldu¤unu söylüyor. Bitkiler, insanlar taraf›ndan çok
eski ça¤lardan beri ilaç olarak kullan›lm›fl. Günümüzde
de bitkisel ilaçlara verilen önem gittikçe art›yor. Türki-
ye’de ise kimyasal ilaç, bitkisel ilaçtan daha fazla tüke-
tiliyor. Meriçli, AB ülkelerinde bitkisel ilaçlar›n eczac›lar
taraf›ndan haz›rlan›p reçeteyle sat›ld›¤›n› söylüyor. Tür-
kiye’de bu ifli aktarlar›n yapt›¤›n› ve bunun de¤ifltirilme-
si gerekti¤ini vurguluyor. 

Bitkilerle tedavinin tarihi nerelere dayan›yor?
Bitkilerle tedavi, yani fitoterapi, tarih kadar eski. ‹n-
sano¤lu ilk ilaçlar›n› bitkilerle yapm›fl. Yak›n çevresin-
deki bitkileri kar›flt›r›p kaynatm›fl, içmifl ya da vücudu-
na sürmüfl. Hangi bitkilerin hangi hastal›¤a iyi geldi¤ini
deneme yan›lma yoluyla ö¤renip, bu bilgileri nesilden
nesile aktararak tedavi kültürleri oluflturulmufl. K›z›lde-
rililerin tedavi kültüründe olan ekinezya ve Hindis-
tan’daki ayurveday› günümüzde kullan›yoruz. Zaman
içinde bitkilerle haz›rlanan ilaçlar daha modern hale
getirilmifl. Ancak kimyasal ilaçlar›n say›s›n›n artmas›,
bitkisel ilaçlar› daha geri planda b›rakt›. Kimyasal ilaç-
lar›n yan etkilerinin olmas› ve insanlar›n sa¤l›kl› yaflama
ilgi duymas› sonucunda bitkilerle tedavi günümüzde
bir yenilenme dönemi yafl›yor. 

Bitkisel ilaçlar hangi hastal›klar›n tedavisinde kullan›l›yor?
Bitkilerle tedavide, tedavi edici özelli¤e sahip, etken
madde içeren t›bbi bitkilerden iki flekilde yararlan›yoruz:
Bitki k›s›mlar›n› çay halinde kullan›yor ya da bu bitkiler-
den elde edilen ekstrelerle ilaç haz›rl›yoruz. fiurup, tab-
let, draje, gargara gibi modern ilaçlar elde ediyoruz.
T›bbi çaylardan en çok günlük rahats›zl›klar dedi¤imiz
hastal›klar›n iyilefltirilmesinde ya da bunlardan korun-
mada yararlan›yoruz. Özellikle solunum yollar› ve so¤uk
alg›nl›¤› rahats›zl›klar›, grip, öksürük ve bronflitte; kekik-
ten at kestanesi, okaliptus yapra¤›na kadar pek çok
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röportaj: demet fleker

Bitkilerle tedavi yanl›fl ellerde



bitkiden bitkisel çay ve ilaç olarak yararlan›yoruz. Stre-
sin getirdi¤i uykusuzluk, gerginlik, korku, heyecan ve
depresyon gibi rahats›zl›klara yönelik ›l›ml› tedavi yapa-
bilecek, kifliyi rahatlatacak ve daha ileri düzeyde hasta-
lanmas›n› engelleyecek bitkisel ilaçlar var. Sar› kanto-
ron dedi¤imiz bitkinin ekstresinden yap›lm›fl draje,
damla ve kapsüller antidepresan olarak etkili. Melisa ya
da o¤ul otu denilen bitki hem çay olarak hem de draje
olarak sakinlefltirici özelli¤e sahip. Pasiflora da ayn› fle-
kilde kullan›l›yor. Uyku sorunu olan kifliler herhangi bir
yan etkisi olmayan bu bitkileri kullanabilirler. Sindirim
sistemi sorunlar›n›n iyilefltirilmesinde de t›bbi çay ve
ilaçlardan yararlan›labilir. Kalp damar sisteminin sa¤l›k-
l› olmas› için al›ç yapra¤› çiçekleri kullan›labilir. Regl ön-
cesi rahats›zl›klar› ve romatizmal flikayetlere karfl› kulla-
n›lan bitkisel ilaçlar da var. 

Bitkisel ilaçlar›n herhangi bir yan etkisi olabilir mi? 
Bitkilerle kiflinin kulland›¤› ilaçlar etkileflebilirler. Bu ko-
nuda yap›lm›fl çal›flmalar var. Örne¤in, tansiyonu yük-
sek olan birisinin meyan bal› kullanmamas› gerekiyor.
Bitkisel ilaçlar bilinçli kullan›lmal›. Bugün ülkemizde bi-
linçsiz kullan›lan bitkiler nedeniyle, gereksiz yere bin-
lerce dolarl›k sa¤l›k harcamas› yap›l›yor. 

Ülkemizde kimyasal ilaçlar›n bitkisel ilaçlardan daha
fazla kullan›lmas›n› neye ba¤l›yorsunuz? 
Ülkemizde bitkilerle tedavi yanl›fl ellerde yap›l›yor. Bu-

nun nedeni, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu konuya gereken
bilimsel önemi vermemesi. Kurallar›m›z, ABD’deki ku-
rallarla ayn›. “Bitkiseldir, etkisi tart›flmal›d›r” söylemle-
riyle bitkisel ilaçlara ilgi gösterilmiyor.Oysa Almanya’da
kimyasal ilaçlar geliflirken, bitkisel ilaçlar da ayn› ölçü-
de gelifltiriliyor. Bugün bütün dünyada üretilen bitkisel
ilaçlar›n büyük k›sm› Almanya’da haz›rlan›yor. Bunu biz
de yapabiliriz. Bizim çok daha zengin bir floram›z var.
AB ülkelerinde bitkisel ilaçlar›n bir bölümü reçeteli ola-
rak eczanelerden al›n›r. T›bbi amaçla kullan›lan süzen
poflet çaylar ve kar›fl›m çaylar› eczanelerde haz›rlan›r.
Ülkemizde oldu¤u gibi aktarlarda sat›lmaz. Alman-
ya’daki eczanelerde yedi binin üzerinde bitki ekstresi
tafl›yan ilaç bulunur. Hem doktorlar hem de eczac›lar
bu konuda bilinçlidir. Doktor, eczac› ve hasta üçgeni
aras›nda tedavi gerçeklefltirilir. Almanya’da ve di¤er
Avrupa ülkelerinde do¤al ürün satan ma¤azalar vard›r.
Ama bunlar bitkisel ilaçlar de¤ildir. Is›rgan yapraklar›,
keten tohumu, ada çay› temiz bir flekilde pofletlerde
sat›l›r. Ama o ürünleri satan kifliler, ülkemizdeki aktar-
lar gibi ilaç ya da çay yapamazlar. 

Bitkisel ilac›n kimyasal ilaçtan fark› nedir?
Bitkisel ilaç, iyi tar›m uygulamalar›yla üretilmifl bitkilerden
laboratuvar ortam›nda haz›rlanan ekstreler ve iyi üretim
koflullar›yla üretilen tablet, draje gibi ilaçlara deniliyor. Bu
ilaçlar›n etki ve güvenilirli¤i kimyasal ilaçlarla efl de¤er
özelliklere sahip. Bitkisel ilaçlar›n, etkisinin tam görülebil-
mesi için 21 gün kullan›lmas› gerekir. Kimyasal ilaçlarda
doz afl›m›nda zarar görme riski çok daha fazlad›r.

Siz hastaland›¤›n›zda ne tür ilaçlar kullan›yorsunuz?
Bafl a¤r›s› için kullan›lan ve sö¤üt kabu¤u ekstresinden
elde edilen bitkisel ilaç Türkiye’de olmad›¤› için a¤r›
kesici kullan›yorum. Bunun d›fl›nda kimyasal ilaç kul-
lanm›yorum. Bitkisel ilaç kullan›yorum. Bugüne kadar

çok ciddi bir rahats›zl›¤›m olmad›. So¤uk alg›nl›¤› gibi
rahats›zl›klarda Almanya’dan ald›¤›m bitkisel ilaçlar›
kullan›yorum. Kekik ve çuha çiçe¤i kökü tafl›yan ilaçla-
r› tercih ediyorum. Özellikle çal›flanlara gergin geçen
bir günün akflam›nda melisa çay› içmelerini tavsiye
ederim. Mide ve ba¤›rsaklar› rahatlatmak için de reze-
ne çay› içilebilir. 

‹stanbul’da aktarlarla ilgili çal›flmalar yap›yorsunuz. Bu
çal›flmalar›n sonuçlar›n› bizimle paylafl›r m›s›n›z? 
Aktarlar üzerinde yapt›¤›m›z araflt›rmalarda, hangi dö-
nemde topland›¤›, ne flekilde kurutulup sakland›¤› bilin-
meyen ve içinde etken maddesinin olup olmad›¤› belli
olmayan bitkilerin çuvallar›n içinde yan yana sergilendi-
¤ini gördük. M›s›r Çarfl›s›’na her gitti¤imde çuvallar›n
içinde aç›kta duran bitkileri gördüm ve aktarlar› uyar-
d›m. fiimdi cam fanuslar kulland›klar›n› görüyorum.
Araflt›rmalar›m›z s›ras›nda, bir müflteri gibi aktarlardan
bitkiler al›yor ve daha sonra onlar› ay›kl›yoruz. Bitkiler-
den geriye kalan at›klar tüylerimizi ürpertiyor. Bu uygu-
lamay› ortadan kald›rmak zorunday›z. Aktarlar›m›z›n
kontrollü olmas› gerekiyor. Ürünler g›da tüzüklerine uy-
gun flekilde haz›rlanmal› ve kontrol edilmeli. T›bbi
amaçl› kullan›lacak çaylar ve bitkisel ilaçlar›n eczane ta-
raf›ndan haz›rlanmas› ve sat›lmas› gerekiyor. Aktarlar,
hastal›¤›n teflhisini koyuyor, neyin iyi gelece¤ini tespit
ediyor ve bitkileri kar›flt›r›p ilaç yap›yor. Aktarlar›n dok-
torculuk ve eczac›l›k oynamas›n› engellemeliyiz. 
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Bitkisel ilaçlar, so¤uk alg›nl›¤›ndan strese ve uykusuzlu¤a kadar çeflitli rahats›zl›klar›n tedavisinde 
kullan›l›yor. Prof. Dr. Filiz Meriçli, Türkiye’de aktarlarda sat›lan bitkisel ilaçlar›n AB ülkelerinde oldu¤u
gibi eczanelerde sat›lmas› gerekti¤ini söylüyor.



4 0 r ö p o r t a j: Hugh Pope
h a b e r: berrin türkmen

An Englishman in Turkey
Gazeteci Hugh Pope 20 y›ld›r Türkiye’de. Görmedi¤i bir ya d a iki yer kalm›fl. Çocuklar›n› burada büyütecek
kadar uzun y›llara dayanan geçmifliyle, bizim, plans›z, korkusuz, riski seven, ac›ya dayan›kl›, kusurlar›n›
kabul etmeyen, ailesine sad›k insanlar oldu¤umuzu gözlemlemifl. Ve tabii ki daha pek çok fleyi . ..

An Englishman in Turkey
Gazeteci Hugh Pope 20 y›ld›r Türkiye’de. Görmedi¤i bir ya d a iki yer kalm›fl. Çocuklar›n› burada büyütecek
kadar uzun y›llara dayanan geçmifliyle, bizim, plans›z, korkusuz, riski seven, ac›ya dayan›kl›, kusurlar›n›
kabul etmeyen, ailesine sad›k insanlar oldu¤umuzu gözlemlemifl. Ve tabii ki daha pek çok fleyi . ..



4 1

‹ngiliz gazeteci Hugh Pope, Evlad-› Fatihan adl› ki-
tab›nda Türklerle ilgili bak›n ne diyor: “Zamanla
kendime özgü, bilimsel olmayan bir Türk nitelikleri

listesi oluflturdum. Bunlar›n aras›nda aileye sadakat,
korkusuzluk, risk alma iste¤i, körlemesine bir ifle dal-
may› sayabilirim. Bunlara yafll›lara sayg›, planlamadan
nefret etmek, ac›ya dayan›kl›l›k, özür dilememek ve
kendi kusurlar›n› kabul etmemek, liderlerle aflk-nefret
iliflkisi ve kontrol alt›na alma iste¤i eklenebilir. Pek çok
Türk konuflmay› yazmaya tercih eder...”  

Kimimizin hakl› kimimizinse haks›z bulaca¤› bu tespit-
leri yapan Pope, 20 y›ld›r Türkiye’de yafl›yor. Türki
Cumhuriyetleri ve Türkiye’yi konu ald›¤› Evlad-› Fatihan
adl› son kitab›n› 18 y›lda yaz›yor. 20’yi aflk›n ülkeye ya-
y›lan 140 milyonluk Türk dünyas›n› köfle bucak geziyor.
‹nsanlar›n› tan›yor, evlerine konuk oluyor, dostluk kuru-
yor. Belki de bizi bizden daha iyi tan›yor, çünkü bize
hem içeriden hem d›flar›dan bak›yor. 

Pope’a soruyoruz, neydi sizi buralara çeken diye, “Üni-
versitede Farsça ve Arapça okudum. O zaman Türkiye
ve Türk diline dair çok az fley biliyordum. Sonra Orta-
do¤u’yu anlamak için önce Türkiye’yi anlamak gerekti-
¤ini kavrad›m. Çünkü Ortado¤u’da ‹ran ve Arap dünya-
s› bir üçgenin iki taraf›n›; Türkiye ise üçüncü taraf›n›
oluflturur. Yani Ortado¤u’yu anlamak için Türkiye’ye
geldim” diyor. 

1987 y›l›nda Reuters Haber Ajans›’na ba¤l› olarak üç
y›ll›¤›na Türkiye’ye gelen Pope, Londra’ya gönderilmek
istenince ajanstan ayr›l›yor. Bir süre sonra Independent
Gazetesi için çal›flmaya bafll›yor, sonra yine istifa edi-
yor ve ard›ndan Wall Street Journal Türkiye temsilcili¤i
geliyor. Ancak Irak Savafl› sonras›nda buradan da ay-
r›l›yor. Pope, Wall Street Journal’dan ayr›l›fl›n› flöyle an-

lat›yor: “25 y›l Ortado¤u’da çal›flt›ktan sonra Irak’ta ar-
t›k insanlar›n yüzüne bakamaz oldum. ‹nsanlara ne di-
yecektim? ‘Merhaba ben ‹ngiliz pasaportu tafl›yorum
ve Amerika için yaz›yorum hem de savafl› tutan bir ga-
zeteye yaz›yorum’. O yüzden ayr›ld›m.”

‹ki y›l serbest çal›flan Pope, k›sa süre önce Uluslarara-
s› Kriz Kurumu’nun (International Crisis Group-ICG)
Türkiye ve K›br›s temsilcili¤ini yapmaya bafll›yor. Hep
burada m› yaflayacaks›n›z diye soruyoruz, “Bana hep
böyle oluyor” diyor, “‹ngiltere’ye dönmeye karar veriyo-
rum, ama hep ilgilendi¤im baflka bir ifl ç›k›yor. Bu kez
de çok önem verdi¤im ICG temsilcili¤i ç›kt›. Ama biliyor
musunuz Türkiye bana çok fley kazand›rd›”.

Bir ‹ngiliz gazetecinin Türkiye ve Türkler hakk›ndaki
tespitlerine buyurun...

Evlad-› Fatihan’da, “Bat›’n›n Türkleri barbar olarak
gösterdi¤i bir tarih e¤itimi ald›m” diyorsunuz. Gel-
meden önce Türkler hakk›nda böyle mi düflünüyor-
d u n u z ?
Asl›nda ikilem içindeydim. Bat›’da bir önyarg› var. (Ama
ayn› önyarg›n›n Türkiye’de de Avrupa’ya ve Arap dün-
yas›na karfl› oldu¤unu söyleyebilirim.) Herkesin barbar
olmad›¤›n› biliyordum ama korku olmasa da tedirginlik
duyuyordum, çünkü ailemle geliyordum. Kaç›n›lmaz
olarak önyarg›lardan, söylenenlerden etkilendim. Ha-



valiman›ndaki taksicileri düflünsenize, otomobillerini ne
kadar sert kullan›yorlar. Türkiye biraz sert ve kat› bir ül-
keydi. 80’lerde flimdiki kadar geliflmifl de de¤ildi. Ama
herkes gibi buraya geldikten sonra bütün görüfllerim
de¤iflti. 

Bugün kendinizi buraya ait hissediyor musunuz?
Tam ‹stanbul’a ait hissetmiyorum. Bana pek kat›lm›-
yorlar, ama bence ‹stanbul çok aç›k bir flehir de¤il. D›-
flar›dan çok göç ald›. Buradaki esnaf hep ‹stanbul’un
ne kadar çok de¤iflti¤inden flikayet ediyor. Y›llardan
beri buraday›m ama Olimpos’ta ev yapt›rd›k, orada
kendimi daha rahat hissediyorum. Bence oradaki halk
çok daha aç›k görüfllü, aç›k zihniyetli.

Aç›kl›k derken neyi kast ediyorsunuz?
Burada herkes rekabet içinde çünkü büyük flehir sen-
dromu var. Bu yaln›zca Türkiye’ye özgü bir fley de¤il,
dünyadaki bütün büyük flehirlerde bu durum yaflan›r
ancak burada çok büyük gelir farklar› var. ‹stiklal Cad-
desi’nde oturuyorum, çeflit çeflit insan gelip geçiyor.
Fakirli¤in çok oldu¤unu görüyorum. Son üç-befl y›lda
çok h›zl› bir geliflme oldu ama yüzeyde. ‹nsanlar›n gelir
seviyelerinde büyük düzelmeler olmad›. 

20 y›l içinde Türkiye’de ne gibi de¤iflimler gözlediniz?
Eskiden Türk arkadafllar›m›zla her fleyi konuflam›yor-
duk. Baz› konularda çok hassast›lar. Kürtler, Aleviler,
Atatürk gibi mevzular› hiç açm›yorduk, çünkü görüflle-
rimiz o kadar farkl›yd› ki onlar bana çok ters bakacak-
lard›. Bu konularda benim bilgilerim ve onlar›n bilgileri
farkl›yd›. En büyük de¤iflim bu noktada yafland›: Bilgi-
lerimiz birleflti. Ben Türk görüflünden çok fley ö¤ren-
dim, Türkler de ayn› zamanda dünyadaki görüflleri gör-
düler, ö¤rendiler. Gördüler ki birçok konuda farkl› gö-
rüfller var. 

Yani eskiden Türk toplumunu daha m› muhafazakar
b u l u y o r d u n u z ?
Kast etti¤im muhafazakarl›k de¤il, bilgisizlik. Ayd›n de-
nilen kesimde bile bilgi eksikli¤i vard›. Art›k bu durum
çok de¤iflti. Bugün e¤itimli Türkler de dünyan›n her
yerinde bilgi rekabetine girebilecek durumda. Büyük
bir e¤itimsiz kesim var tabii ki ama e¤itimli Türkler göz
ard› edilecek gibi de¤il. Eskiden her fley siyah beyaz-
d›, ya benimlesiniz ya benim karfl›t›ms›n›z gibi. San›yo-
rum televizyonlar bu de¤iflimde büyük rol oynad›lar.
90’l› y›llar›n bafl›nda tart›flma programlar› çok ilgi görü-
yordu. Eskiden karfl› görüfltekilere karfl› fliddet uygula-
nabiliyordu. Ama o tart›flma platformlar›nda herkes
tart›fl›labildi¤ini ve sonunda ölüm olmad›¤›n› gördü.
Yani karfl› görüfle sayg› duyman›n mümkün oldu¤unu
a n l a d › l a r .

S i z bir gazeteci olarak pek çok Türk hükümet lideri-
ni yak›ndan tan›ma flans›na sahip oldunuz. En çok
kim sizde iz b›rakt›?
Gazeteciler Turgut Özal’› çok sevdi çünkü o gazeteci-
leri çok sevdi. Onunla görüflmek çok zevkliydi çünkü
canl›, her fleyi tart›flmak isteyen biriydi, çok aç›k görüfl-
lüydü. Ama bu mükemmel bir kiflilikti anlam›na gelmi-
y o r tabii ki. Süleyman Demirel’in o ünlü sözünde s ö y-
l e d i ¤ i gibi, “Uça¤› kald›rmas›n› biliyordu ama indirmesi-
ni bilmiyordu”. Öyle bir sorunu vard›, her fleyi açt› ama
onlar› tekrar kutusuna koymay› bilemedi. Türkiye 90’l›

y›llarda çok a¤›r bir bedel ödedi. Sonra Süleyman De-
mirel çok ilginç bir kiflidir. Onunla özel olarak konufl-
mak çok zevklidir. Çok bilgilidir, çok güzel bilgilendirir,
ama halkla konuflurken sanki s›cak hava balonlar› üre-
ten bir fabrika gibidir. Böyle bir ikilemi vard›r. Erdal ‹nö-
nü halka çok yak›n olmasa da çok sayg›l› bir insand›.
Hep mesafeli davran›rd›. Tansu Çiller’i herkes çok tutu-
yordu. Çok fl›k, güzel bir kad›nd› ve hepimizi etkiliyor-
du. Kendimizi onun yan›nda hep özel hissettik, gazete-
cilerle bafl bafla samimi bir hava içerisindeydi. Ama va-
atleri ne yaz›k ki hep bofl ç›kt›. Tabii buna tepki de çok
a¤›r oldu. En güçlü lider Tayyip Erdo¤an, hatta Turgut
Özal’dan daha ciddi bir lider. Ciddi bir partisi var, cid-
di bir organizasyon adam› ama bir gazeteci olarak
onunla görüflürken heyecan hissetmiyorsunuz çünkü
söyledi¤i her fley önceden planl›. Benzetmeleri hep fut-
bol statlar›ndan geliyor, yani bir derinlik hissetmiyorsu-
nuz. Bir gazeteci olarak konufluyorum tabii. Örne¤in
onunla bir röportaj yapars›n›z ama s›ra yazmaya gelin-
ce ne yazaca¤›n›z› bilemezsiniz, çünkü asl›nda çok az
fley söylemifltir. 

Uzun y›llard›r Türki halklar hakk›nda araflt›rmalar ya-
p›yorsunuz. Sizce Türki milletleri birbirine ba¤layan
en temel özellik nedir?
Gözler bence. Sürekli bir aray›fl var o gözlerde, yeni bir
ifl, yeni bir f›rsat için. Hareketi seven, f›rsat ç›kt›¤›nda
de¤erlendiren bir halk. 

fiu an Bat›’daki Türkiye imaj›n› nas›l de¤erlendiriyor-
s u n u z ?
Bat›’da Türkiye imaj› de¤ifliyor. ‹stanbul bunu de¤ifltiri-
yor. Turizmden dolay› de¤ifliyor. Son Avrupa Birli¤i sü-
recinde Türkiye lehine konuflanlar ço¤ald›. ‹lk kez Av-
rupa Parlamentosu’nda birçok insan Türkiye’yi savu-
nuyor. Peki kim bunlar? Türkiye’ye gelenler. ‹nsan hak-

lar›n› savunanlar buraya çok geldikleri için Türkiye’yi ta-
n›d›lar ve Türkiye’yi savundular. Ama Avrupa, Türki-
ye’ye tam kuca¤›n› açamad›. Bir de tabii flöyle bir du-
rum var, Türk halk›n›n yar›s›ndan az› Avrupa’ya inan›-
yor. Avrupa Birli¤i’ne üye olaca¤›z masal›na inanm›yor-
lar ve Türkiye sanki baflka aray›fllara giriyor. Demek ki
tam Avrupa’n›n yaklafl›m› de¤iflirken Türkiye baflka yö-
ne gidiyor. Türkiye gerçekten Avrupa Birli¤i’nin bir par-
ças› olmak istiyor mu istemiyor mu bu çok tart›fl›labilir.
Bence Türkiye siyasi bak›mdan homojen bir Avrupa’n›n
içinde olmak istemiyor. Türkiye’nin ticari ve ekonomik
bak›mdan, hatta kültürel bak›mdan Avrupa’da yeri za-
ten var. Ama siyasal bak›mdan istenmedi¤ini düflünü-
yorum. Bu co¤rafya hep ayr› kald›. Roma devrinde k›-
sa bir süre için Avrupa’ya dahil oldu ama ondan sonra
Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u ortaya ç›kt›. Bu co¤rafyan›n
kendine özgü bir çevresi var. Ve flimdilerde ‹stanbul bu
bölgenin merkezi haline geliyor. 

Türkiye’ye yönelik bir vaat var ama garantisi yok, öy-
le mi? Peki Türkiye bir hedefle manipüle mi ediliyor?
Bir hedef var ve o hedef iyi bir hedef, bir gün gerçek ol-
masa da Türkiye’nin lehine oldu¤unu düflünüyorum.
Ankara da öyle alg›l›yor bu hedefi. Hükümet reformlar
devam etsin istiyor. Tabii ki Türkiye’nin liderleri geliflme
isterler. Bu geliflme için de baz› reformlar gerekli. Bu
reformlar› yapmak için de bir gerekçe gerekiyor. Avru-
pa Birli¤i’ne girmek de iyi bir gerekçe. 
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Türkiye’nin karfl›s›ndaki en büyük tehdidi ne olarak
g ö r ü y o r s u n u z ?
Bugün Türkiye’de büyük bir ideolojik boflluk var ve mil-
liyetçilik bu bofllu¤u doldurmaya çal›fl›yor. Ben bunu
anlams›z buluyorum. Çünkü bilgiye dayal› bir milliyetçi-
lik de¤il. Daha çok söz ve eyleme dayal›. Liderlerin Av-
rupa hedefinden do¤an bofllu¤u daha do¤ru doldur-
mas› gerekiyor. 

Türkiye’de acil olarak de¤iflmesi gerekti¤ini düflün-
dü¤ünüz fley, milliyetçilikle doldurulmaya çal›fl›lan bu
boflluk mu?
Asl›nda o kadar çok fley var ki. E¤itim en baflta geliyor.
Sonra göç meselesi. Türkiye’nin baz› yerleri hiç göç al-
mad›. Örne¤in Kayseri ve Konya. O r alar›n atmosferleri
çok daha medeni. Ama Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Antal-
ya gibi büyük flehirler çok büyük göç ald› ve bunu an-
cak iyi bir lider kontrol alt›na alabilir. 

Türkiye’de yabanc› gazeteci olmak nas›l?
Her yere girebiliyor, kendini serbest hissediyorsun. As-
l›nda bu yaln›z Türkiye için geçerli de¤il, ben ‹ngilizim,
yabanc› bir ülkedeyim ve o serbestlikte yafl›yorum,
kendi toplumumun beni s›n›rlayabilece¤i bir durum
yok. Türkiye’de gazeteci olman›n dezavantajl a r › da ola-
biliyor. Gazetecilere sayg› duyulmuyor. Neden? Çünkü
gazetelerde çok yalan var, iyi araflt›rma yap›lmadan ha-
ber yaz›l›yor. ‹stisnalar tabii ki var. Ayr›ca okurun da ga-
zetelerden iyi habercilik yapmalar›n› talep etmesi gere-
kiyor. 

Hangi Türk gazetelerini okuyorsunuz?
Türkiye’de gerçek araflt›rma yapan gazeteler az say›-
da. Zaman Gazetesi bunu yapmaya çal›fl›yor. Farkl›
farkl› gazeteler al›yorum. A¤›rl›kl› olarak Radikal okuyo-
rum. Onun yaklafl›m›n› daha Avrupal› buluyorum.

Türkiye’de medya en çok siyasi iktidarlara yak›nl›¤›
nedeniyle elefltiriliyor. Medyayla siyasi iktidarlar ara-
s›nda nas›l bir iliflki olmal›? 
Dünya üzerinde her yerde bu böyledir ve elefltirilir. Ta-
bii her ülkede kendisini ba¤›ms›z hisseden birk a ç g a z e-
te de mutlaka olacak. Ama burada var m› yok mu, çok
kiflisel bir d e ¤ e r l e n d i r m e. Ben Türk bas›n›n› ‹stanbul’a
çok benzetiyorum. Güzel yerleri var a m a çirkin yerleri
d e yok de¤il. Örne¤in Zaman Gazetesi Anadolu yaka-
s›ndaki düzgün, orta direk gücünde bir yer gibi, san-
sasyonsuz. Hürriyet için ‹stiklal Caddesi diyebiliriz. ‹lla
sansasyon olacak. 

Türkiye’yi kar›fl kar›fl gezdiniz mi?
Gümüflhane ve Tunceli’ye gitmedim. Birkaç yer daha
kald› ama çok az. 

En çok nereden etkilendiniz?
Olimpos’u seviyorum. Eskiden kuzeydo¤uyu çok sevi-
yordum, Artvin’i seviyordum ama art›k barajlardan do-
lay› eski havas› kalmad› oralar›n. 

Kaç çocu¤unuz var, onlar da Türkiye’de mi yafl›yor?
19, 17 ve 4 yafllar›nda üç k›z›m var. Büyük k›zlar›m Tür-
kiye’de büyüdüler, orta ö¤renimlerini Türkiye’de yapt›-
lar ama art›k ‹ngiltere’deler. Küçük k›z›m Scarlett bura-
da Alman Okulu’na gidiyor. Burada yaflarken hiç ya-
banc› olduklar›n› hissetmediler.

4 3
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Sanat tarihinde ilk kez bir kad›n, tam bir içtenlikle,
yal›n ve sakinli¤i içinde ac›mas›z denebilecek bir iç-
tenlikle, yaln›zca kad›n› ilgilendiren genel ve özel ol-

gular› dile getirmifltir. Çok yumuflak ve zalim olarak da ni-
telenebilecek içtenli¤i, baz› fleylerin kesin ve tart›flmas›z
bir biçimde tan›kl›¤›n› yapmas›n› sa¤lam›flt›r… Frida Kah-
lo, Meksika ressamlar›n›n en büyü¤üdür. Gelece¤in dün-
yas› için sahip oldu¤u de¤eri ölçmek mümkün de¤ildir. 

Dünyan›n en ünlü ressamlar›ndan Diego Rivera, 25 y›ll›k
efli için yapm›flt› bu övgüyü, Magdalena Carmen Frida
Kahlo Calderon için. Bu bir sevgiliye övgü de¤ildi flüphe-
siz. Çünkü, Frida’n›n Paris sergisini gezdikten sonra ya-
n›ndaki ressama dönüp, “Ne sen, ne Derain, ne de ben,
Frida Kahlo gibi yüzler çizmeyi biliyoruz" diyen Pablo Pi-
casso’nun onunla hiçbir duygusal iliflkisi yoktu. Ya da
ayn› sergiden sonra onu gözyafllar› içinde kutlayan Was-
sily Kandinsky, Frida’n›n afl›¤› de¤ildi. Resimlerindeki
duygu yo¤unlu¤u, fiziksel ve ruhsal ac›n›n ç›r›lç›plak or-
taya dökülüflü çarp›yordu Rivera’y›, Picasso’yu, Kan-
dinsky’yi. Ve daha milyonlarcas›n›… 

Tahta Bacak’›n azmi
Frida’n›n hayat›na, sanat “ac›”yla birlikte girdi. Belki de
ac›dan sonra… Alt› yafl›ndayken geçirdi¤i çocuk felci
onu küçük yaflta engelli k›ld›. Çevresinde ondan baflka
kimsenin lakab› “Tahta Bacak” de¤ildi. Ama yine de, dö-
nemin en iyi okullar›ndan olan ve ona sanat›n afl›s›n› vu-
ran Ulusal Haz›rl›k Okulu’ndaki e¤itiminden vazgeçmedi.
Okulda, anarflist bir edebiyat grubunun içindeydi. Tahta
Bacak Frida, fiziksel eksikli¤ine teslim olmad›. Ne yaz›k
ki, bafl›na gelen en kötü olay çocuk felciyle sakat kalma-
s› olmayacakt›. Hayat›nda bir dönüm noktas› ya da ha-
yat›n›n üzerine at›lan bir imza olan trafik kazas›n› geçirdi-
¤i 17 Eylül 1925’te daha 19 yafl›ndayd›. Bu tarihten son-
ra tüm hayat› hastanelerde geçti. Parçalanan le¤en ke-

mi¤i ve baca¤› 32 kez ameliyat edildi. Kazadan bir ay
sonra hastaneden ç›kt›. Ailesinin teflvikiyle s›k›nt› ve ac›-
dan kaçmak için resim yapmaya bafllad›. Yata¤›n›n tava-
n›ndaki aynaya bakarak oto-portreler yapt›. Frida, kaza-
dan sonra onu yata¤a mahkum eden omurgas› ve sa¤
baca¤›ndaki dinmeyen ac›y› resmetti hayat› boyunca. 

Sanat, siyaset, aflk…
1927 y›l›n › n sonunda yürümeye bafllayan Frida, k›sa sü-
rede sanat ve siyaset çevreleriyle hafl›r neflir oldu; iki y›l
sonra Meksika Komünist Partisi’nin üyesiydi. Resim çiz-
meye devam etti. Meksikal› Michelangelo olarak an›lan
ünlü ressam Diego Rivera'y› görmeye ve resimlerini gös-
termeye gitmesi iki sanatç› aras›ndaki iliflkinin bafllang›c›
oldu. Evlendiler. Frida’n›n aflk ve evlilik hayat› da, haya-
t›n geride kalan k›sm› gibi f›rt›nal› oldu. Sa¤l›k sorunlar›
nedeniyle bir çocu¤unu ald›rd›, arka arkaya iki düflük
y a p t ›. Eflinin sadakatsizlikleri zaten dillere destand›. Ken-
disi de ondan afla¤› kalmad› “ihanet”te. 1939 y›l›nda ay-
r›l›p bir y›l sonra yeniden evlendiler ve Frida’n›n çocuklu-
¤unu geçirdi¤i Mavi Ev’e yerlefltiler.

“Hayallerimi resimlemedim”
Dayan›lmaz ac›larla bafla ç›kmak için bütün gücüyle
yapt›¤› resimler, kanl› do¤um ve ölümleri, fetüsler ve ce-
setleri bar›nd›r›yordu. Bunlar, onun sürrealizmin etkisin-
de oldu¤u hissini verse de, kendisi bunu hiç kabullen-
medi: "Ben sürrealist bir ressam de¤ilim. Asla hayalleri-

mi resimlemedim. Yaln›zca kendi gerçe¤imi resimledim."
Kendi ülkesinin yan› s›ra Amerika ve Fransa’da da sergi-
ler açt›. 1938’de New York’ta açt›¤› sergi ona büyük ün
getirdi, bir y›l sonra Paris sergisi ile övgüler toplad›.

1943’de “La Esmeralda” adl› yeni bir sanat okulunda
ö¤retim üyeli¤ine bafllayan Frida, sa¤l›k durumu kötülefl-
mesine karfl›n ders vermeyi sürdürdü. Ancak 1950’de
omurgas›ndaki sorunlar nedeniyle hastaneye kald›r›ld› ve
9 ay hastanede kald›. 1953 y›l› Nisan ay›nda Mexico
City’de bir kiflisel sergi açt›; Temmuz ay›nda, çocuk fel-
ciyle sakat kalan sa¤ baca¤› kesildi.

6 Temmuz 1907’de do¤an Frida Kahlo, 13 Temmuz
1954’te, akci¤er ambolisinden öldü. Ancak arkas›nda
b›rakt›¤› son natürmortun ad› onun ölüme ne kadar uzak
oldu¤unu gösteriyordu: “Yaflas›n Yaflam.” 

Troçki’yle aflk yaflad›

Frida’n›n evlilikleri s›ras›nda çe-

flitli erkeklerle iliflkileri olmufltu.

Bunlarda birisi de Sovyet devri-
minin önde gelen isimlerinden

Lev Troçki’ydi. 

Troçki, Rivera’n›n Meksika

Cumhurbaflkan›’ndan ald›¤›

özel izinle 1937’de Meksika’ya
gelmifl ve Frida’n›n evine yer-

leflmiflti. Aralar›ndaki iliflkiyi

Troçki’nin eflinin fark etmesi üzerine Frida, Troçki’den ayr›l-

d›. Troçki’ye düzenlenen suikast›n ard›ndan suikastç›n›n res-

sam Siqueiros’un arkadafl› olmas› nedeniyle Frida da sorgu-

land›. 

Aflk kurban› m›

Frida’n›n, hakk›ndaki efsanelerin birço¤unu kendisinin yarat-

t›¤› söylenir. Çok çeflitli ac›lar çeken ve ac›y› bir sanat biçe-

mine dönüfltüren Frida’n›n tuvalleri baflkald›r›yla duygusall›-

¤›n kar›fl›m›n› yans›t›yordu. 

Doktoru ve en yak›n dostlar›ndan biri olan Leo Eloesser, Fri-

da'n›n hayat› boyunca geçirdi¤i a¤›r ameliyatlar›n birço¤u-

nun asl›nda gereksiz oldu¤una ve Frida'n›n cerrahlar›na afl›k

olmak gibi bir durumdan musdarip oldu¤una karar vermiflti.

Ac›n›n tuvaldeki yüzü
Çocuklu¤u bir felçle karard›, gençli¤i elem bir trafik kazas›yla… Dayan›lmaz fiziksel ac›lar› ruhsal s›z›

ve hezeyanlara dönüfltü zamanla. Ac› artt›kça sanat› büyüdü. Resimlerinde, bedenine ait her bir organ›n
ac› ve umut dolu ç›¤l›¤›n › hissettiren Frida, ac›y›, umudu ve mücadeleyi besledi tuvallerinde. 



Televizyon habercili¤i e¤itimi alan Sedef Kabafl
uzun y›llar her alanda toplumun önde gelen ki-
flileriyle yapt›¤› söyleflileri ve sundu¤u haberler-

le televizyon dünyas›n›n içinde yer ald›. Biz de son za-
manlarda bas›nla, özellikle televizyon yay›nc›l›¤›yla ilgili
s›kça duydu¤umuz elefltirileri de¤erlendirmek istedi¤i-
mizde Kabafl’›n kap›s›n› çald›k ve sorduk: Bas›n›n gö-
revi nedir, e¤lence nerede biter, bilgilendirme nerede
bafllar? 

Bas›n›n insanlar› hem e¤lendirme hem de bilgilendirme
görevi oldu¤unu vurgulayan Kabafl, “Günümüzde e¤-
lence k›sm› a¤›r basarken, bilgilendirme k›sm› hafif kal-
maya bafllad›. Var olan bilginin de e¤lenceyle, maga-
zinle harmanlan›p sunuldu¤u bir sektör halini ald›” söz-
leriyle bas›n›n bugün geldi¤i noktay› de¤erlendirdi. 

Haberin olmazsa olmazlar› nedir?
Bilginin haber olabilmesi için do¤ru, ilginç ve önemli ol-
mas› gerekir. Manipüle edilmifl bilgi haber de¤ildir.
Haber ekonomi, siyaset, toplum gibi kriterler göz
önünde bulundurularak haber haz›rlanmal›. Haberci iyi
e¤itim almal›. Mutlaka iletiflim fakültesi mezunu olmas›
gerekmiyor. Sosyoloji, ekonomi, uluslararas› iliflkiler
mezunu da söz etti¤im kriterlere uydu¤u sürece haber-
cilik yapabilir. Habercilikte önemli kriterlerden biri taraf-
s›zl›k. Ancak bizi biz yapan dinimiz, milliyetimiz, cinsi-
yetimiz, yaflad›¤›m›z yer gibi sübjektif de¤er yarg›lar›m›-
za da sahip ç›kmal›y›z. Önemli olan bunlar›n e t k i s i n d e
kalmadan haber yapmak. Habercilik yaln›zca para ka-
zanmak için yap›lmaz, öyle düflünenler ticaret yaps›n.
Bir de haber yapmak s›k› bir haz›rl›k gerektirir. Bir ha-
bercinin hayat boyu haz›rl›k ve araflt›rma yapmas› flart.

Türkiye’deki habercili¤i nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Türkiye’deki habercilikle CNN’deki habercili¤i k›yasla-

mak haks›zl›k olur. Onlar 1950’li y›llardan beri televiz-
yon kültürüyle yafl›yor, 1980’lerden beri 24 saat kesin-
tisiz yay›n yap›yorlar. Habercilik tecrübeleri var. Türki-
ye’deyse televizyon 1970’lerden itibaren izlenmeye
baflland›. Yaln›zca TRT vard›, özel televizyonlar
1993’ten itibaren aç›ld›. Bizde habercilik deneme yan›l-
ma yoluyla ö¤renildi. Örne¤in bir uçak kazas› haberi
verilece¤i zaman, daha ölen ya da yaralananla ilgili bil-
gi gelmeden, arflivden bir uçak kazas› haberin i n g ö r ü n-
tüleri kullan›l›yordu. Bir dönem çok popüler olan “rea-
lity show” programlar›nda, insanlar›n evlerine yaka pa-
ça giriliyordu. Bilgileri kontrol edilmeden, sansasyon
yaratmak için verilen haber, haber de¤il, mizansendir.
‹nsanlara para karfl›l›¤›, intihar ediyormufl süsü verilip
haber yap›ld›¤›n› gördük. Ne yaz›k ki ülkemizde bunla-
ra haber, bunlar› haz›rlayanlara da haberci denildi¤ine
tan›k olduk. Elefltirel bir gözle bak›ld›¤›nda, günümüz-
de de haberci diyebilece¤imiz az say›da kifli var. Ana
haber kanallar›nda haber yok art›k. Ana haber prog-
ramlar› magazin program› niteli¤inde. Bu aç›¤› Sky
Türk, CNN Türk, NTV gibi haber kanallar› doldurmaya
çal›fl›yor. 

Kariyerinizde att›¤›n›z en önemli ad›m neydi?
Kazand›¤›m fulbright bursu hayat›mda bir dönüm nok-
tas› oldu. Boston’da “televizyon habercili¤i” e¤itimi al-
d›m. Ald›¤›m e¤itim, birçok habercinin gönlünden ge-
çen CNN’in kap›s›n›, ilk Türk gazeteci olarak açmam

aç›s›ndan çok faydal› oldu. 1992’de Power FM’de ça-
l›fl›rken, 8 Aral›k’ta bir do¤um günü partisi yapm›fllard›
ve mumu söndürürken, “Bir gün Allah bana CNN’de
çal›flmay› nasip etsin” diye dua etmifltim. Hayalim ger-
çekleflti. CNN’e girmem de ikinci dönüm noktas› oldu. 

CNN’de ne gibi deneyimler edindiniz? 
Türkiye’de yaflayan bir gazeteci olarak meselelere bu-
radan bak›p de¤erlendirmek baflka, d›flar›dan daha
nesnel ve elefltirel bir gözle bak›p de¤erlendirmek bafl-
ka. Hayat› ve olaylar› do¤ru alg›layabilmek için dünya
vatandafl› olarak düflünmek gerek. Ald›¤›m e¤itim ve iki
y›ll›k CNN deneyimim sayesinde bu nitelikleri edindim.
24 saat zamans›z ve mekans›z haber yapman›n ne de-
mek oldu¤unu ö¤rendim. CNN’de bir fleyi en az üç kez
kontrol etme politikas› vard›r. Bunlar bana önemli bir
disiplin kazand›rd›. 

Size Türkiye’yle ilgili sorular geliyor muydu? 
O zamanlar Türkiye’de Tansu Çiller baflbakand› ve bu-
nunla ilgili çok haber yapm›flt›m. Ayn› dönemde Pakis-
tan’da da bir Müslüman kad›n›n baflbakan olmas› çok
önemliydi. Çünkü onlar›n gözünde bu çok farkl› bir du-
rumdu. ‹ki Müslüman ülkede baflbakanlar›n kad›n ol-
mas› çok habere konu oldu. Bunu çok soruyorlard›. ‹n-
sanlar sonuçta haberci de olsa baz› fleyleri tam anla-
m›yla bilemeyebilir. Demek ki biz de ‹slamiyet’i ve ülke-
mizi yeterince tan›tamam›fl›z. Bunun cehaleti ve önyar-
g›y› do¤urdu¤unu bizzat yaflad›m.

‹deal bir haberci nas›l bir donan›ma sahip olmal›? 
Türkiye’de haber yapanlar genelde araflt›rm›yor, haz›r-
lanm›yor. Bir röportajda haberci yüzeysel, çeliflkili so-
rular soruyorsa ön haz›rl›k yapmad›¤› ortaya ç›k›yor.
Canl› yay›nda bu çok daha kolay anlafl›l›yor. ‹flimiz çok
yo¤un olabilir, ama ön haz›rl›k en önemli aflama. Bir de

son y›llarda popüler kültürün etkisiyle haberciler çok
popüler kiflilerle haber yapmay› istiyor. Salt popüler
haber üzerinden iflimizi yaparsak, iflimizi eksik yapm›fl
oluruz. Yeri geldi¤inde çok önemli bir bilimsel araflt›r-
maya imza atm›fl bir bilim adam›yla söylefli yapabilme-
lisiniz. Hatta gündemde olmayan kifliler sizin söylefli-
nizden sonra gündeme gelebilir.

Programlar›n›zda konuk seçimi, sorular ve konularda
öncelikleriniz nelerdi? 
Tüm programlar›mda sayd›¤›m kriterleri göz önünde
bulundurdum. Deneyimlerimi aktarabildi¤imi düflünü-
yorum. Türkiye’de deneyimli insan çok az ve sektör
bakir kald›¤› için kendimi flansl› görüyorum. 26 yafl›n-
da, kendi program›n› haz›rlay›p sunan, profesöründen
iktisatç›s›na, yazar›ndan sporcusuna pek çok kifliyi
a¤›rlay›p sorular soran bir televizyon habercisi oldum. 

Zaten röportaj konusunda uzmanlaflmak istiyordum.
Zamanla birçok devlet adam›na, büyük isimlere ulafla-
bildim. Bunu e¤itimim ve iflimi ciddiye almam sayesin-
de baflard›¤›m› düflünüyorum. Konuk seçerken hafta-
n›n 2-3 günü ünlü insan ça¤›r›yorsam, haftan›n di¤er
günleri daha az tan›nm›fl insanlar› a¤›rl›yordum. Çünkü
izleyicilerin o kifliler hakk›nda bilinmeyenleri ö¤renmesi
de önemli. Do¤ru sorular› sormak da ayr› bir beceri.
Program öncesinde mutlaka derinlemesine araflt›rma
yapar, farkl› konular›, taraflar› bulmaya çal›fl›rd›m.

4 6 r ö p o r t a j: Sedef Kabafl
h a b e r: esra melek yi¤itsözlü

Haber mi, mizansen mi
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Televizyon kanallar›n›n say›s›n›n h›zla artmas›yla çok say›da haber program› ve haberci hayat›m›za
girdi. Sedef Kabafl habercilik e¤itimi alm›fl bir televizyoncu. Kabafl, “Bilgileri kontrol edilmeden, 

sansasyon yaratmak için verilen haber, haber de¤il, mizansendir” diyor.

Televizyon kanallar›n›n say›s›n›n h›zla artmas›yla çok say›da haber program› ve haberci hayat›m›za
girdi. Sedef Kabafl habercilik e¤itimi alm›fl bir televizyoncu. Kabafl, “Bilgileri kontrol edilmeden, 

sansasyon yaratmak için verilen haber, haber de¤il, mizansendir” diyor.

Sedef Kabafl kimdir

NTV ve Olay TV’de “Portreler” ad›yla 350 program haz›rlay›p sundu. ATV’de “Dönence” adl› programla,

gece haberlerinin hem editörlü¤ünü hem de sunuculu¤unu yapt›. TV8’de “Sesli Düflünenler” program›n›

haz›rlad› ve sundu. Sky Türk’te ana haber bültenini ve Türkiye’nin gündemini canl› yay›n konuklar› ile tar-

t›flt›¤› “Haber Ötesi” program›n› haz›rlay›p sundu. Kabafl’›n röportajlar›n›n bir bölümünü içeren üç kitab›

bulunuyor. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora program›na devam eden Kabafl, Bo-
¤aziçi, Bahçeflehir ve Kültür üniversitelerinde iletiflimin farkl› uzmanl›k alanlar›nda dersler veriyor.



4 8 f o t o ¤ r a f: Alp Alper
r ö p o r t a j: umut bavl›

Sana dün bir tepeden bakt›m
Türkiye, göz hizas›ndan tan›k oldu¤umuz güzelliklerinden sonra kuflbak›fl› manzaralar›yla, 
Alp Alper’in “1000 Feet’ten Türkiye” kitab›nda bizlere poz veriyor.

Atatürk Baraj›
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Türk Hava Yollar›’nda uçufl uzman› olan, ayn› zamanda National Geographic
dergisinde foto¤rafç› olarak görev alan Alp Alper’in Türkiye foto¤raflar›, çok
iyi bildi¤imiz mekanlar› hiç görmedi¤imiz aç›lardan sunuyor. Tarihi ve do¤al

miras›yla dünyan›n önemli co¤rafyalar›ndan olan Türkiye’nin zenginli¤i “1000 Fe-
et’ten Türkiye” kitab›nda ölümsüzlefliyor. 1000 feet, yaklafl›k 304 metre. Çekimler
esnas›nda Cessna tipi küçük uçaklardan helikoptere, delta kanattan balona, yamaç
paraflütünden paramotor denilen pervaneli yamaç paraflütüne kadar alt› tip hava
arac›yla seyahat eden Alper, birçok kez hayati tehlike atlatm›fl. Foto¤raflar›n çekimi
ve kitab›n haz›rlanma aflamas›, içinde birçok tehlikeli ya da gülümseten hikayeyi ba-
r›nd›ran ilginç bir süreç. Kitab›n yay›nlanmas› ise haz›rlanmas›ndan daha ilginç, hat-
ta trajikomik! 

Alper’in Türkiye’yi tan›tmak amac›yla haz›rlad›¤› kitab›n›n yay›nlanmas›n›n ard›ndan
gerçeklefltirilen kokteylde, konuflmac›lar›n; Yunanistan Turizm Bakan› Dimitris Avra-

mopulos, Yunanl› tarih uzman› Akilas Milas, Yunanistan’›n ünlü bir kültür gazetecisi
ve Alp Alper oldu¤unu söylemek bu konuda bir ipucu verecektir... “1000 Feet’ten
Türkiye” kitab›n›n ilk bir y›l boyunca yaln›zca Yunanca bas›lmas› ve Türkiye’de yay›n-
lanmamas› da öykünün ilginç detaylar›ndan biri. Foto¤raflar›n çekilmesinden kitab›n
yay›nlanmas›na kadar öykünün tüm detaylar› bu söyleflide yer al›yor.

Türkiye’yi havadan foto¤raflama fikri nas›l olufltu?
THY’deki uçufl uzmanl›¤› görevim gere¤i kaptanlarla birlikte çal›fl›p onlar›n uçufl ro-
talar›n› haz›rl›yordum. Bu rotalar›n do¤rulu¤unu kontrol etmek amac›yla, her ay be-
lirli zamanlarda 30-40 saat uçuyordum. Bu uçufllar s›ras›nda Türkiye’yi havadan ve
kokpitten görme flans›m oldu. Kokpitten görmek pek çok detay› fark edebilmenize
olanak tan›yor. Bu beni bir foto¤rafç› olarak gelifltirdi. Türkiye’yi havadan f o t o ¤ r a f-
lama projesinden önce de foto¤raflar çekiyordum ve gezi dergilerinde yay›nlan›yor-
du. Ancak bunun benden önceki ustalar›n tekrar› olman›n ötesine geçmedi¤ini fark
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ettim. Türkiye’deki hava foto¤rafç›lar›n› araflt›rd›¤›mda
Hakan Öge ve Orhan Durgut d›fl›nda bir isme rastlama-
d›m. Genifl kapsaml› bir çal›flman›n daha önce Türki-
ye’de yap›lmam›fl oldu¤unu gördüm. 1999’da projeyi
bir taslak haline getirerek arkeolog, uçufl uzman›, fo-
to¤rafç›, ressam gibi farkl› mesleklerden birçok arka-
dafl›mla paylaflt›m. Türkiye haritas›n› bölge bölge ay›r-
d›k ve proje için gruplar oluflturduk. Ancak tam o y›l
büyük deprem gerçekleflti ve büyük y›k›m yafland›. Bu
y›k›m, ne kadar do¤ru bir ifl yapt›¤›m›z›, ancak süremi-
zin ne kadar k›s›tl› oldu¤unu gösterdi. Hiç yap›lmayan,
ihtiyaç duyulan bir projeydi ve çok kolay biçimde spon-
sor bulaca¤›m›z› düflünüyorduk. Ne yaz›k ki baflta bul-
du¤umuz birkaç sponsor aday› bile fikir de¤ifltirdi, pro-
je tek bafl›ma üstüme kald›. Türkiye projeler çöplü¤ü.
Kaynak bulamad›¤› için çöpe at›lan çok güzel projeler
var. “Bunlardan biri olmayaca¤›z” diye inat ettim. Arka-
dafllar›m da destek oldular ve uçufllar s›ras›nda hem alt
hem üst ekipler oluflturduk. Bir ekip karadan giderken
di¤er ekip havadan uçarak i l e r l e d i. Çal›flmalar›m›z bu
flekilde befl y›ldan fazla sürdü. Ne yaz›k ki hiç sponsor
b u l a m a d › k .

Projenin finansman›n› nas›l sa¤lad›n›z?
Filmin en dramatik noktas› bu. Bu y›l olmasa bile gele-
cek y›l mutlaka sponsor buluruz, diye umut ettim. An-
cak bir türlü bulamay›nca gerçekle yüz yüze geldim.
Önümde iki seçenek vard›. Projeyi b›rakmak ya da inat

edip her fleye ra¤men sürdürmek… Projeye bafllarken
anneme bitirece¤ime dair söz vermifltim, projenin ba-
fl›nda annemi kaybettim. “‹nand›¤›n iflin sonuna kadar
git” derdi, bu güçle sonuna kadar gittim. Kooperatifte
bir evim vard›, onu satt›m. Kaynak yine de tükenince
arabam› satt›m. Sonuç itibariyle bitirene kadar elde
avuçta ne varsa satt›m. En büyük avantaj›m çal›flmada
bana destek olan arkadafllar›m›n ifli gönüllü yapmala-
r›yd›. Yemek, ulafl›m, konaklama gibi temel masraflar›-
n› karfl›lad›m. Buna ra¤men projenin toplam bedeli
yaklafl›k 150 bin Dolar oldu.

‹nanman›n, baflarmak için önemli bir unsur oldu¤unu
g ö r ü y o r u z .
‹fle inanmay›p b›raksayd›k di¤er insanlardan hiçbir far-
k›m›z kalmayacakt›. Bu proje benim rüyamd› ve gerçe-
¤e dönüfltürdüm. E¤er yar›m b›raksayd›m bir baflkas›
gerçe¤e dönüfltürebilirdi ve gerçe¤e dönüflen onun
hayali olurdu. Projenin bitiminde Coflkun Aral “Bu be-
nim rüyamd›, sen gerçeklefltirmiflsin, helal olsun” dedi.
Bu söz bana büyük gurur veriyor. Ben, onun gibi bir
belgeselci olmaya çal›fl›rken onun rüyas›n› gerçekleflti-
rebilmifl oldu¤um için gurur duyuyorum. Konufltu¤u-
muzda gelece¤e dair benzer projeler üzerine yo¤unlafl-
t›¤›m›z› gördük. Bizler bu ülkenin Don Kiflot’lar›y›z.
Yelde¤irmenlerine do¤ru hep gidece¤iz. Da¤›n arkas›n-
da neler oldu¤unu hep merak edece¤iz. Zaten Don Ki-
flot’lar da olmasa hiçbir fley ortaya konmayacak. Befl

“Bu y›l olmasa bile gelecek y›l mutlaka sponsor buluruz, diye umut ettim. Ancak bir türlü bulamay›nca
gerçekle yüz yüze geldim. Önümde iki seçenek vard›. Projeyi b›rakmak ya da inat edip her fleye ra¤men
s ü r d ü r m e k … ”
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y›l› aflk›n sürede 12 bin kare çektim ve aralar›ndan ki-
tap için 220 foto¤raf seçtim. Çekilmeyi bekleyen 12 bin
kare daha var. Bu yüzden destekler çok önemli. 

Kitab›n Yunanistan’da bas›lmas›n›n öyküsü nedir?
1999’un sonu nda THY taraf›ndan Atina ‹stasyon fiefli-
¤i teklif edildi. Görevim gere¤i Atina’ya gittim. Atina’da
THY’nin temsilcisi olarak görev almak bana T ü r k i y e ’ y i
d›flar›dan daha iyi de¤erlendirme f›rsat› sundu. Projeyi
sürdürmeye ve sponsor aramaya devam etti¤im dö-
nemde hiç beklemedi¤im bir anda ‹stanbullu bir Rum
olan tarih uzman› Akilas Milas, çal›flt›¤› yay›nevine ha-
z›rlad›¤›m projeden söz ett i. Yay›nevinin sahibi evime
kadar geldi ve projeyi yay›nlamak istediklerini söyledi.
Bir Türk foto¤rafç›s›n›n, Türkiye’yi havadan görüntüle-
me projesine eve kadar gelip sahip ç›kt›lar. Yunanistan
Turizm Bakan› Dimitris Avramopulos, kitap henüz tas-
lak aflamas›ndayken bizi makam›na davet etti. Bakan
kitaptan çok etkilendi ve “Ne destek istiyorsan›z ver-
meye haz›r›z” dedi. Kitaba bir girifl yaz›s› yazmas›n› is-
tedi¤imizde “Beni onore ediyorsunuz” dedi ve gerçek-
ten de yazd›. Yay›nc›m›z ifli abartarak “Kitab›n tan›t›m›-
na gelip konuflma yapar m›s›n›z?” dedi. “Tabii seve se-
ve gelirim” dedi ve yan›nda yaln›zca bir korumayla ger-
çekten geldi. O gün Türkiye’yi tan›tan kitap için konufl-
ma yapan dört kifliydik. Yunanistan’›n ünlü bir kültür
gazetecisi, Yunanistan Turizm Bakan› Dimitris Avramo-
pulos, tarihçi Akilas Milas ve ben.

Yunanistan’›n ilgisinin nedeni nedir?
‹ki ülke aras›ndaki anlay›fl fark›ndan kaynaklan›yor. Yu-
nanistan kültüre, de¤erlere sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini
biliyor. Baraj, cami, kilise gibi birçok eser yapabilirsiniz,
ancak bunlar›n hepsinin bir ömrü var. Kitap ise bu
eserlere ölümsüzlü¤ü getiriyor. Tarihi eseri, gölü, krate-
ri çekmedi¤inizde bir süre sonra do¤al afet ya da di¤er

faktörlerden yok olma ihtimali bulunuyor. Belgesel
amaçl› foto¤raflad›¤›n›zda ise koruma alt›na alm›fl olu-
yorsunuz. Kitap gelecek nesillere b›rakabilece¤iniz en
büyük de¤er. Yunanl›lar bunu çok iyi biliyor. Yunanis-
tan’da hediye olarak en fazla sat›lan obje kitap. 70 mil-
yon nüfusa sahip Türkiye’de National Geographic’in 60
bin abonesi varsa, 12 milyonluk Yunanistan’da seksen
bin abone var. Bunu oranlad›¤›n›zda Türkiye’deki abo-
ne say›s›n›n yaklafl›k 500 bin olmas› gerekiyor. Kitap,
2005’in Aral›k ay›nda ilk olarak Yunanistan’da ve Yu-
nanca ç›kt›. Yaklafl›k bir y›l sonra 2006’n›n Kas›m’›nda
ise Türkiye’de piyasaya sunuldu. Türkiye’de ne yaz›k ki
hala umdu¤um yerlerden umdu¤um deste¤i göremiyo-
rum. 

Bu tür bir çal›flmay› farkl› ülkeler için de gerçeklefltir-
meyi düflünüyor musunuz?
Yunanistan için böyle bir çal›flma Yunanl› bir foto¤rafç›
taraf›ndan gerçeklefltirilmifl. Bunu seri hale dönüfltür-
me fikri ortaya ç›kt›. Akdeniz k›y›s›nda yer alan M›s›r,
Tunus, Cezayir, Fas, ‹talya gibi k›y› ülkelerinden bir Ak-
deniz serisi yapmay› düflündük. Türkiye’ye dönmem
birtak›m dengelerin de¤iflmesine, projenin flu an için
rafa kalkmas›na neden oldu. Yunan foto¤rafç›yla Suri-
ye’yi foto¤raflamay› da düflündük. Suriye kültürünün
temelinde yatan Bizans Uy g a r l › ¤ ›’n›n izlerini ve Mezo-
potamya’ya do¤ru Büyük ‹skender’in b›rakt›¤› izleri ta-
kip edecektik. Ancak Irak’taki olaylar bu projeyi de ra-
fa kald›rmam›za neden oldu. fiu an için kendi ad›ma
Türkiye kitab›n›n yeni versiyonunu haz›rl›yorum.

fiu anki kitaptan fark› ne olacak?
fiu anki kitap Yunanistan’da bas›l›yor ve Türkiye’ye it-
hal olarak geliyor. Yeni kitap 345 sayfa olarak haz›rla-
nacak ve foto¤raflar›n yüzde 30’u de¤ifltirilecek. Yeni
bir tasar›m yap›lacak. Bu k e z tüm çal›flmalar Türkler ta-

Flamingolar/Tuz Gölü

Flamingolar/Tuz Gölü
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raf›ndan gerçeklefltirilecek. Daha öncesinde kitapta
görev alan tek Türk bendim. 

Projenin gerçeklefltirilme aflamas›nda ne tür zorluk-
lar yaflad›n›z?
En çok Do¤u Anadolu Bölgesi’nin foto¤raflanmas›nda
zorluk yaflad›k. Do¤udaki hava limanlar›na girebilmek
için özel izin almak gerekiyor. Tüm detaylar› bildirmeniz
gerekiyor. ‹zinler için bir y›l kadar u¤raflt›k. ‹zinleri ald›k-
tan sonra o havaalanlar›nda yak›t olmad›¤›n› ö¤rendik. O
bölgede daha önce çal›flm›fl olan ve ilaçlama yapan bir
gruptan destek istedik. Bize alternatif bir yol sundular.
Alttan kendi yak›t ekibimizi oluflturduk. ‹ki tane arkas›
kasal› büyük araç kiralad›k ve üç ekip oluflturduk. ‹ki
ekip araçla karadan bizi takip etti. Biz de havadan uçufl-
lar› gerçeklefltirdik. ‹ki ekibin arkas›na toplam sekiz tane
büyük yak›t varili yükledik. Onlar bizden önce yola ç›k›-
yor, biz uçarak onlar› takip ediyorduk. Adana’dan Kars’a
bu flekilde gittik. Uçuflumuzu yap›p iniyor, otele gidiyor-
duk. Teknisyen arkadafl›m›z ve di¤er ekip yak›t› yüklü-
yor, uça¤› haz›rl›yordu. Sabah tekrar uçuyorduk. Do¤u-
da insanlar› ikna etmek de çok zordu. ‹nsanlar, bu kadar
zahmetin yaln›zca foto¤raf çekmek için olmad›¤›n› düflü-
nüyor. Defalarca anlatt›¤›m›z halde “Esas amac›n›z ne?”
diye soruyorlard›. Bu bak›fl aç›s› nedeniyle de pek çok
zorluk ç›kar›ld›. Ayr›ca Van’da, 08.10’da havaalan›na
vard›k, inifl yapaca¤›z, kuleyle iletiflim kuramad›k. Kule

Alp Alper

Meke Gölü/Konya
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cevap vermiyor. Meydan›n üstünde tur atmaya bafllad›k.
08.30’dan sonra kule cevap verdi. Me¤er kule 8.30’da
aç›l›yormufl! Sanki dükkan aç›yoruz! Ölümden döndü¤ü-
müz anlar da oldu.

Neler yaflad›n›z?
Mardin Midyat üzerinde, yak›t tanklar›ndaki bir t›kan›kl›k
nedeniyle yaklafl›k 22 saniye uça¤›m›z›n motoru durdu.
Pilot ordudan deneyimli bir yüzbafl›yd› ve tecrübesi sa-
yesinde burun afla¤› düflen uça¤›, yaklafl›k 200 metre
kala son saniyede havaland›rmay› baflard›. Tabii o gün
moralimiz çok bozuldu. Do¤u Anadolu projenin son
aflamas›yd›. Bu nedenle çak›lma an›nda akl›ma gelen
tek fley “Proje ne olacak, kim sürdürecek?” oldu. Çe-
kimleri, ›fl›¤›n en iyi oldu¤u saatlerde günefl do¤madan
önce ve batarken 17.00 sonras›nda gerçeklefltiriyor-
duk. 09.00-17.00 aras› mesainin oldu¤u Batman hava-
alan›ndan bu nedenle inifl ve kalk›fl izni alamad›k. Alter-
natif olarak ilaçlama için kullan›lan civardaki toprak pist-
leri önerdiler. Toprak piste indik ve uça¤› sabaha kadar
oradaki çobana teslim ettik. Orada sistem böyle iflliyor.
Sabah kalk›fl yapaca¤›m›z s›rada pilot pistin sonundaki
elektrik tellerine varmadan kalk›fl yapmaya odakland›-
¤›ndan yan rüzgar› hesaplamay› unuttu. Maksimum h›-
za ulaflt›¤›m›zda rüzgar›n etkisiyle yana do¤ru savrulduk
ve tarlalar›n içerisinde 50 metre kadar sürüklendik. Ya-
k›t tanklar› delindi, ancak alev almad›. Küçük bir k›v›lc›m
uça¤›n alev topuna dönmesine neden olabilirdi.

E¤lenceli bir an›n›z olmad› m›?
Ölüdeniz’in arka taraf›ndaki antik bir Yunan flehrini
ararken kulland›¤›m›z deltakanad›n yak›t› bitti ve geri
dönmemiz imkans›zd›. Karayoluna inifl yapmak zorun-
da kald›k. Delta kanat normal benzinle çal›fl›r. Yol ke-
nar›nda bir benzinci vard› ve süzülerek benzinciye gir-
dik. Tabii bizi havadan benzinli¤e do¤ru gelirken gören

benzincinin yüzünü görmenizi isterdim. “Hayat›mda ilk
defa uçarak gelen bir araca yak›t veriyorum” dedi. Yafl-
l› benzincinin flaflk›n surat›n› hat›rlad›kça hala gülerim.
Ölüm tehlikesinin yan›nda böyle komik anlar da var. 

En be¤endi¤iniz kare hangisi oldu?
“Anneni mi daha çok seversin, baban› m›?” gibi zor bir
soru. Çekti¤im her foto¤raf›n benim için farkl› bir anlam›
var. Ancak özellikle an›s› olan foto¤raflar benim için da-
ha önemli. Bu nedenle Do¤u Anadolu foto¤raflar› bence
daha de¤erli. Özellikle bir kare ay›rmak zor. Ama Atatürk
Baraj›’ndaki o kesitin, devasa kütlesel yap›n›n etkileme-
mesi mümkün de¤il. Gerçekten mükemmel bir yap›yd›.
Etraf›nda tek bir a¤aç bile olmayan deniz büyüklü¤ünde
bir kütleydi. Çok büyük bir dram› ve çeliflkiyi de içinde
bar›nd›r›yor. Bölgesel olarak beni en çok etkileyen Ata-
türk Baraj› oldu. Ama pek çok güzel foto¤raf var. Süme-
la Manast›r›, Van’daki Akdamar Kilisesi, antik Yunan fle-
hirleri gibi birbirinden etkileyici ve güzel kareler var. 

Yeni projeler neler?
Sponsor bulunca yapmay› düflündü¤üm üç proje var.
Frigler, ‹ç Anadolu Bölgesi’ndeki tüm tarihi ve do¤al
güzellikler, üçüncü proje olarak da Karadeniz’de sakl›
kalm›fl kiliseler. Karadeniz’de yok olmaya yüz tutmufl
ve y›k›lmas› için herkesin elinden geleni yapt›¤› de¤er-
lerimiz bunlar. 18. yüzy›lda terk edildikten sonra orada-
ki köylülerin hiç umursamad›¤› ve hayvan ah›r› olarak
kulland›¤› de¤erlerimiz. Bu çal›flmaya geçen y›l baflla-
d›k, bu y›l›n sonunda bitece¤ini tahmin ediyorum. Na-
tional Geographic’te de yay›nlanacak. Çocuklar›m›z,
bizim gördü¤ümüz gibi burada zaman›nda kilise varm›fl
diyerek iki tafl görmek zorunda kalmas›nlar istiyorum.
Kitap, tarihi ve do¤al mirasa sahip ç›k›lmas›n› sa¤lama-
y› amaçl›yor. E¤er sahip ç›k›lmas›nda en küçük bir et-
kisi olursa benim için gerçek mutluluk bu olacak.



5 4 yaflam rehberi
y a z ›: temel karatafl

Karada aslan, denizde kaplan;
var m› bize yan bakan

Türkiye’de itfaiyecili¤in geliflimi
1560 Kanuni’nin yang›n ferman›
1572 2. Selim’in yang›n ferman›
1579 3. Murat’›n yang›n ferman›
1714 Tulumba tafl›yan ilk yang›nc› ekip kuruldu
1726 Tulumbac› Oca¤› kald›r›ld›
1828 “Yang›nc› Taburlar›” oluflturuldu
1874 Modern askeri itfaiye kuruldu
1923 Belediye itfaiyeleri dönemi bafllad›

Sanma baklava börek
Yal›nayak civelek

Tulumbac› olmaya
Yürek laz›md›r yürek

(Ali Çamiç A¤a’n›n manzumesinden)

Kaynaklar: ‹stanbul Tulumbac›lar›, Reflad Ekrem Koçu, 
Do¤an Kitap, ‹stanbul: 2005 ve w w w . i b b . g o v . t r



Küçük K›yamet denilen 1509 ‹stanbul depremiy-
le yerle bir olan tafltan evlerin büyük ço¤unlu¤u
ahflaptan yap›lmaya baflland›. Deprem geçmifl-

ti ama flimdi yeni bir tehdit vard› kap›da: Yang›n! Bu za-
mandan sonra da ‹stanbul adeta bir yang›nlar flehri ol-
du. Yang›nlar genellikle, birçok yan›c› maddenin gemi-
lere yüklendi¤i ya da indirildi¤i iskeleleriyle ünlü Ciba-
li'de bafllard›. Rüzgâr›n yönü de, yang›n›n yay›laca¤›
semtleri belirliyordu. Unkapan›, Fatih, Aksaray yönünde
ya da Kapal›çarfl›'y› da yakarak Sultanahmet'e do¤ru
ilerleyen yang›n, h›zl› ve kolay yay›l›rken, güzelim Os-
manl› mahalleleri, alevlerin ard›ndan flehirden silinirdi.

Atefl var oldu¤undan bu yana onu kontrol alt›na alma mü-
cadelesi de hep var olmufltur. Cihan imparatorlu¤unda
alevlere teslim olunacak de¤il ya… 3. Murat’›n ferman›
gecikmedi. 1579 y›l›nda ‹stanbul kad›s›na hitaben yaz›lan
bir fermanda, ahalinin evlerinin çat›s›nda, ulaflabilecekleri
uzunlukta bir merdiven ve içi su dolu bir f›ç› bulundurul-
mas› ferman edildi. fiehirde ç›kan yang›nlar› söndürmek
amac›yla kurulan ilk örgüt de “Yeniçeri Tulumbac› Oca¤›”
oldu. Mahalleler, “Bostanc› Tulumbac›bafl›s›” liderli¤inde
“Bostanc› Tulumbac›lar Oca¤›”n› oluflturdu. “Bostanc› Tu-
lumbac›bafl› A¤as›” ise en üstteydi. ‹flleri zaten belliydi:
Bölgedeki yal›, saray, köflk ve sahil fleridinin güvenli¤ini
sa¤lamak ve yang›nlar› söndürmek...

En önde giderlerdi
Tulumbac›lar, flehrin yüksek yerlerinde infla edilen yan-
g›n kulelerindeki gözcüleri arac›l›¤›yla yang›nlar› haber
a l › r l a r; baflta a¤alar›, omuzlar›nda su tulumbalar› ve
yang›n söndürme aletleriyle yang›n yerine koflarlard›.
Yang›na koflar ad›m gidildi¤inden neferlerin yorulma-
mas› ve gidifl h›z›n›n azalmamas› için uygun yerlerde
tak›m de¤ifltirilirdi. Her semtin tulumbac›lar›, kendi eki-
binin daha faydal› olmas›, daha önce var›p hizmet v e r-

mesi ulaflmas› için yar›fl›r, zaman›n olanaklar› ölçüsün-
de yang›n› söndürmeye çal›fl›rd›. Yang›n yerine koflan
tulumbac›lara yapt›klar› hizmete göre fenerci, borucu,
kökenci ve hortumcu gibi isimler verilirdi. Tulumbay›
yang›n yerlerine s›rtlar›nda koflar ad›m tafl›yanlara ise
uflak denirdi. Fenerci, tulumba tak›m›n›n a¤as› ve yol
göstericisiydi, ona yang›na en önde gitmek düflerdi.
Tulumbac›lar her an haz›rl›kl›yd›. Kendilerine özgü k›ya-
fetleri, kabaday› tav›rlar› ile halk aras›nda özel bir figür
halini alm›fllard›. Kulland›klar› deyimler ve sözcüklerle
de baflka bir jargon oluflturmufllard›. Manilerini, narala-
r›n› bilmeyen yoktu: Heyyyy heyyyt! / Atefli kaç›ran /
Yang›nda yaman / Domatese b›çak salan / Edirneka-
pulular heyt!

Son tulumbac›
1826 y›l›nda yeniçerili¤in kald›r›lmas›ndan sonra mahalle
tulumbac›l›¤› olufltu. 1872 y›l›nda Askeri ‹tfaiye Teflkilat›
ve 1923 y›l›nda günümüzdeki Cumhuriyet itfaiyesi kurul-
du. Ça¤dafl anlamda itfaiyecili¤in teflkilat olarak hayat›-
m›za girmesine paralel motorlu araçlar›n da devreye so-
kulmas›, art›k bizler için tulumbac›lar›n birer eski zaman
figürü olarak hat›rlanmas› sonucunu do¤urdu. 

Son tulumbac›, yaklafl›k 2 0 y›l önce kalp krizinden ölen,
Fethiye-Fatih Tulumbac› Oca¤›’ndan Kemal Güleçin'di.
Günümüz modern tulumbac›lar› olan itfaiye teflkilat› onu
Balat'ta Saffet'in Kahvesi'nde piflpirik oynarken aflka
gelip att›¤› tulumbac› naralar›yla hat›rl›yor: “Yaman gelir,
yaman gideriz, Fethiyeli aslan tulumbac›lar›z heyt!” A r a-
dan yüzy›llar geçmesine karfl›n bu “efsane” tulumbac›-
lar Türk edebiyat›ndaki yerlerini de hala koruyorlar. Pe-
yami Safa öyküleriyle, Ahmet Rasim makaleleriyle, Ser-
met Muhtar Alus “Onikiler” roman›yla, Reflad Ekrem
Koçu incelemeleriyle tulumbac›lar› birbirinden ilginç
yönleriyle günümüze getiriyor, gelece¤e tafl›yor. 
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Alevlerle birlikte cesur naralar yükselirdi sokaklarda: Yaman gelir yaman gideriz! fiehri ‹stanbul’u
yang›nlardan koruyan tulumbac›lar›n sesiydi bu. Yerini modern zaman itfaiyelerine b›rakan ‹stanbul
tulumbac›lar› art›k tarihte bir figür. Karada aslan, denizde kaplan, var m› bize yan bakan!

Yeniçeri Tulumbac›lar› dönemi yang›nlar› 
1729 Balatkap› d›fl›nda ç›kt›. 

‹stanbul'un sekizde biri kül oldu. 
1741 Ayasofya yang›n›: 200 dükkan yand›. 

1746 Fener yang›n›: 800 ev yand›. 
1746 Samatya yang›n›: 200 ev yand›. 

1750 Üsküdar yang›n›: 100'den fazla ev yand›. 
1750 Kapal›çarfl› yang›n›: Çok maddi zarar verdi. 

1752 Langa-Aksaray yang›n›: 500 dükkan, 
1500 ev yand›.     

1756 Cibali yang›n›: 2 bin 660 bina yand›.
1782 Haliç k›y›s›ndan Karagümrük’e kadar 

7 bin bina yand›.

Çizimler Do¤an Kitap’dan al›nm›flt›r.
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Ve Levi’s blue jean’i yaratt›
Levi’s Türkiye Genel Müdürü Sibel Üney, yaklafl›k 100 milyon Dolar’l›k ihracat hacminden sorumlu.
Bizler Levi’ s’ › bir kot pantolon olarak tan›mlayabiliriz. Üney’in Levi’s tarifi farkl›; “‹novasyon, orijinallik
bizim de¤erlerimizin ayr›lmaz parças›. Blue jean’i biz yaratt›k.”
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Ve Levi’s blue jean’i yaratt›
Levi’s Türkiye Genel Müdürü Sibel Üney, yaklafl›k 100 milyon Dolar’l›k ihracat hacminden sorumlu.
Bizler Levi’ s’ › bir kot pantolon olarak tan›mlayabiliriz. Üney’in Levi’s tarifi farkl›; “‹novasyon, orijinallik
bizim de¤erlerimizin ayr›lmaz parças›. Blue jean’i biz yaratt›k.”

Levi’s 4,5 milyar Dolar büyüklü¤e sahip, 110 ülkede faaliyet gösteren, 150 yafl›nda
bir aile flirketi. Ayn› zamanda en yayg›n haz›r giyim üreticisi. Levi’s’›n Ortado¤u,
Kuzey Afrika ve Avrupa’ya üretim yapan merkezi Türkiye. 900 kiflinin çal›flt›¤› Çor-

lu’daki fabrikan›n, y›lda 3 milyonun üzerinde blue jean üretim kapasitesi var. Üretimin
yüzde 30’u 19 ülkenin dahil oldu¤u iç pazara, yüzde 70’i ise Avrupa’ya sunuluyor.

Sibel Üney, Levi’s Türkiye Genel Müdürü. Levi’s’›n yaklafl›k 100 milyon Dolar’l›k ih-
racat hacminden sorumlu. Üney, Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden me-
zun olduktan sonra 1992’de ifl hayat›na at›l›r. Yöneticilik ve genel müdürlük hedefi-
ne sat›fl ve pazarlamada deneyim edinerek ulaflaca¤›n› düflünen Üney, s›ras›yla Pep-
si Cola, Fritolay, Johnson&Johnson’da çal›fl›r. fiirket sat›fllar›n› art›rmas›yla dikkat
çeker ve bekledi¤i teklif 2001’de, Üney henüz 32 yafl›ndayken Levi’s’tan gelir. Üney,
Levi’s Türkiye genel müdürü olarak göreve geldikten üç y›l sonra hedeflerinden biri
olan Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgelerinin sorumlulu¤unu da al›r. 

Üney, Levi’s’› hem çal›flanlar›n›n sa¤l›¤›na hem de çevreye duyarl›l›¤› aç›s›ndan dün-
ya standartlar›n› oluflturmufl bir firma olarak tan›ml›yor. “Çal›fl›lan yerin iyilefltirilmesi
konusunda dünyada öncü çal›flmalar›m›z var” diyor. Krizler, rekabet, Çin tehdidi gi-
bi konulardaysa Levi’s’a güveniyor ve ekliyor: “‹novasyon, orijinallik bizim de¤erleri-
mizin ayr›lmaz bir parças›. Blue jean’i biz yaratt›k. ‹novasyon ruhumuzda var, do¤ufl-
tan yarat›c›y›z. Orijinal olmayan hiçbir fley koleksiyonlar›m›zda olamaz.”

Eskiden blue jean dendi¤inde herkesin akl›na Levi’s gelirdi. Rakipler say›lmayacak
kadar çok. Bugün nas›l bir rekabet ortam›ndas›n›z? 
Pazar› de¤iflik yafl gruplar› ve cinsiyetlere göre segmente ediyoruz. Pazar lideri kim-
dir diye bakm›yoruz. Çünkü her yafl grubunda pazarda tek olma iste¤imiz yok. Genç-
ler zaten babalar›yla ayn› markay› giymiyor. Pazara 14-19, 19-25, 25-35 ve 35 üstü
olarak bak›yoruz. Ard›ndan pazar› fiyatlar›na göre segmente ediyoruz. Pazar bölün-
müfl durumda. Bunun da normal oldu¤unu düflünüyorum. Bir blue jean üretmek uzay
teknolojisi gerektirmiyor. Ancak blue jean’i nas›l üretti¤iniz maliyetleri etkiliyor. Her
marka rakibimiz de¤il. Biz 14-19 ve 19-25 yafla hitap eden bir markay›z. Pazarda cid-
di bir rekabet var ama üç de¤iflik firman›n yapt›¤› pazar araflt›rmas›na göre biz pazar
lideriyiz. Kalitemiz ve yüksek standartlar›m›zla rekabetten s›yr›l›yoruz.

Rekabette çevre ve beraberinde getirdi¤i duyarl›l›klar ön planda. Sizin öncelikleriniz
neler? 
Levi’s hem çal›flanlar›n›n sa¤l›¤›na hem de çevreye duyarl›l›¤› aç›s›ndan dünya stan-
dartlar›n› oluflturmufl bir firma. Çal›fl›lan yerin iyilefltirilmesi konusunda dünyada ön-
cü çal›flmalar›m›z var. Örne¤in fabrikalar›m›z›n ar›tma tesisinden ç›kan suyun içilebi-
lir özellikte olmas› gerekiyor. Üretim yapt›rd›¤›m›z tesislerin de ayn› özellikte olmas›
flart. 15 y›l önce bafllatt›¤›m›z bu uygulama sektördeki di¤er firmalara örnek oldu. Bu
uygulaman›n dünyay› daha iyi bir yer haline getirdi¤ini düflünüyorum. 1990’larda ça-
l›flanlar günefl ›fl›¤›ndan daha fazla yararlans›n diye cuma günleri ö¤leden sonralar›



dünya çap›ndaki tüm flirketlerde tatil yap›lmaya karar verildi. 1990’lar›n bafl›nda AIDS’in dünyada yay›lmas›n› en-
gellemek için çal›flmalar yap›ld›. Ma¤azalar›m›zda 10 bin çeflit ürün görüyorsunuz. Standartlar›m›z› korumak, çev-
re ve çal›flan sorumlulu¤u çok önemli. Önceliklerimizden biri eko jeans üretmemiz. Kumafl› yüzde 100 pamuk,
dü¤mesi hindistan cevizinden, astar›ndan ipli¤ine kadar çevreye duyarl› pantolonlar üretiyoruz. Levi’s’›n dünyay›
daha iyi bir yer haline getirmeye çal›flt›¤›na, çal›flanlar›na de¤er verdi¤ine, tüketicilerine karfl› sorumlu oldu¤una
tüm kalbimle inan›yorum. Dünya bizimle daha güzel.

‹novasyon flirketlerin kurtuluflu olarak görülüyor. Levi’s temel de¤erlerinden biri orijinallik. Levi’s ve inovasyon bir
araya gelince ortaya ne ç›k›yor? 
‹novasyon, orijinallik bizim de¤erlerimizin ayr›lmaz bir parças›. Blue jean’i biz yaratt›k. ‹novasyon ruhumuzda var,
do¤ufltan yarat›c›y›z. Orijinal olmayan hiçbir fley koleksiyonlar›m›zda olamaz. Blue jean’de devrim yapan 501’i biz
icat ettik. 1986’da Dockers’› lanse ederek blue jean ile tak›m elbise aras›ndaki bofllu¤u da doldurduk. fiimdi “en-
gineered jeans” yapmaya bafllad›k. 501’i bilgisayarda parçalara ay›r›yoruz. Vücut hareketlerini düflünerek tasarl›-
yoruz. Hareket özgürlü¤ünü 21. yüzy›l›n giysi mühendisli¤i ile birlefltiriyoruz. Her zaman orijinal, yenilikçi ve özgün
olmak için çal›flt›k. Bundan sonra da bu hedefle ilerleyece¤iz. 

Sat›fl yap›s› aç›s›ndan g›da ve haz›r giyim sektörleri ne kadar farkl›?
Sat›fl›n yap›s› aç›s›ndan haz›r giyim ile perakende ve h›zl› g›da tüketim mallar› o kadar farkl› de¤il. Levi’s Türkiye
olarak toptan sat›fl yap›yor, bayi kanal›yla tüketicimize ulafl›yoruz. Yaln›zca Beyo¤lu’ndaki ma¤azam›z bizim. Sa-
t›fl yap›s›, müflteri yönetimi, key account, tüketici ya da marka yönetimi aç›s›ndan g›dada da haz›r giyimde de
benzer tecrübeleri kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ürünler farkl›. G›dada raf ömrünü yönetmek en büyük sorunlardan
biri. Levi’s’a girdi¤imde pantolonlar bozulmaz diye seviniyordum. Hiç de öyle olmad›¤›n› gördüm. Ma¤azalar›m›z-
da gördü¤ünüz tiflörtün raf ömrü yaln›zca üç ay. Çünkü modas› geçiyor. O nedenle en zor raf ömrü yönetimlerin-
den biri haz›r giyimdir. Üstelik geçmifl verisi de yoktur. Gelecek verisi de son derece azd›r. 

Levi’s’›n Türkiye’deki yap›lanmas› ve iflleyifli nas›l? 
Türkiye’de Levi’s Türkiye ve Levi’s Serbest Bölge flirketlerimiz var. Üretimleri yaln›zca kendi fabrikam›zda yapt›rm›-
yoruz. Çorlu’daki fabrikam›zda blue jean üretiyoruz. Di¤er fabrikalar›m›zda üst grup üretiyoruz. Çorlu’daki fabrika-
m›z d›fl›nda Türkiye’deki çok yetkin, üretim standartlar› yüksek üreticilere de üretim yapt›r›yoruz. Üretimlerin bir bö-
lümünü serbest bölge flirketi üzerinden ihraç ediyoruz, bir bölümünü 19 ülkenin yer ald›¤› iç pazarda kullan›yoruz.
Yaklafl›k 100 milyon Dolar ihracat›m›z var. Bu da bizi Türkiye’nin say›l› ihracatç›lar› aras›na sokuyor.  

Üretim yapt›raca¤›n›z firmalar› nas›l belirliyorsunuz? 
Bu konuda karar›m›z tamamen stratejiktir. Tüketiciye ne kadar h›zl› ulaflmak istedi¤imiz önemli. Üretim yapt›raca-
¤›m›z firmalarda öncelikle kalite ar›yoruz. 15 y›l önce üreticilerle nas›l çal›fl›laca¤›n›n standartlar›n› da dünyada ilk
bizim firmam›z belirledi. Levi’s’›n kriterlerine uyan firmalarla çal›fl›yoruz. 

Levi’s Türkiye’de tasar›m ekibi var m›? 
Ürünlerin tasar›m›n›n yüzde 70’i Brüksel’deki merkezden geliyor. Yüzde 30’unun tasar›m› burada yap›l›yor. Tasa-
r›mc›m›z Tanju Öcalan tiflört, pantolon tasar›mlar›n› yap›yor. Dockers erke¤in tasar›m›n›n yüzde 30’unu, Dockers
kad›n›n tasar›m›n›n hepsini biz yap›yoruz. 10 kiflilik tasar›m ekibimiz var. Onlar marka direktörlerine ba¤l›. Tasa-
r›m trendlerini de takip ederek Levi’s’›n özgün tasar›mlar›n› yap›yorlar. 
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Sibel Üney

Baflar›l›yd›m seçildim

Sizce Levi’s neden sizin kadar genç birini genel müdür olarak seçti?
Levi’s sat›fl kökenli bir kad›n genel müdür ar›yordu. Piyasada istedikleri özellikte birkaç kifli vard›. Bunlardan biri oldu¤um için

Belçika’ya ifl görüflmesine ça¤r›ld›m. Beni neden tercih ettiklerini sordum. Çok baflar›l› bir kariyerimin olmas›, üç de¤iflik FMCG

(Fast Moving Consumer Goods- H›zl› Tüketim Mallar›) flirketinde çal›flm›fl olmam ve yöneticilik yapt›¤›m sürece sat›fl performan-

s›n› ikiye, üçe katlamam›n etkili oldu¤unu söylediler. Ayr›ca belirli bir liderlik vizyonu arad›klar›n› düflünüyorum. Bu baflar›mda ço-

kuluslu flirketlerde çal›flmam ve ifle sat›fltan bafllamam etkili oldu. 

Genç yaflta tepe yönetici olmak size nas›l bir sorumluluk yükledi?
Genel müdür olmadan önce 70 milyon Dolar’l›k sat›fl yapan 800 kiflilik ekibin bafl›ndayd›m. Sat›fl müdürlü¤ünde test edildi¤im

için genel müdür oldu¤umda zorlanmad›m. Baz› konularda tecrübe eksikli¤im oldu ama büyük ekipleri yönetti¤im için kazand›-

¤›m tecrübelerin üzerine basarak eksiklerimi ekibimle kapatabildim. 

Yönetici özelliklerinizi tarif edebilir misiniz?
‹fle bafllad›¤›mda kendi seçti¤im çok yetkin bir yönetim ekibi oluflturdum. Ekip Türkiye’nin verebilece¤i en iyi e¤itimi alm›fl kifli-

lerden olufluyor. Ekibimle flirketi befl kat›na ç›kard›k, 19 ülkenin sorumlulu¤unu ald›k. fiimdi sorumlulu¤umuzun Hindistan’a,

Rusya’ya da uzamas›n›, Türkiye’deki ifl yap›fl kabiliyetimizin genifllemesini istiyorum. Etikibim mümkün oldu¤unca kendi sorum-

luluk alanlar›nda özgür b›rak›yorum. Motivasyona inanmam. Ekibimin kendi kendini motive edebildi¤ini düflünüyorum. Son ka-

rarlar› her zaman kendim al›yorum. Oylamayla karar vermiyorum. Ekibimi çok seviyorum ve insanlar› seven ve sayan kiflileri i fl e

al›yorum. 



Philadelphia Sanat Galerisi’nde tahta bir kap›...
Sergi aç›l›fl›nda bu esere dair bilinen tek fley, sa-
natç›n›n bu kap› üzerinde herkesten gizlenerek

y›llarca çal›flt›¤›... Yan›na yaklaflt›kça iflin gizemi anlafl›-
l›yor. Tam göz hizas›ndaki delikten bakanlar ç›r›lç›plak
uzanm›fl bir kad›n›n üç boyutlu görüntüsüyle karfl›lafl›-
yor. “‹stemeden” kad›n›n cüretkarca aç›lan bacaklar›n›n
aras›na odaklanan bak›fllar ilk flaflk›nl›klar›n› yafl›yor. Ve
bu eser, yaln›zca bir sanat eserine bakt›¤›n› düflünen
izleyiciyi, röntgenci konumuna sokuyor. Delikten bir se-
ferde ancak bir kifli bakabiliyor ve arkas›nda bekleyen
s›ran›n bilincinde, uzan›p yatmakta olan bir kad›n› izli-
yor. Buradaki as›l gizem, sanatç›n›n izleyicinin görüfl
alan›n› s›n›rlam›fl olmas›. ‹zleyici hangi aç›dan bakarsa
baks›n kap›n›n ard›ndaki görüntünün bütününe ulafla-
m›yor, yani izleyicinin gördükleri tamamen sanatç›n›n
çizdi¤i s›n›rlar ile s›n›rl›. Voyeristik (röntgencilik) arzusu
harekete geçen izleyici, bu s›n›rlaman›n verdi¤i gerilim
ve k›zg›nl›¤› da yafl›yor ayn› zamanda. Peki insanda
flaflk›nl›k, merak, k›zg›nl›k ve gerilim yaratan bu tahta
kap›n›n sanatç›s› kim? 1917 y›l›nda üzerini imzalad›¤›
beyaz porselen bir pisuvar› sanat eseri olarak sergile-
yerek çevresindekileri flok eden Marcel Duchamp.
1887-1968 aras›nda yaflayan Frans›z as›ll› Amerikal›
dadaist Duchamp, 20. yüzy›lda Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’n›n en önemli sanatç›lar›ndan biriydi. 2. Dünya Sa-
vafl› sonras› ABD’de pop sanat› ve kavramsal sanat
ak›mlar›n›n temellerinin at›lmas›nda etkili olan Duc-

hamp’›n ilk eserleri post-izlenimci üslubunda olmuflsa
da daha sonra en etkili dada sanatç›s› oldu. 1. Dünya
Savafl›’na karfl› ç›k›p ABD’ye yerleflen Duchamp, Al-
man düflünür Max Stirner’in görüfllerinden etkilendi ve
bu fikirleri kendi sanatsal ve bireysel geliflimi için birer
dönüm noktas› olarak kabul etti. 1. Dünya Savafl› ön-
cesinde birçok sanatç›n›n eserini “retinal” yani yaln›zca
göze hitap eder buldu ve bunun yerine sanat› “yeniden
zihnin hizmetine sunmak gerekti¤ini” söyledi. 
Önceleri fovizm (çi¤ ve sert renklerin hakim oldu¤u sa-

nat ak›m›), daha sonra kübizm e¤ilimli resimler yapan
Duchamp, 1912’de yapt›¤› “Merdivenden ‹nen Ç›plak”
adl› tablosuyla fütürizme yaklaflt›. Tablonun birbirini iz-
leyen evrelere bölünmüfl hareketiyle zaman ve uzam›
dile getirmeye çal›flt›. 

1913’ten bafllayarak ilk “ready-made”lerini (olduklar›
gibi al›n›p, kullan›lan ve alayc› biçimde sanat yap›t› sa-
y›lan günlük eflyalar) gerçeklefltirdi. “Karfl› sanat” diye
nitelenen bu nesnelerle öndadac› bir anlay›flla çal›flt›.
(Dadac›l›k, Duchamp’›n 1915’te New York’a gidiflinden
sonra yay›ld›.)

Duchamp ve Dada hareketi
Dada fliir, tiyatro ve görsel sanatlar; ama en çok grafik
tasar›m alanlar›nda etkili olmufl bir 1. Dünya Savafl›
sonras› kültürel hareket. 1916’da Zürih’te ortaya ç›kt›.
Esas ç›k›fl noktas› savafl›n barbarl›¤›na tepki olmas›na
karfl›n dadac›lar savafl kadar sanat›n standartlar›na da
karfl›yd›lar; sanat› canland›rman›n yolunun yeni deney-
sel anlat›m tarzlar› bulmak oldu¤unu düflünüyorlard›.
Dadac›l›k fütürizmden etkilenmifl, sürrealizmi etkilemifl,
daha do¤ru ifadeyle sürrealizmin do¤mas›n› sa¤lam›fl
bir ak›md›. Zaten pek çok dadac› daha sonra sürrealist
olmufltu. 

Peki dada ismi nereden geliyor? Bu konu hala bir soru
iflareti. Baz›lar› hiçbir manas› olmayan bir kelime oldu-
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Her nesne bir sanat eseri

77 yafl›ndaki Frans›z performans sanatç›s› Pierre Pinon-

celli, Duchamp’›n “Çeflme”sini çekiçle k›rma girifliminde
bulunurken polis yetkilileri taraf›ndan yakaland›. Bak›n Pi-

noncelli o gün kendisini nas›l savunmufl: “Benim yapt›¤›m

bir sanat eylemidir, ben bu hareketimle Duchamp’a ve da-

dac›l›k içindeki sanatç›lara katk›da bulunuyorum; çünkü

onlar da anlat›mc› sanata meydan okuyordu”.

Marcel Duchamp



¤unu söylüyor, baz›lar› ise dadac›l›¤›n öncüsü Tristan
Tzara ve Marcel Janco’nun sürekli Romence “da, da”,
yani “evet, evet” demelerinden kaynakland›¤›n› öne sü-
rüyor. Baflka bir iddia ise 1916’da Zürih’te bir kafede
yeni bir anlat›m formu bulmak için bir araya gelen Tris-
tan Tzara, Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Hugo Ball,
Marcel Janco ve Emmy Henningsin’in Almanca-Fran-
s›zca sözlü¤ü aç›p tesadüfen bir kelime seçtikleri yö-
nünde. Dada, Frans›zca “hobi” ve “tahta at” anlam›na
geliyor. 

Macar flair Tzara, 1917’de Dada adl› bir dergi ç›karma-
ya bafllad›. Bu dergi, o kafede toplananlar›n katk›s›yla
yay›mlan›yordu. Zamanla Fransa’n›n en önemli edebi-
yatç›lar› dergiye kat›lmaya bafllad›. 1918’de savafl bit-
ti¤inde, Dada bu kez Almanya’daki afl›r› sa¤ politikala-
ra karfl› tepkiliydi. Dada yaln›zca Zürih’te kendine yer
edinmekle kalmad›; New York, Berlin, Köln, Paris ve

Hannover kentlerinde de kendini gösterdi, ancak flehir-
den flehire de¤ifliklikler göstererek. Dada Almanya’da
politik, Paris’te teatral, New York’ta e¤lenceli flekilde
yorumlan›yordu. Dada’y› New York’a tafl›yan isim ise
Duchamp’t›. 

Duchamp’›n ready-made’leri
“Daha 1913’te bisiklet tekerle¤ini mutfak taburesine
takmak ve onun dönüflünü seyretmek gibi eflsiz bir dü-
flünceye kap›lm›flt›m. Bir gün bir k›fl manzaras›n› gös-
teren ucuz bir reprodüksiyon sat›n ald›m. Ufuk çizgisi
üzerine k›rm›z› ve sar› iki nokta ekledikten sonra bu ça-
l›flmaya ‘eczane’ ad›n› verdim. 1915’te New York’ta bir
h›rdavatç›dan kar küre¤i sat›n ald›m, üstüne de ‘kol k›-
r›lmas› olas›l›¤›na karfl›’ diye yazd›m. Bu s›ralarda ready
made sözcü¤ünü keflfetmifltim. Bazen küçük bir ayr›n-
t›y›, bir grafiksel ö¤eyi eklemek ve bu yolla bir fleyi ye-
niden üretme iste¤imi bast›rmak isterim. Haz›r eflya
üzerinde de¤ifliklikler yapt›¤›m çal›flmalara, tamamlan-
m›fl haz›r yap›t (ready-made) denilebilir.”

Geleneksel sanat üretim yöntemlerini ironi ve yergi eflli-
¤inde y›kmak Duchamp’›n kariyerinin ana fikirlerinden
biriydi. 1913’te ortaya koydu¤u ilk ready-made olan
“Bisiklet tekerle¤i” ile Duchamp kendisini geleneksel re-
simden uzak tutmaya ve sanat eserinin kavramsal de-
¤erini ortaya ç›karmaya çal›flt›. Duchamp’a göre nesne
sanat eserine dönüflür, çünkü sanatç› onu o flekilde ta-

sarlam›flt›r. Duchamp’›n belki de en ünlü ready-made’i
“Çeflme”dir. 1917’de New York’ta sergilenen “Çeflme”,
bir pisuardan ibaretti. Duchamp düpedüz bir pisuar› al›p
ters çeviriyor, bir aya¤›n üstüne oturtuyor ve “Çeflme”
ad›yla seyirciye sunuyordu. 

Pisuvar ilk kez 1917’de New York’ta Ba¤›ms›z Sanatç›-
lar Birli¤i’nin sergisinde yer ald›¤›nda ne özgün bulun-
mufl ne de sanattan say›lm›flt›. Ama bugün kavramsal
sanat›n köfle tafllar›ndan biri olarak nitelendirilen bu pi-
suvar› görmek için insanlar dünyan›n en büyük müzele-
rinde s›raya giriyor. Çünkü dadac›l›k ve gerçeküstülük
ak›mlar› içinde yer alan Duchamp, “Çeflme”yle “sanat
nedir?” sorusuna bambaflka bir cevap vermiflti. Öyle ki
Daily Telegraph gazetesinin 500 önde gelen sanat insa-
n›na yöneltti¤i “Sizce son 100 y›l›n en önemli, en etkili
sanat eseri hangisidir?” sorulu anketine kat›lanlar›n yüz-
de 67’si Duchamp’›n “Çeflme”sini birinci seçti. Duc-

hamp böylece Picasso ve Andy Warhol gibi isimleri ge-
ride b›rakm›fl oldu. 

Duchamp’›n parodileri
Duchamp parodilerinden birinde bir Mona Lisa repro-
düksiyonu üzerine sakal ve b›y›k çizdi. Duchamp, flifle
raf› ya da kar küre¤i gibi seri üretim ürünlerini heykel
olarak sergileyerek “yüksek sanat”, “kültür” ve pazar-
daki ürünler hakk›ndaki geleneksel düflünceleri hedef
a l d › . Efsaneye göre Duchamp gördü¤ü bir uçak karfl›-
s›nda, “bundan daha iyi sanat eseri mi olur!” diyerek
boya-f›rça-tuval ile resim yapmay› neredeyse tamamen
b›rakt›. 1912’den itibaren ço¤unlukla ready made’ler
üzerine yo¤unlaflan Duchamp 1921 y›l›na gelindi¤inde
saç›n› kuyruklu y›ld›z biçiminde kestirdi ve her türlü sa-
natsal rekabet ve kendini kan›tlama çabas›n› bir kena-
ra b›rakt› ve sanat yapmay› satranç oynamak için b›-
rakt›¤›n› aç›klad›. 

Hayat›n›n en büyük eserlerinden biri olan “Büyük
Cam”› da tamamlamaktan vazgeçti. 1950 y›l›na kadar
hiçbir fley üretmedi. Büyük Cam Kaliforniya’ya tafl›n›r-
ken k›r›ld› ve 1936'ya kadar ancak tamir edilebildi.
Söylentiye göre bu eserinin k›r›lmas› karfl›s›nda Duc-
hamp’›n tepkisi flöyleydi: “‹flte flimdi gerçekten sanat
eseri oldu”. Duchamp 1968’de huzur içinde öldü¤ünde
arkas›nda ç›¤›r açan görüfller ve mezar tafl› üzerinde flu
yaz›y› b›rakm›flt›: “Ölenler hep baflkalar›d›r oysa…”
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Frans›z as›ll› Amerikal› sanatç› Marcel Duchamp, Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa’ya b›y›k
ve sakal çizen bir kural y›k›c›yd›. Günümüz sanat›n›n dinamizmini çok önceden yakalayan Duchamp
için sanat eserinin kendisinden ziyade o eserin gerisinde yatan yarat›c› süreç önemliydi.
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Çevreci ol kazan
Çevre kirlili¤inin temel sorumlusu olarak gösterilen flirketler, herkesi flafl›rtarak, en çevreci kurum ve
kurulufllar›n bafl›nda gelmeye bafllad›lar. Bu de¤iflikli¤in alt›nda, dünyay› kurtarmak fikrinin yan› s›ra
flirketlerin karl›l›¤› geliyor. Çevreye yat›r›m yapan ekonomik anlamda kazançl› ç›k›yor. 



Tüm dünyan›n gündemini meflgul eden konular›n
bafl›nda çevre kirlili¤i geliyor. Küresel ›s›nman›n
artt›¤›, ormanlar›n yok oldu¤u, su kaynaklar›n›n

tükendi¤i söyleniyor. Bu olumsuz tablonun bafl aktörü
hiç flüphesiz büyük flirketler olarak gösteriliyor. Ancak
flu anda çevre mücadelesinde en ön saflarda savaflan-
lar da yine bu flirketler.

Merkezi ABD’de bulunan Climate Group (‹klim Grubu)
adl› örgütün haz›rlad›¤› rapor çevre bilinci geliflen flir-
ketlerin say›s›n›n giderek artt›¤›n› ortaya koyuyor. Ra-
porun en dikkat çekici yan› ise çevreye duyarl› flirketle-
rin kar oranlar›n› belirgin düzeyde art›rmas›. Yani, iddia
edilenin aksine, çevreyi koruyucu önlemler flirketlere
ekonomik yük de¤il, kazanç getiriyor. fiirketler bu yolla
iklim de¤iflikli¤i tehlikesiyle mücadelede ön saflarda yer
almakla kalm›yor, karl›l›klar›yla sektörlerinde lider kuru-
lufllar halini alarak ortaklar›na da para kazand›r›yor. 

Rapor kapsam›nda, dünyadaki sera gaz› üretiminin yüz-
de 8’ini ortaya ç›karan 84 flirket ve 53 yerel yönetim
mercek alt›na al›nd›. Bu kurulufllar›n uygulad›klar› enerji
tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklar›, geri dönüflüm,
idari yap›lanma gibi politikalar sonucunda sera gaz› üre-
timinde toplam yüzde 14’lük bir azalma gerçeklefltirildi-
¤i saptand›. Bunlar aras›nda en dikkat çekici olanlar› se-
ra gaz› sal›n›m›nda yüzde 71’ l i k azalma sa¤layan Ca-
talyst Paper, yüzde 63’ l ü k azalma sa¤layan AstraZene-
ca ve yüzde 60’l›k a z a l m a sa¤layan DuPont…

Toplam kar 9.3 milyar Dolar
fiirketler bu amaç do¤rultusunda yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n kullan›m›, idare ve nakliye sistemlerinin
düzenlenmesi, yeni üretim yöntemlerinin kullan›m›,
at›klar›n de¤erlendirilmesi gibi çeflitli yöntemler kullan›-
yor. Bu yöntemler sera gaz› sal›n›m› n› azaltmakla kal-

m›yor, flirketlerin inan›lmas› güç oranlarda tasarruf et-
mesini sa¤l›yor. Örne¤in Dow Chemicals, 1994-2005
y›llar› aras›nda 4 milyar Dolar kar elde etti. DuPont ise
1990-2005 y›llar› aras›nda toplam 3 milyar Dolar kara
g e ç t i. Catalyst flirketi sadece 2005 y›l› içerisinde yak›t
tüketimini yüzde 2 oran›nda azaltarak bir y›lda 4.4 mil-
yon Dolar tasarruf sa¤lad›. Bu sayede, raporda yer ve-
rilen flirketlerin toplam kar› 9.3 milyar Do l a r’› aflt›. 

Bu flirketlerin tüketici gözünde kazand›klar› olumlu imaj
sayesinde sat›fllar›n› art›rmalar›n›n yan›nda, borsada ifl-
lem gören hisselerinin de¤erlerinin artmas› da cabas›…

Çevreci belediyeler
Dünya nüfusunun yar›s›ndan fazlas› kentlerde yafl›yor.
Dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75’i de kentlerde
gerçeklefliyor. Üstelik küresel ›s›nman›n bu flekilde sür-
mesi durumunda kimi kentler sular alt›nda kalma, kimi
kentler ise susuz kalma riski tafl›yor. Bu anlamda küre-
sel ›s›nmay› önleme konusunda flirketler kadar yerel
yönetimlere de büyük görevler düflüyor. Yerel yönetim-
ler ak›ll› politikalar sayesinde çevre felaketini önleme
konusunda üzerlerine düfleni yaparken, vatandafllar›n
v e r g i l e r i n in bofla gitmesini önlüyor. Örne¤in Ameri-
ka’n›n Tek sas eyaletindeki Austin kenti enerji tasarrufu
tedbirleri sayesinde son 10 y›lda 200 milyon Dolar ka-
zand›. Danimarka’n›n Odense kenti çevre konusunda
yapt›¤› 16 milyon Eu r o’luk yat›r›m›n semeresini, 20 y›l-
da 48 milyon Dolar tasarruf ederek ald›. Singapur be-
lediyesi toplu tafl›mac›l›k alan›nda yapt›¤› yat›r›mlar sa-
yesinde kentteki sera gaz› sal›n›m›n› yüzde 16 azalt›r-
ken, 190 milyon Dolar da kar etti. Avustralya’n›n Mel-
bourne ve Newcastle kentleri ise 2004-2005 y›llar› ara-
s›nda sera gaz› sal›n›m›n› yüzde 43 azalt›rken, kasalar›-
na da 11 milyon Dolar g i r d i. 53 yerel yönetimin toplam
kar›, 64 milyar Dolar› aflt›.
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Emisyon Borsas›: Az kirlet, çok kazan
Karbondioksit sal›n›m›n›n artmas›, ilginç ticaret sektör-
lerinin de do¤mas›na yol açt›. Bunlar›n en dikkat çeki-
cisi ise giderek yayg›nlaflan emisyon borsa-
lar›. Kyoto P r o t o k o l ü ’ n ü n ortaya ç›kard›¤›
bu borsada, flirketler, kendilerine tan›nan
karbondioksit limitinin alt›nda sal›n›m ger-
ç e k l e fl t i r m el e r i durumunda, artan kotalar›n›
di¤er flirketlere satabiliyor. Kendilerine tan›-
nan kotay› aflan flirketler, di¤er flirketlerden
kota almak zorunda kal›yor. Bu ticaret sa-
yesinde çevreyi az kirleten flirketler ödüllen-
dirilirken, çok kirleten flirketler bir tür ceza
ödemek durumunda kal›yor. Bu borsada,
çevreci örgütler de kota sat›n alarak di¤er
flirketlerin çevreyi daha az kirletmek zorun-
da kalmas›n› sa¤l›yor. Sat›n ald›klar› kotalar
sayesinde borsa yükseldikçe, çevreyi kirletmenin be-
deli de a¤›rlafl›yor.

Emisyon borsalar› dünya genelinde giderek yayg›nlafl›-
yor. Bu borsalar›n en genifl çapl›lar›n›n bafl›nda ise Av-
rupa Birli¤i Emisyon Ticareti Sistemi geli-
yor. 25 Avrupa ülkesinin yer ald›¤› sistem,
çevreye duyarl› flirketler aç›s›ndan yepyeni
bir gelir kap›s› olarak de¤erlendiriliyor.
Borsada 1 milyar Do l a r’dan fazla paran›n
döndü¤ü tahmin ediliyor.

Örnek flirketler
Bayer
Almanlar›n kimya devi Bayer, 2004 y›l›nda üretimini
yüzde 16 art›r›rken, sera gaz› emisyonunu yüzde 60
oran›nda azaltmay› baflard›. Çevre kirlili¤ini önlemek
için 1 milyar Euro yat›r›m yapan Bayer, sera gaz› sal›n›-
m›ndaki bu rekor düflüflü, eski teknolojilerin yerine çev-

re dostu yeni teknolojilerin kullan›lmas›na borçlu. Yeni
üretim yöntemleri sayesinde sera gaz› sal›n›m›n› önem-
li ölçüde azaltan flirket, kömür yerine de do¤algaz kul-

lanmaya bafllad›. 

B T
‹ngiliz telekom flirketi BT 2004 y›l›ndan be-
ri enerji ihtiyac›n›n neredeyse tamam›n› rüz-
gar, günefl, hidroelektrik enerjisi arac›l›¤›yla
karfl›l›yor. fiirketin araç ve ulafl›m politikala-
r›ndaki radikal de¤iflimler sayesinde de ti-
cari filo yüzde 4 oran›nda k ü ç ü k l t ü r k e n,
personele tahsis edilen araç say›s› da yüz-
de 25 azalt›larak büyük miktarlarda yak›t
tasarrufu sa¤land›.

DuPont
Çevre bilinci konusunda öncü kurulufllardan olan Du-
Pont 1991 y›l›nda yapt›¤› 50 milyon Do l a r’l›k üretim
teknolojisi yat›r›m›yla dünya genelinde fabrikalar›ndaki
sera gaz› sal›n›m›n› yüzde 55 oran›nda azaltt›. fiirket
bünyesinde kurulan enerji timleri ›s›tma, ayd›nlatma gi-

bi sistemleri tek tek gözden geçirerek hem
büyük oranda tasarruf hem de sera gaz›
sal›n›m›nda azalma sa¤lad›. Bu giriflimler
sayesinde 1990-2000 aras›nda üretimini
yüzde 35 art›ran flirket, 2 milyar Dolar da
tasarruf elde etti.

Kodak
fiirket uygulad›¤› politikalarla çevreyi koru-

man›n ve enerji tasarrufunun büyük yat›r›mlar gerektir-
medi¤ini, aksine karl› bir ifl olaca¤›n› kan›tlad›. Kendi
enerjisini kendi üreten Kodak, kömür santralleri yerine
gaz santrallerini devreye sokarak sera gaz› sal›n›m›n›
yüzde 30 oran›nda azaltt›. fiirket, bu giriflimiyle b›rak›n

zarar etmeyi, 1999-2003 aras›nda 10 milyon Dolar ta-
sarruf sa¤lad›. 

Marks & Spencer
fiirket bilgisayarl› kontrol sistemi sayesinde dünya ge-
nelindeki tüm ma¤azalar›nda enerji tüketimini denetle-
yebiliyor. Örne¤in klima ya da ›fl›klar aç›k unutuldu¤un-
da sistem ilgili birimleri uyararak gerekli önlemlerin al›n-
mas›n› sa¤l›yor. S›rf bu sistem sayesinde flirketin yüzde
5 enerji tasarrufu sa¤lad›¤› belirtiliyor. fiirket 2004 y›l›n-
da uygulamaya soktu¤u program sayesinde, enerji ih-
tiyaçlar›n›n yüzde 8’ini de yenilenebilir enerji kaynakla-
r›ndan temin ediyor. 

Toyota

Hibrit otomobillerin öncüsü Toyota, üretim band›ndaki
teknolojik yenilikler sayesinde, fabrikalar›ndaki sera ga-
z› sal›n›m›n› yüzde 15 oran›nda azaltm›fl durumda. fiir-
ketin nakliye için kamyonlar yerine genifl ölçüde trenle-
ri tercih etmesi de sera gaz› sal›n›m›n› daha da
d ü fl ü r d ü. Ofislerin ayd›nlatma sisteminin yeniden dü-
zenlenmesi, hareket sensörlerinin yerlefltirilmesi, klima
sisteminin güncellenmesi gibi görünüfl t e ufak çapl› ön-
lemler de flirketin genifl çapl› enerji tasarrufu yapmas›-
na olanak sa¤lad ›. 

Çevre bilincine sahip belediyeler de, çevreci teknolojiler sayesinde hem sera gaz› sal›n›m›n›n azalt›lmas›
konusunda üzerlerine düfleni yap›yor hem de vatandafllar›n vergilerinin bofla gitmesini engelliyor.

Olumlu ad›mlar da at›l›yor
Ambalaj sektörü
Ambalajlar›n tasar›m aflamas›ndan bafllayarak, ifl ve üretim süreçlerinin her aflamas›nda çevreyi korumaya yö-
nelik yaklafl›mlar hayata geçiriliyor. Örne¤in daha hafif olduklar› için daha fazla ürünün daha az yak›t harcanarak
tafl›nmas›n› sa¤layan karton ambalajlar tercih ediliyor. Böylelikle atmosfere sal›nan zararl› gaz miktar› azal›yor.
Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Tetra Pak, bu politikalar sayesinde 2002-2005 aras›nda ambalaj üretimini
yüzde 17 art›r›rken, enerji tüketimini sadece yüzde 1 art›rd›.

Kimya sektörü
P&G 2005 y›l›nda, önceki y›llara oranla 2 milyon ton daha az at›k üretti. 2004’te yüzde 56 olan geri kazan›m
oran› da 2005’te yüzde 58’e, 2006’da yüzde 60’a yükseldi. Da¤›t›m sisteminin yeniden düzenlenmesi ise nakli-
ye kamyonlar›n›n y›lda 10 milyon kilometre az yol yapmas›n›, bu oranda az yak›t harcayarak çevreyi daha az kir-
letmesini sa¤lad›. 
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AB fon veriyor, yararlanan yok
Çevre kirlili¤i ve küresel ›s›nma, tüm dünyay› oldu¤u gi-
bi Türkiye’yi de etkiliyor. Ancak bütün dünya bu konu-
da bir fleyler yapmak için harekete geçerken Türki-
ye’de henüz kay›tlara geçebilecek bir hareket gözlen-
m i y o r . Yetkililerin temel gerekçesi, Türkiye’nin ileri de-
recede endüstrileflmifl ABD ve Bat› Avrupa ülkeleri ka-
dar çok sera gaz› üretmem e s i . Ancak bu görüflün kar-
fl›tlar›, söylemin eksik oldu¤una, endüstri-
leflmekte olan Türkiye’nin petrol, kömür ve
do¤algaza olan ba¤›ml›l›¤›n›n h›zla artt›¤›-
n ›n gözden kaç›r› l d › ¤ › n a dikkat çekiyor.
Türkiye, sera gaz› sal›n›m›n› en h›zl› art›ran
ülkeler aras›nda ilk s›rada yer al›yor. 1990-
2004 y›llar› aras›nda 170 milyon tondan
357 milyon tona ç›kan sera gaz› sal›n›m›,
dünya rekoru özelli¤i tafl›yor. Dünyan›n
tüm sera gaz› sal›n › m › n › n yüzde 1,3’üne s a h i p T ü r k i y e ,
küresel ›s›nmaya en çok neden olan ülkeler s›ralama-
s›nda 13. s›rada yer al›yor.

Önlem almayan sat›fl yapamayacak
Türkiye, Kyoto Protokolü’ne imza atmayan
ülkelerden biri. Karara gerekçe olarak kal-
k›nmakta olan Türkiye’nin bu yükü kald›ra-
mayaca¤› öne sürülüyor. Gerçekten de
Kyoto Protokolü’ne uyumun maliyeti 20
milyar Do l a r’› buluyor. Bu kadarla da bit-
miyor... AB’ye uyum sürecinde çevre ko-
nusunda at›lmas› gereken ad›mlar›n top-
lam maliyeti de 90 milyar Eu r o’yu afl›yor.
Bunun 30 milyar Eu r o’sunun özel sektör
taraf›ndan karfl›lanmas› gerekiyor. ‹flte bu yüksek mali-
yet etkili yasalar›n ç›kmas›n›, ç›kar›lan yasalar›n yürürlü-
¤e girmesini engelliyor. Ç›kar›lan aflarla adeta kirlili¤e
göz yumuluyor. Ancak bu yat›r›mlar› istesek de isteme-

sek de yapmam›z gerekiyor. Bilim adamlar› küresel
›s›nman›n getirece¤i maliyetin, gerekli altyap› yat›r›mla-
r›n›n maliyetinden çok daha yüksek olaca¤› uyar›s›nda
bulunuyor. Üstelik gerekli yat›r›mlar› yapmayan firmalar
ne Avrupa Birli¤i’ne ne de di¤er ülkelere ihracat yapa-
mayacak. Dahas›, geliflen rekabet ortam›nda bu tür flir-
ketlerin iç piyasada sat›fl yapmas› bile zorlaflacak.

Avrupa Birli¤i uyum sürecini h›zland›r-
mak amac›yla çevre projelerinde kullan›l-
mak üzere fonlar tahsis ediyor. Ancak
proje gelifltirerek 2.3 milyon Eu r o’yu bu-
lan bu fonlardan yararlanmak için bafl-
vuruda bulunan flirket bile ç›km›yor. 

Yeflil enerji yat›r›m› yapanlar yaflad›
Kyoto Protokolü uyar›nca her ülke yeni-

lenebilir enerji kayna¤› kullan›m oran›n› art›rmaya gayret
ediyor. Bu durum yenilenebilir enerji üretimini inan›lmaz
karl› bir sektör haline getiriyor. Petrol fiyatlar›n›n yükse-
lifli de bu firmalar›n kazançlar›na kazanç kat›yor. Dün-
yan›n en büyük 50 alternatif enerji firmas›n›n son üç y›l

içerisinde kazançlar›n› yüzde 73 oran›n-
da art›rmas› da bu durumun göstergesi.
Bu firmalar›n sadece son bir y›ldaki ka-
zanç art›fl› da yüzde 19’u geçti. Dünya-
da yüzde 5 oran›nda olan yenilenebilir
enerji kaynaklar› kullan›m›n›n 2020 y›l›na
dek yüzde 20’ye ç›kmas›n›n planland›¤›
da düflünüldü¤ünde, yeflil enerjinin sa-
dece çevreci de¤il ayn› zamanda ka-
zançl› bir sektör oldu¤u da ortaya ç›k›-

y o r . Dünyan›n en büyük yeflil enerji firmas› Norveç’te
bulunan REC. Günefl enerjisi sistemleri üreten firma,
2005 y›l›nda kazanc›n› bir önceki y›la göre yüzde 93 ar-
t›rarak 400 milyon Do l a r’a ç›kard›. fiirketin bu y›lki net

kar›n›n da 180 milyon Dolar olaca¤› tahmin ediliyor. 

2 derece art›fl bile k›yamet demek
BM'in küresel ›s›nma senaryolar›na göre, tedbir al›n-
mazsa ya¤mur ormanlar› çöl olacak, canl› türleri tüke-
necek. ‹flte s›cakl›k art›fllar› ve karfl›lafl›lacak sorunlar: 

+ 2.4 derece: Su s›k›nt›s› bafllayacak. Kuzey Ameri-
ka'da kum f›rt›nalar› tar›mc›l›¤› yok edecek. Deniz sevi-
yeleri yükselecek. Peru'da 10 milyon kifli su s›k›nt›s› çe-
kecek. Mercan kayal›klar› yok olacak. Gezegendeki
canl› türlerinin yüzde 30'u yok olma tehlikesiyle karfl›-
l afl › l acak. 

+ 5.4 derece: Denizler 5 metre yükselecek. Deniz sevi-
yesi ortalamas› 70 metre olacak. Dünyan›n yiyecek
stoklar› tükenecek. 

+ 6.4 derece: Göçler bafllayacak. Yüz milyonlarca in-
san uygun iklim koflullar›nda yaflamak umuduyla göç
yollar›na düflecek.

Uçtukça a¤aç dik
Sera gaz› sal›n›m›n›n en büyük sorumlular›ndan biri de
havayolu flirketleri. Uçaklar›n tüketti¤i yak›t, hem do¤al
kaynaklar›n tüketilmesi hem de sera gaz› sal›n›m› aç›-
s›ndan dünyaya büyük zararlar veriyor. Örne¤in
Londra-New York aras›nda uçan bir uçak 1.2 ton kar-
bondioksit üretiyor. Bu zarar› en aza indirmek için ha-
rekete geçen Ru Hartwell, açt›¤› treeflights.com site-
sinde çevre bilincine sahip uçak yolcular›ndan uçufl
bafl›na 20 Dolar toplamaya bafllad›. Toplanan bu para-
larla Galler’de kurulan ormana a¤aç dikilerek atmosfer-
deki karbondioksit oran› bir nebze de olsa azalt›l›yor.
fiu ana dek 17 bin a¤aç diken site, y›lda 7 bin yeni
a¤aç dikmeyi planl›yor. 

Lojistik sektörü
TNT Ekspres tüm araç filosun u çevre dostu otomobiller olarak da tan›mlanan hibrid otomobillere dönüfltürmeyi
planl›yor. Karbonmonoksit gaz›n›n çevreye verdi¤i zarar› azaltmak amac›yla da ticari araçlarda Euro 3&4 stan-

dard› olan araçlar tercih ediliyor.

Altyap› yok gibi
Türkiye temel çevresel altyap›dan da yoksun bulunuyor. Resmi rakamlara göre, Türkiye’deki üç binden fazla

belediyenin yaln›zca binde 15’i at›k su ar›tma tesisine sahip. Bunu sonucunda kentlerde üretilen evsel at›k sula-
r › n› n yaln›zca yüzde 20’si ar›tma tesislerinde ar›t›labiliyor. At›k su oluflumunda yüzde 55 paya sahip endüstriyel

nitelikte at›k sular›n ancak yüzde 9’u ar›t›l›yor. 

Türkiye’de bir y›lda 25 milyon ton kat› at›k olufltu¤u halde yaln›zca yüzde 5.9’u yönetmeliklere uygun flekilde
bertaraf ediliyor. Her y›l ortaya ç›kan ortalama 5.5 milyon ton tehlikeli at›k maddenin de sadece yüzde 1’i berta-

raf edilebiliyor.
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Buket Uzuner Türkiye’nin yan› s›ra ABD ve Nor-
veç’teki üniversitelerde biyoloji ve çevrebilim
e¤itimleri ald›, Tampere Teknik Üniversitesi

(Finlandiya) ve ODTÜ’de araflt›rmac› olarak çal›flt›,
ders anlatt›. Sonuçta yazarl›¤› seçti. Biz onu, kitaplar›
dört dile çevrilen yazar, baflka bir ifadeyle de
1992’den beri Türkiye’nin en çok okunanlar listesinde
yer alan yazar Buket Uzuner olarak tan›d›k. 

Bu y›l›n bafllar›nda “‹stanbullular” roman› yay›nlanan
Uzuner, Atatürk Havaliman› d›fl hatlar terminalinde,
sevse de sevmese de hepsinin ‹stanbul’la gönül, ifl,
ekmek, yurt ve kimlik ba¤lar› olan 15 kiflinin, hayatla,
kendileriyle, hiç beklenmedik büyük bir tehditle ve ‹s-
tanbul’un kendisiyle yüzleflmelerinin hikayesini anlat›-
yor. Roman›nda modernitenin kesinliklerini, s›n›rlar›n›
incelikli üslubuyla elefltiren Uzuner’le yazarl›ktan aflka,
insandan son roman›na kadar birçok konuda keyifli bir
söylefli yapt›k.

Yazar ya da kad›n yazar olman›n size göre en büyük
zorlu¤u nedir? Siz bu zorlu¤u aflabildiniz mi?
Yazman›n, sanat›n cinsiyeti yok tabii ki... Ama insan
olarak do¤an difli cinsiyete sonradan yüklenen kad›n-
l›k durumu, ki Simone de Beavoir bunu en iyi anlatan-
lardan biri, özellikle entelektüel alanda, adanm›fll›k is-
teyen ifllerde kad›n-insan›n önüne engellerle dolu bir
yol örüveriyor. Bu yüzden yaln›zca Türkiye’de de¤il,
dünyada kad›n yazar olmak diye bir mesele var diye-
bilirim. 1960’lardan itibaren dünyada ve bizde kad›n
yazar say›s› artmaya bafllad›. Mesela o s›rada baflla-
yan ve tabii ki kad›n olmayan elefltirmenler taraf›ndan
ortaya konan “kad›nca duyarl›l›k” diye bir kavram orta-
ya ç›kt›. Bu elefltirmenler kad›n yazarlar›n kad›nca du-
yarl›l›kla yazd›klar›n › ve ne kadar iyi yazarlarsa yazs›n-
lar bunun v›c›k v›c›k akan bir damar olarak yaz›da gö-

rülüyor oldu¤unu söylüyorlard›. Bu yaklafl›m bana çok
incitici geliyordu. Zaten bizim dilimizde de kad›na yö-
nelik her türlü iflaret negatif anlam yüklü. Dolay›s›yla
kad›nca duyarl›l›k edebiyatta afla¤›lay›c› bir fley haline
geldi. fiimdiki genç kuflak erkeklerin böyle bir önyarg›-
dan uzak olmas› beni sevindiriyor tabii .

Kad›n yazar olmaksa bafll› bafl›na bir sorun. Daha ba-
fl›ndan, “Neden kendinizi kad›n yazar olarak görüyor-
s u n u z ? ” diye bir ithamla karfl›lafl›rs›n›z. Oysa siz öyle
bafllamazs›n›z. Yani bir kad›n gibi yazay›m diye baflla-
mazs›n›z hayata, yazmaya. Bu soruyu soranlar›n ço¤u
da kad›nlar de¤ildir zaten. Oysa edebiyatç› neyi yaz›-
yorsa, onun flekline ve ruhuna bürünebilen, yüksek
empati gösterip alg›layan, ötekini hissedebilen, bu
yüzden baflkalar›n›n ac›lar›n› çeken insand›r. O s›rada
iki cinsiyetlidir, ama yine edebiyatç› dünyay› kendi
merce¤inden anlatan kifli oldu¤undan e¤er bir kad›n-
sa kad›n›n, erkekse erke¤in gündelik hayattaki sosyal
deneyimleri onun merce¤inin görüfl alan›n› de¤ifltirir,
zenginlefltirir veya k›s›tlar. 

Bilim insan› ve gezgindiniz önceleri. Ancak sonunda
yazarl›¤› seçtiniz. Bu seçimin en önemli nedeni ney-
d i ?
Gezginlik, sizinle do¤mufl bir virüs gibi kan›n›zda, ba-
fl›n›zda tatl› bela bir fley. Ölene kadar kurtulufl yok. Ya-
ni Evliya Çelebi’nin “fiefahat Ya’Rab!” yerine “Seyahat

Yazar›n künyesi

‹lk fliirlerimde etkilendim: Attila ‹lhan
‹lk öykülerimde esinlendim: Dostoyevski, Sevgi Soysal
Ne yazsa okurum: Margaret Atwood
Hayat›m›n dönüm noktas›: Alt›n Defteri (Doris Lessing)
Olmasayd› eksik olurdu: Suç ve Ceza 
fiiirlerini severim: Mu rathan Mungan, Metin Alt›ok, Birhan
K e s k i n
Modern klasiklerim: Naz›m Hikmet, Yaflar Kemal, Aziz Nesin,
Adalet A¤ao¤lu, Tomris Uyar
Takip ederim: Paul Auster, Julian Barnes

“Yazmak, on binlerin
önünde soyunmakt›r”
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Ya’Rab!” demesi bence bir dil sürçmesi, bir espri falan
de¤il. Yani böyle bir fley yollara düflme ihtiyac›. ‹tiraf
etmeliyim ki, turiste hiç benzemez gezgin. Bu yüzden
gezginlik hastal›¤› gezgin ölmeden iyileflmez. Yazmak
da öyle. Bir yazar yazd›klar›n› yay›mlamak istemeyece-
¤i kötü zamanlar yaflayabilir. Bazen ülkesindeki s›¤l›k,
bencillik ve anlay›fls›zl›ktan yorulur, bazen dünyadaki
sevgisizlik ve vahfletten umutsuzlu¤a kap›l›r, kendini
kapana s›k›lm›fl, bunalm›fl ve yorgun hisseder. O za-
man yazd›klar›n› paylaflmaz, yay›mlatmaz, kapan›r içi-
ne ama yazmay› sürdürür. Bu yüzden yazd›klar›m› bir
gün yay›mlamaktan vazgeçebilirim, ama yazmak ve
yollara koyulmaktan hiç vazgeçemem san›yorum. Oy-
sa bilim de t›pk› sanat, yazmak gibi adanm›fll›k istiyor.
E¤er bilimci olarak hayat›m› sürdürseydim, yazmay› b›-
rakmak gerekecekti. Birinden biri hobi düzeyinde kala-
cakt›. Belki de yazarak kendimi daha iyi ifade edebildi-
¤ime inand›¤›mdan edebiyat› seçtim.

Orhan Pamuk’un Nobel Ödülü ald›¤›n› duydu¤unuzda
ilk tepkiniz ne oldu?
Öncelikle çok sevindim. Ama itiraf etmeliyim ki ödülü
Orhan’›n almas›ndan daha çok Türkçe’nin düflünce,
felsefe, edebiyat ve sanat üretilen bir dil olarak bu
ödülle rüfltünü ispat etmesinden dolay› sevindim. Bat›-
l›lara kendi sistemleri içinde kabul edecekleri bir çeflit
diplomayla bu kan›tlanm›fl oldu. Orhan Pamuk’un No-
bel konuflmas›n› Türkçe yapmas› da çok anlaml›yd›.
Bu, özlemle beklenen, gönül çelici bir jestti. Ama ilk
olarak, bizden önceki kuflaktan bir yazar›n, örne¤in Ya-
flar Kemal’in bu ödülü almas›n› isterdim. 

Hayat›n›zda, yazamayaca¤›n›z› düflündü¤ünüz oldu
mu?
‹ki defa karfl› karfl›ya kald›m bu durumla. ‹lki Sivas kat-
liam› s›ras›ndayd›. Olay›n dehfleti kadar, çok önemse-

di¤im ve hayranl›k duydu¤um iyi flair Metin Alt›ok ko-
madayken art›k yazmam›n hiçbir anlam› kalmad› diye
düflündüm. ‹kincisi de Hrant Dink’in öldürülmesiydi.
Bu olay “‹stanbullular” kitab›m›n yay›nlanma sürecine
denk gelmiflti. Bu kitab› yazarken art›k ço¤ulcu de-
mokrasiye do¤ru yelken açt›¤›m›z› san›yordum. Bunu
umuyordum. Ancak bu hunhar cinayet durumumuzun
hiç de öyle olmad›¤›n› gösterdi. Zaten bunu göster-
mek, umutlar› k›rmak için yap›ld›. Farkl› kimliklerimizi
koruyarak yan yana, kardeflçe ve beraber üreterek ya-
flamam›za daima birileri engel olacak diye düflündüm.
Bu benim yazmam›n ana damarlar›ndan birini olufltu-
rur. Bu anlar› nas›l aflt›m diye sorarsan›z; öncelikle
“As›l flimdi yazman›z gerekiyor” diyen okur ve dostla-
r›n deste¤i, ikinci olarak da, yazmaktan daha iyi yapa-
bilece¤im hiçbir fley olmad›¤›ndan. Seyahat etmek ve
yazmak benim iki yaflamsal damar›m. 

Yazman›n sevdi¤iniz bir risk oldu¤unu söylüyorsu-
nuz. Hayatta yazmak d›fl›nda ald›¤›n›z en büyük risk
n e d i r ?
Burada söz etti¤im riski iki anlamda açabiliriz. Öncelik-
le, Türkiye gibi ülkelerde yazmak siyasi bir risk. ‹kinci
olarak bir roman yazman›n kendisinin bir risk olma du-
rumu. Çünkü roman yazmak uçurumdan atlamak ka-
dar riskli bir fley. Her yeni romanda alttaki deniz yeni,
tehlikeler farkl› ve çak›lma riski yüksek! Roman yaz-
mak, hiç tan›mad›¤›n›z on binlerce insan›n önünde so-

yunmaya benzer, üstelik soydu¤unuz bedeniniz de¤il
ruhunuzdur! Bundan daha k›r›lgan ve tehlikeli bir ey-
lem biliyor musunuz? ‹nsanlar b›rak›n ruhlar›n›, yüzleri-
ni bile maskeler arkas›na saklarken... Mesela roma-
n › n› z, hayat›nda hiç roman okumayan birisinin eline de
geçiyor, size kiflisel düflmanl›k duyan birinin de, köfle
yazar›yken elefltirmen olmufl birin eline de... Yani ede-
biyat d›fl›nda nedenlerle kitab›n›z› rahatl›kla karalamak
isteyenlere teslim oluyorsunuz. Bir de düflünce özgür-
süzlü¤ü, farkl› fikirlere tahammülsüzlük konusu var ki... 

Otobiyografiniz olan Gümüfl Yaz kitab›n› yazarken
k›yafet balosundan ç›k›p sokaklarda e¤leneyim diye
düflünmüflsünüz. Gerçek hayatta sokaklarda e¤le-
nebiliyor musunuz?
Beni tan›yanlar matrak, e¤lenceli biri oldu¤umu bilirler.
Mizah ço¤u zaman hayat kurtar›r, benimkini çok za-
man kurtard›. Ancak ayn› zamanda ifl disiplini olan,
verdi¤i söze sad›k, ciddi bir insan›md›r da. Yani flu ad›-
na güleryüzlü ciddiyet dedikleri fleyi seviyorum. Hayat
çok k›sa ve çok insafs›z. Haks›zl›k ve bozgunlarla do-
lu. Bu yüzden kendimize s›n›rlar koyarken daha insafl›
ve dikkatli olsak iyi olur diye düflünüyorum. Yani; belli
bir yaflta, belli bir cinsiyette, belirli bir zamanda neler
yap›p yapmayaca¤›m›z› bize dikte ettirmelerine bozu-
luyorum. Kasmak, havalara girmek, a¤›r a¤bi tak›lma-
lar falan hiç sevmedi¤im, sahte durumlar. Hayat›n bü-
tün alanlar›nda kendisi gibi yaflayabilmeli insan. 

“Kad›nlar›n cinselli¤ini kontrol eden toplumlar ilerle-
yemezler” diyorsunuz. Neden?
Çünkü kölelik sistemleri sonunda mutlaka çöker. Ka-
d›n veya zenci, toplumun içinde bir grubu kontrol alt›n-
da tutarsan›z sonunda o toplum çöker. Tarihte hep
böyle olmufltur. Cinsellik insan hayat›n›n en mahrem
alanlar›ndan biri ve kiflinin arzusu d›fl›nda zorlaman›n

en afla¤›lay›c› oldu¤u özel bölümü. Bu yüzden, kölelik-
bask›- tehdit konusunda ilk referans.

Son roman›n›za dönmek istiyorum; ‹stanbul kendimiz
gibi yaflama sans›na sahip olabildi¤imiz bir flehir mi? 
Romandaki on befl kifli aras›nda taflradan ‹stanbul’a
gelip de ‹stanbullu olabilmifl yaln›zca iki kifli var. Y a n i
bu kolay baflar›l›r bir fley de¤il. Kentlilik üç kuflak son-
ra elde edilebilen bir yaflam ve düflünce tarz›d›r. B a r-
men Baturcan gibi Adanal› Ayhan da bunu k›smen ba-
flaranlardan birisi. Ancak roman›n sonlar›na do¤ru ne
kadar a¤›r bir bedel ödedi¤ini görebiliyoruz. Ama tuva-
let temizleyicisi Hasret’in böyle bir hayali, arzusu yok.
O ‹stanbullu olmay› hiç istemiyor; emekli olunca kendi
köyüne geri dönecek çünkü orada daha mutlu. New
York’lu olmak da öyle. Her y›l binlerce insan New
York’a geliyor. Çünkü orada ifl olanaklar› ve özgürlük-
ler fazla. Özgürlükler ve flanslar anlam›nda ‹stanbul’u
New York’la ya da Paris’le karfl›laflt›rmak haks›zl›k olur.
Çünkü ‹stanbul henüz o durumda de¤il. Ama yine de
‹stanbul bir Do¤ulu flehir olarak insanlara k›smen öz-
gürlükler tan›yor. Örne¤in, Anadolu’da saklanan baz›
cinsel tercihleri yaflayabilece¤i yerler var burada.

Kitab›n›z›n daha bafl›nda “dönüfl”ten söz ediyor-
s u n u z. Kesin dönüflten. Ne demektir kesin olarak
d ö n m e k ?
Kesinlik ve dönmek, insanlar›n, bizlerin yaratt›¤› o uy-

durma terimlerden baz›lar›. Do¤aya bakt›¤›m›zda, in-
sanlar var olmadan önce ne kesinlik ne de dönme ey-
lemi var. Do¤ada dönüflmek var. Bu kurallar›, s›n›rlar›,
kesinli¤i uyduranlar bizleriz. O yüzden romana kesin
dönüflle bafllad›m ama roman›n sonu “yaflad›kça gider,
gittikçe dönersin” diye bitiyor. Ama kesin dönüfl diye
bir fley yok; hiçbir iliflki ve hayat s›n›rlanamaz. 

“Hem aflktan korkup hem de afl›k olmaya can at-
mak...” diyorsunuz. Sizce aflk, dünyan›n gidiflat›n›
de¤ifltirecek kadar güçlü mü?
Hay›r. Hiçbir fley tek bafl›na dünyan›n gidiflat›n› de¤ifl-
tirmek için yeterli de¤il. ‹nsan›n hayat›n›n gidiflat›n› de-
¤ifltirir mi diye sorarsan›z. . . E¤er o s›rada istedi¤imize
benzer bir aflka rastlarsak, e¤er ona ihtiyac›m›z varsa
ve ihtiyac›m›z› karfl›l›yorsa, evet. Aflk çok önemli tabii .
Ama aflk›n çok çeflidi oldu¤unu kavramam›z daha da
önemli. Aflk› tek bir olaya, tek bir iliflki tarz›na indirge-
mek bence yanl›fl.

O zaman aflks›z hayat çekilemeyecek kadar zor ve
karmafl›k diyebiliriz.
Kesinlikle. Öyle görmeye bafllad›¤›n›zda hayat›n o ka-
dar korkunç olmad›¤›n› anl›yorsunuz; o kadar yaln›z ol-
mad›¤›n›z› anl›yorsunuz. Aflk› hissetmedi¤inizde hayat›-
n›z bitiyor zaten, hiçbir motivasyonunuz kalm›yor.

Kitab›n sonunda da “‹nsan denen ölümlüler ancak
birbirlerine bakarak kendilerini görebiliyorlar” d i y o r-
sunuz… 
Çünkü, insan insan›n aynas›d›r. Av ve avc›, ben ve öte-
ki ad›ndaki rollerimizin her an birbirine dönüflebilece¤i-
ni; zaaflar›m›z›, h›rslar›m›z› ve güzelliklerimizi hep insan-
larda görerek tan›r ve ö¤reniriz. ‹nsan insana en çok bu
yüzden muhtaçt›r, gereksinir, belki de bu yüzden düfl-
m a n d › r .

Yazmay› riskli bir ifl olarak gören Buket Uzuner, roman yazmay› on binlerin önünde soyunmaya 
benzetiyor. Üstelik soydu¤unuz bedeniniz de¤il ruhunuz! ‹ki kez de yazmaktan vazgeçmeyi düflünmüfl: 
‹lki Sivas katliam›› n d a n , ikincisi Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra…



6 6 e s t e t i k

Genç görün, genç hisset!

Her canl› do¤ar, yafllan›r ve ölür. Ancak, in-
sano¤lu bu üç olguyu da do¤al süreçlerine b›-
rakmaya niyetli de¤il. Günümüzde, insan›n

do¤umu “do¤al” de¤il, modern! Yani bu alanda in-
sano¤lu istedi¤ini elde etmifl gibi. ‹nsanl›k tarihine göz
at›ld›¤›nda, ölümsüzlü¤e de epey kafa yoruldu¤u görü-
lüyor. Bunlar masaldan, mitten öteye geçememifl. 80’li
y›llar›n sonlar›nda bafllay›p 90’l› y›llarda yayg›nlaflan
anti-aging kavram›n›n, in-
sano¤lunun ölümsüzlü¤ü
aray›fl serüvenin günü-
müzdeki uzant›s› oldu¤unu
söylemek biraz fantastik
olur belki. Ancak yine de,
insano¤lunun, yaflam sü-
reçlerinden birine, yafllan-
maya müdahale niyetinde
oldu¤u kesin. Ölümsüzlük
flimdilik hayal olsa da,
kimse erken yafllanmak ve
“çirkin” ölmek istemiyor.  

Anti-aging, yafllanmay› geciktirici unsurlar› kapsayan
bir kavram. Hücre fonksiyonlar›na zarar veren etmen-
lere karfl› al›nan önlemlerin tümünü içeriyor. Bu kavra-
m›n son y›llardaki gözde arac› ise kozmesötik de de-
nen dermakozmetikler. Leke, k›r›fl›kl›k, akne ve saç gi-
bi estetik sorunlar›na karfl› gelifltirdi¤i formül ve yön-

temlerle gündemden düflmeyen dermakozmetikler için
“yüzy›l›n buluflu” bile deniyor. Birbirinden farkl› içerikle-
riyle çözümler sunan, nefltersiz güzellik vaat eden bu
ürünler, ameliyat gibi önemli riskler tafl›mad›¤› için gi-
derek daha fazla tercih ediliyor. 

Ameliyat olmaks›n yafllanmay› geciktirmeyi vaat eden
ürünler gam› oldukça genifl. Ço¤unlu¤u deriye sürül-

mek suretiyle uygulanan bu
ürünler, hücreleri daha faz-
la kollajen üretmesi için ha-
rekete geçiriyor. 

Ürün içeriklerinde yayg›n
olarak antioksidanlar, pro-
teinler ve protein türevleri
bulunuyor. Cildin ikinci kat-
man› olan yaklafl›k 3 mili-
metre kal›nl›¤›ndaki “der-
m i s ”, ürün içeri¤inde bulu-
nan yararl› maddelerle bes-

leniyor. Yaflland›kça incelen dermis tabakas›n›n güç-
lenmesiyle cilt dolgunlafl›yor, k›r›fl›kl›klar azal›yor, hatta
yok oluyor. Cildin görünümü de olumlu yönde de¤ifli-
yor, canl›l›k kazan›yor. Dermakozmetik ürünlerin etkile-
ri birkaç ayda görülüyor. Dermakozmetik, deri için üre-
tilen ürünleri akla getirse de, bu ürünler saç ve t›rnak
bak›m› için de yayg›n olarak kullan›l›yor.

Ne kozmetik ne ilaç
Nefltersiz tedavi yöntemlerinde kullan›lan ürünler kozme-
tikle ilaç aras›nda konumlan›yor. Fark, ürünün ne amaç-
la kullan›ld›¤› ile belirleniyor. Örne¤in, flampuan bir koz-
metik. Çünkü saç› temizlemek için kullan›l›yor. Ancak
flampuan kepe¤i yok etme özelli¤ine sahipse ilaç s›n›f›na
giriyor; çünkü burada tedavi özelli¤i devreye giriyor.

Kozmesötikler yani dermakozmetik ürünler ise tedavi
etkisi de gösteren kozmetik ürünler olarak tan›mlan›yor.
Birkaç y›l öncesine kadar kozmetik ruhsat›na tabi olan
bu ürünler art›k kozmesötik kapsam›nda olsalar da tü-
keticiye ulaflma flekli aç›s›ndan kozmetiklerden farklar›
yok. Ancak dermakozmetikler ilaç endüstrisinin kat› ku-
rallar›na göre ve birçok klinik test sonucu üretiliyor. 

Kad›n da erkek de deniyor
Geliflmeler yaln›zca bu ürünlerle s›n›rl› de¤il. Nefltere ih-
tiyaç duymadan uygulanan estetik yöntemlerinin birçok
türü var. Estetik cerrahi uzman› Opr. Dr. Ziya fiaylan b u
yöntemleri kad›nlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun, erkekl e-
rine güzel görünmek için, erkeklerinse yaln›zca kendile-
ri için uygulad›¤›n› söylüyor. fiaylan, ameliyats›z estetik
yöntemleri olan, s-lift (boyun germe), yüz germe, titan-
yum iç sutyen ve ya¤ dolgu yöntemlerinin de mucidi.
Son y›llarda bu yöntemler giderek art›yor. Örne¤in
Amerika’da bu yöntemlerin art›fl oran› yüzde 70’leri afl›-
yor ve ileri yafllarda uygulanma oran› da yükseliyor. Dr.
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fiaylan, yafll› gözükenlerin daha çabuk iflten at›ld›¤›n›n,
ifle al›mlarda genç görünenlerin daha flansl› olduklar›n›n
yap›lan istatistiklerle ispatland›¤›n› söylüyor: “ A l m a n-
ya’n›n Köln kentinde Nowotny adl› bir sosyologun yap-
t›¤› araflt›rmaya göre herhangi bir ma¤azaya al›flverifle
giden bir kimse daha güzel ve genç sat›c›lar› seçiyor ve
onlara dan›fl›yor. Bu durumu bilen iflverenler daha genç
ve güzel olanlar› ifle al›yor. Ayr›ca ekonomik nedenlerle

birçok insan emekli olduktan sonra da çal›flmay› tercih
ediyor ve bunun için genç görünmek istiyor.” 

Gerçekten de günümüzde bak›ml› ve genç görünen bir
insan›n baflar›l› olaca¤› inanc› yayg›n. Bas›nda, televiz-
yon ve sinema filmlerinde hep bu tip insanlar yans›t›l›-
yor. “Böyle birinin yüzünde k›r›fl›kl›klar, sarkan bir g›d›

ve düflük göz kapaklar› olmamal›d›r” diyor Dr. fi a y l a n .
Güzelli¤in ne oldu¤unu art›k magazinin ve sinema film-
lerinin tayin etmesini elefltiren Dr. fiaylan, “Galiba bu
gidiflle hepimiz kola flifleleri gibi ayn› olaca¤›z. Oysa
do¤all›k en büyük güzellik” diyerek, güzellik kavram›na
bak›fl›n› da özetliyor. 

Sektör zirveyi hedefliyor
Nefltersiz güzellik sektörünün tüm dünyadaki büyüklü-
¤ü 3,5 milyar Dolar. Bu yükselifl yaln›zca dermakozme-
tiklerle s›n›rl› de¤il. Tüm dünyada kozmetik ürünleri pa-
zar› geniflledi, dermakozmetik ürünlerini de kapsayan
alan sa¤l›k sektörüyle birleflik bir hal ald›. Dünyada gü-
zellik sektörünün toplam büyüklü¤ü 200 milyar Dolar.
Amerikal›lar, dermakozmetiklere 2005 y›l›nda 12,4 mil-
yar Dolar yat›rd›. 2010 y›l›na kadar bu rakam›n 16 mil-
yar Dolar olmas› bekleniyor. Pazar›n en büyüklerinden
olan L’oreal’in kozmetik ve dermakozmetik araflt›rma-
lar için ay›rd›¤› bütçenin son 10 y›lda üç kat›na ç›kma-
s› da önemli bir gösterge. ABD’de rakamlar h›zl› bir s›ç-
ramay› gösterirken Türkiye’deki pazar›n büyüklü¤ünü
kesin olarak söylemek zor. Çünkü bu konuda yap›lm›fl
tüm pazar› kapsayan bir çal›flma yok. Yaln›zca anti-
aging sektörünün tahmini büyüklü¤ünün 317 milyon
Dolar oldu¤u söyleniyor. Bilinen baflka bir nokta ise,
Türkiye’de de dermakozmetiklerin ilaçlara oranla çok
daha yüksek kar marj›na sahip oldu¤u. Bu ürünler yüz-
de 40’lara varan kar marjlar›yla sat›l›yorlar. 

Nefltersiz güzellik furyas› yay›l›yor. Ameliyat masalar›nda kazan›lan güzellik tarih oluyor. Özel
bileflimler, kremler, serumlar, terapilerden oluflan dermakozmetikler ve yeni yöntemler gençlik vaat

ediyor. Dünyada güzellik sektörünün toplam büyüklü¤ü 200 milyar Dolar.

Kendiniz için güzellik

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun olduktan sonra

genel cerrahi ihtisas› yapan Dr. Ziya fiaylan, Almanya’da da

genel cerrahi e¤itimi ald›. 20 y›l Almanya’da kendi estetik cer-

rahi klini¤inde çal›flmalar›n› sürdürdü. 2001-2004 y›llar› ara-

s›nda Avrupa Kozmetik Cerrahi Derne¤i ve Alman Liposucti-

on Derne¤i baflkanl›¤› yapan fiaylan, flu an çal›flmalar›n› Tür-

kiye’de sürdürüyor. fiaylan en yayg›n yöntemlerle ilgili flu bil-

gileri veriyor:

Vela Smooth: Mekanik bir masaj cihaz›n›n ucuna radyo fre-

kans (k›sa dalga) ve lazer ›fl›nlar› veren ayg›tlar›n monte edil-

mesiyle hem zaman kazand›ran hem de masaj›n daha etkili

olmas›n› sa¤layan bir yöntem. Ya¤lar› eritirken ayn› zamanda

cildi de gerebiliyor.

Ultrashape: Son aylarda ülkemize gelen Ultrashape, odak-

lanm›fl ses enerjisiyle (ultrason) çal›fl›yor. Esas› böbrek taflla-

r›n› d›flar›dan ses dalgalar› ile parçalamak yöntemine benzer

bir flekilde ya¤ hücrelerini 3 - 4 seansta parçal›yor.

Thermage: Modern estetik cerrahide uygulanan yöntemler

aras›nda cilt kesi¤i olmadan cildi s›k›laflt›ran, yüz hatlar›n› ye-

nileyen ve sa¤l›kl› bir kollajen dokusu oluflturan az say›dak i

uygulamalardan biri.

T r i p o l l a r : Yeni bir yöntem olan tripollar, radyofrekans dalga-

lar›yla çal›fl›yor. Üç ayr› uç aras›nda enerji devaml› dolaflarak

cildi s›k›laflt›r›yor. Etkisi hemen ortaya ç›k›yor ve 3-4 gün son-

ra azal›yor. 

Opr. Dr. Ziya fiaylan



Türkiye'de 2006’da yaklafl›k 35 milyon sinema
bileti sat›ld›. Bu rakam 27 milyon 250 bin sine-
ma biletinin sat›ld›¤› 2005 y›l›y l a k a r fl › l a fl t › r › l d ›-

¤ › n d a yüzde 27 oran›nda bir büyüme anlam›na geliyor.
Dünyada en çok bilet sat›lan ülke ise 1 milyar 100 mil-
yonu aflk›n nüfusuyla yaklafl›k 4 milyar biletin sat›ld›¤›
Hindistan. ‹kinci s›rada yer alan, yaklafl›k 300 milyon
nüfuslu ABD’de ise ayn› dönemde sat›lan bilet say›s›
yaklafl›k 1 milyar 450 milyon. 2014’te 100. y›l›n› doldu-
racak olan Türk sinemas›, yaklafl›k 1 0 0 y›ll›k yolculu-
¤unda bir sektör olma yolunda att›¤› önemli ad›mlarla
dikkat çekiyor. ‹lk uluslararas› ödül say›labilecek “onur
diplomas›”n› 1934’te Venedik 2. Uluslaras› Film Festi-
vali’nde Leblebici Horhor ile alan Türk sinemas›, ulus-
lararas› alanda ilk büyük zaferini ise 1964’te Berlin Film
Festivali’nde en iyi film seçilen Susuz Yaz’la elde etti. O
günden bu yana Türk sinemas›, uluslararas› organizas-
yonlarda birçok kez baflar›ya ulaflt› ve büyük ödüllerin
sahibi oldu. S›ra Oscar’da...

Hayal etmek gerekiyor
Yak›n zamana kadar edebiyatta Nobel, müzikte Eurovi-
sion birincili¤i gibi, bugün d e Oscar hayal olarak görü-
lüyor. Türkiye’yi yurtd›fl›nda baflar›yla temsil eden yö-
netmenlerden Ferzan Özpetek her fleyin hayalle baflla-
d›¤›n› vurguluyor. ‹lk filmi Hamam’› evinden getirdi¤i efl-
yalardan dekorlar oluflturarak, annesinin piflirdi¤i ye-

meklerle setin mutfak ihtiyac›n› karfl›layarak tamamla-
yan Özpetek, Hollywood’da baflar›n›n Los Angeles’a
gitmeden ve yüz yüze iletiflim gerçeklefltirmeden sa¤-
lanmas›n›n zor oldu¤unu belirtiyor. “Birçok yerden fark-
l› senaryolar ulaflt›r›l›yor ve çok zor be¤eniyorum.
ABD’den ald›¤›m bir film teklifini ise çok be¤endim. An-
cak, ayn› senaryoyu be¤enen birçok yönetmen bulunu-

yor ve hepsi filmi çekmeye talip. Ne kadar iyi bir yönet-
men olursan›z olun, Los Angeles’a gitmedi¤iniz sürece
oradaki film yap›mc›lar› için telefondaki adam olarak
kal›rs›n›z. Baflar›ya ulaflabilmek için ilet i fl i m i n i z i yüz yü-
ze gerçeklefltirmeniz gerekiyor” diyor.

Hamam’› tamamlamas›n›n ard›ndan büyük s›k›nt›lar
çekti¤ini anlat›yor Özpetek: “16 y›l yönetmen yard›mc›-
l›¤› yapm›flt›m. Filmi çektikten sonra her fley de¤iflecek
diye bekliyordum, ancak de¤iflmiyordu. Yönetmen yar-
d›mc›s› olarak da çal›flam›yor ve ekonomik s›k›nt› çeki-
yordum. Filmi Venedik Film Festivali’ne gönderdim.
‘Galiba daha haz›r de¤il’ dediler. Berlin Film Festivali’ne
gönderdim. Orada tan›d›¤›m biri ‘Film dilinden anlama-
d›¤›n›z› Berlin’dekiler de fark etti’ dedi. Böylece bekle-
me dönemine girdim ve sinema dergileri satmaya, Tür-
kiye’de rehberlik yapmaya bafllad›m. Yap›lan ifle inan-
mak çok önemli. ‹flime inan›yordum ve filmin baflar›ya
ulaflamamas›n› anlam›yordum. Beklemedi¤im bir anda
Cannes Film Festivali’nden teklif geldi ve sihirli bir de¤-
nek de¤mifl gibi hayat›m de¤iflti. Haftasonu dergileri
‘Bo¤azda yeni bir ›fl›k do¤uyor’ diye bafll›klarla ç›k›yor-
du ve ‹talya’n›n dört bir yan›nda filme dair ›fl›kl› ilanlar,
afifller yer al›yor, gösterimlerde kuyruklar olufluyordu.” 

Ortak dil kullanmal›y›z
Hermes Film Yap›m flirketinin kurucusu yap›mc› Elif

68 sinema
haz›rlayan: umut bavl›

Uzansak tutaca¤›z

Ferzan Özpetek



Da¤deviren, Türk sinemas›n›n yurtd›fl›na aç›lma müca-
delesinin ortak bir dille baflar›ya ulaflaca¤›n› savunuyor.
Queen Film Festivali’nde “en iyi komedi filmi ve yönet-
men” ödülünü kazanan, Türkiye’nin Oscar aday› olarak
yar›flan Dondurmam Gaymak’›n da yap›mc›s› olan Da¤-
deviren “Dünyaya bir ifl yapmak istiyorsak, dünyan›n
kulland›¤› dili kullanmam›z gerekiyor. Oscar döneminde
Avrupa sinemas›nda yap›lan her fleyin Oscar’› almaya
yönelik oldu¤unu gördüm. Dünyaya film da¤›t›m› Avru-
pa’dan gerçeklefliyor ve Avrupa sinemas› bu gücü kul-
lanarak Oscar’› hedefliyor. Bizim ise, insanlar›n a¤›z ta-
d›na uygun, onlarla ayn› dili konuflabilece¤imiz ifller
yapmam›z gerekiyor. Türkiye’den hangi film Oscar’a gi-
derse gitsin destek veririm. Kim kazan›rsa kazans›n, be-
nim için önemli de¤il. Bir y›l sonra benim flans›m art›yor.
Yeter ki bizden birisi oraya girsin” diyor.

Film çekimi aç›s›ndan ‹stanbul’un önemli bir merkez ol-
du¤unu söyleyen Da¤deviren, ‹stanbul’da Hollywood
filmlerinin çekilmemesini ise Türkiye’nin yeterince teflvik
edici olmamas›na ba¤l›yor: “ABD’deki yap›mc› flirket ‹s-
koçya ya da ‹rlanda’da film çekmeyi istiyor ve senaryo-
yu ona göre de¤ifltiriyor. Çünkü ‹rlanda hükümeti vergi
almay› b›rak›n, teflvik ediyor. Halk›n kalk›naca¤›n› düflü-
nüyor. Fas kral›, Gladyatör filmi orada çekilsin diye bü-
tün ordusunu bedava emirlerine sundu. Fas’a giden
ekipten para al›nmam›fl. fiimdi Fas’a ola¤anüstü talep

var.” Bu talebin Fas’›n ekonomisindeki en önemli gelir
kayaklar›ndan biri oldu¤unu söyleyen D a ¤ d e v i r e n ,
Fas’ta her y›l mutlaka iki film çekildi¤inin, ayn› zamanda
vergi indirimi bulundu¤unun alt›n› çiziyor. Da¤deviren,
‹stanbul’un da film aç›s›ndan gittikçe parlayan bir kent
oldu¤unu ifade ediyor: “Bunu yurtd›fl›nda çok net hisse-
diyorum. Filmciler için iyi bir merkez. Ancak çeflitli zor-

luklar nedeniyle ‹stanbul’a gelip film çekmiyorlar. James
Bond filminde yaln›zca görüntü al›p gittiler.” 

Gelecek için çal›flmal›
Da¤deviren, Meltem Cumbul’un yurtd›fl›nda önemli
fleyler yapt›¤›na inan›yor: “‹yi oyuncu, çok da çal›fl›yor.
ABD’de hiç flans› olmad›¤›n› söylediler. Ama flimdi iler-
liyor. Meltem’le birlikte Palm Springs’e gittik. Geçen y›l
‘en iyi kad›n ödülü’nü ald›. Brad Pitt ve pek çok ünlü
oyuncu oradayd›. Geçen y›l o masada Meltem oturu-
yordu ve sahneye ç›kt›. Çok güzel bir duygu. Her y›l git-
seniz ayn› fleyi hissederseniz.” 

Bu ifllere gönül veren bir di¤er ismin de Mine Varg› ol-
du¤una inan›yor Elif Da¤deviren. Varg›’n›n filmi Gönül
Yaras› sayesinde, bu y›l Dondurmam Gaymak’›n salon-
lar› doldurdu¤unu söylüyor: “Nas›l ki Eurovision’da 28.
y›lda birincilik elde ettiysek, sinemada da ilk befle gire-
ne kadar mücadele ederiz. Sinemada dereceye girmek
daha kolay. Yabanc› film Oscar’lar› ABD için çok
önemli. Her y›l Oscar’la yeni yetenekler keflfediyorlar.
Keflke oyuncular›m›zdan biri Oscar’da baflar› elde etse.
Böylece birisiyle görüflmeye gitti¤imde Türk sinemas›-
na Etiyopya filmi muamelesi yapmaz. Oscar adaylar›
aras›nda o kadar iyi filmler var ki, ilk befle girmemiz çok
zor. Ama yine de her y›l gereken çal›flmay› yapmal›y›z.
Böylece gelecek y›l›n altyap›s› oluflturulabilir.” 
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Türkiye’yi yurtd›fl›nda baflar›yla temsil eden yönetmen Ferzan Özpetek, Türkiye’nin Oscar aday› olarak
yar›flan “Dondurmam Gaymak” filminin yap›mc›s› Elif Da¤deviren... Her ikisi de çaba harcan›rsa Türk
sinemas› için Oscar’›n hayal olmad›¤›n› söylüyor.

Elif Da¤deviren



7 0 t i y a t r o: Gazanfer Özcan
r ö p o r t a j: umut bavl›

Sahnelerde 60. y›l›n› doldurmaya haz›rlanan ve
kaç karaktere hayat verdi¤ini hat›rlamayacak ka-
dar çok oyunda rol alan bir aktör. Televizyonun

tek kanall› oldu¤u dönemi hat›rlayanlar›n “Hüsnü Kurun-
tu”su, çok kanall› y›llar›n ise “Tahsin Bey Amca”s›. Aktör
tiyatrodan, ancak karakterlerin her ikisi de televizyon-
dan. Gazanfer Özcan’la sohbetimiz buradan bafllad›.
Tam 58 y›l boyunca tiyatroya emek verip flöhreti ve
maddi kazanc› televizyondan edinmek bir aktörü üzer
mi? Üzmüyor. Onun için önemli olan halk›n sevgisi, be-
¤enisi. Rolün üzerine yap›flmas› gibi bir kayg›s› da yok.
Usta aktörle Gönül Ülkü–Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda
oyun öncesi bulufluyoruz. Eli sarg›lar içerisinde geliyor
yan›m›za. Halini görünce, söylefliyi daha ileri bir tarihe
alabilece¤imizi söylüyoruz. “Söz verip gelmemek ol-
mazd›. Ayr›ca akflam oyun var ve sahneye ç›kaca¤›m. O
zaman hiçbir a¤r›m s›z›m kalmayacak” diyor Gazanfer
Özcan. Söyleflinin ard›ndan oyunu izliyoruz. Bir-iki saat
önce kolunun ac›s›ndan yüzünü buruflturan aktörden
eser yok. Yüksek tempolu bir komedide gülüyor, güldü-
rüyor ve hiçbir harekette zorland›¤›n › hissettirmiyor. 

Gazanfer Özcan denince akla gelen iki karakterin de te-
levizyondan olmas› sizde bir burukluk yarat›yor mu?
Y›llard›r tiyatroda çeflitli karakterler ortaya koymaya çal›-
fl›yorum. Buna ra¤men, neden televizyondakiler öne ç›-
k›yor, diye önceleri çok yad›rgad›m. Ama ilgi çok büyük-
tü ve bu hofluma gitti. Herkesin babas› olarak an›l›yor-

dum. Hüsnü Kuruntu’yu insanlar o kadar benimsedi ki,
flaflk›nl›klar içinde kald›m. Seyahatlerde yol kenar›ndaki
kahvehanelere u¤rad›¤›m›zda bile insanlar›n, “Hüsnü
Bey Amca gelmifl” diye kalk›p koflmalar› beni sevindiri-
yor. Sonuçta insan›z ve be¤enilmek hoflumuza gidiyor.
Bu sevgi karfl›s›nda ben de Hüsnü Amca’y› benimsedim.
O dönemde zaten ad›m unutulmufltu, insanlar beni Hüs-
nü Kuruntu san›yordu. Seyirciye s›cak m› geliyorum bil-
miyorum. Beni hemen ba¤›rlar›na bas›yor, seviyorlar.

Hep o rolle an›lmak rahats›z etmiyor yani…
Kesinlikle etmiyor. Hiç böyle bir endiflem ya da düflüncem
olmad›. Baz› genç arkadafllar “Bu rol üzerime yap›fl›r” di-
ye çekiniyor. Halbuki bu çok güzel bir fley. Benimsenmek,
kabullenilmek çok güzel. Ne gibi bir dezavantaj› olabilir ki?
Aksine, rolün benimsendi¤ini görmek sanatç›y› rahatlat›r.

Avrupa Yakas›’n› kariyerinizin neresinde görüyorsunuz?
Avrupa Yakas›’na büyük endiflelerle bafllad›m. Televiz-
yonu çok cazip bulmuyordum. Ancak ne yaz›k ki tiyat-
rocular günümüzde televizyonda ifl yapmaya mecbur.
Bunu bir yan getiri olarak düflünebiliriz. Ayr›ca hem ta-
n›t›m aç›s›ndan hemd e maddi bak›mdan faydalar› var.
Tiyatroya da destek sa¤lamak mümkün. Ama genç bir
grubun içine kat›laca¤›m için endifleliydim. Kuruntu Ai-
lesi’nde hem kendi ailemle birlikte hem de aflina oldu-
¤um tiyatro camias›yla oynam›flt›m. Dolay›s›yla o dö-
nemde kendimi hep tiyatroda gibi hissediyordum. De-

¤iflik bir ifl yapt›¤›m›z› hissetmiyordum. ‹lk defa tek ba-
fl›ma böyle bir grubun içine girince, yafl ortalamas› da
çok genç oldu¤undan rahats›zd›m. Zor al›flt›m.

Bir tutku 58 y›l nas›l sürer? 
Bu kadar y›l›n nas›l geçti¤inin fark›nda de¤ilim. Tiyatro bir
virüs. Tedavisi mümkün olmayan bir hastal›k gibi. Tiyat-
rocular hayatlar›n› bütün detaylar›yla sahnede yaflar.
Sahneye ç›k›nca ferahlar, gerçek hastal›klar›n› unutur. 

Bu koflu s›ras›nda yorulup “yeter, art›k benden bu ka-
dar” dedi¤iniz anlar oldu mu?
Pek çok kez. Özellikle 1980’li y›llarda genç neslin ye-
terli olmad›¤›n› gördüm. Deneyim eksikli¤i yüzünden ol-
mayacak ifller yap›yorlard›. Oysa okumufl, birtak›m bil-
gilere sahip gençlerdi. Bu gençlerle diledi¤imiz gibi bir
kadro kuram›yorduk. “Bu ifli bitirelim” dedim. Ama bu-
nu dedikten bir hafta sonra yüz binlerce kez piflman ol-
dum. ‹lk defa geri ad›m att›m. Zaman içerisinde de
gençlerin öyle korkulacak bir taraf›n›n olmad›¤›n› gör-
düm. Yetenekli ve kültürlüler. Bizim onlardan, onlar›n
bizden ö¤renece¤i pek çok fley oldu¤una kanaat getir-
dim. Bugün kadromuzun ço¤u genç yafltaki oyuncular-
dan olufluyor ve gayet güzel ifller ç›kar›l›yor.

Genç tiyatrocular aras›nda be¤endi¤iniz isimler kimler?
Engin Günayd›n’› çok be¤eniyorum. Bu be¤enide yan›l-
mad›¤›m› zannediyorum. Seyircinin de kendisine yo¤un

“Oyuncu unutulmaya mahkumdur”
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bir ilgisi var. Çok iyi bir tiyatrocu. Henüz sahnelerde yer
almad›, ancak bunun için çal›flmalar yapt›¤›n› biliyorum.
Büyük bir özveriyle çal›fl›yor ve severek yap›yor. Tiyat-
ronun üçüncü kuflak temsilcilerinden biri olaca¤›n› dü-
flünüyorum. Çok iyi bir komedyen olacak. Ayr›ca Settar
Tanr›öven’i çok be¤eniyorum. Çok baflar›l› bir tiyatrocu
oldu¤una inan›yorum.

Tiyatro bir sanat olman›n yan› s›ra ticari bir nitelik de ta-
fl›yor. Bu dengeyi nas›l kuruyorsunuz?
Tiyatronun ticari yönünü keflfedemedik. O yönünü h i ç
beceremedim. Bu yüzden vergi borçlar›m oldu. Çünkü
benim için tiyatro, ne para ne de baflka herhangi bir fley
düflünmeden yap›lmas› gereken bir sanat. Ancak kar›n
doyurmak için para gerekli. Buna ra¤men imkanlar›m›z›
kullanamad›k ya da hep yanl›fl kulland›k. Çünkü biz öde-
nekli bir tiyatroda e¤itim gördük. 1949’da fiehir Tiyatro-
lar›’na girdim ve o günün en büyük hocalar›yla içiçe ol-
dum. 1949’dan 1962’ye kadar hizmet verdim. Bu bana
çok fley katt›. Nitelikli hocalarla çal›flmak her kula nasip
o l m a z. Onlardan öyle gördük ve tiyatroyu bir sanat ola-
rak devam ettirdik. ‹flin ticari taraf›yla ilgilenmedik.

Sanat yaflam›n›z boyunca birikimlerinizin ne kadaran›
tiyatrodan sa¤lad›n›z?
Tiyatrodan hiçbir birikimim olmad›. Aksine yapt›¤›m ifller ti-
yatroya destek sa¤lad›. Tiyatro biraz zengin ifli. Ama Hal-
dun Dormen de bir zengin çocu¤u olarak bafllad› bu ifle.

Tiyatronun sanatsal yönünde büyük baflar›lara imza att›,
ama demek ki o da ticari taraf›n› beceremedi. Tiyatronun
ticari yan›n› kullanabilmek de belki ayr› bir yetenektir.

Reklam filmlerinde oynaman›z da tiyatro için miydi?
Tabii ki. Yoksa ad›m›m› atmazd›m. Ne iflim var benim rek-
lamlarda. Türkiye’de tiyatrodan yeteri kadar para kazan›l-
sa televizyon, sinema, reklam, hiçbirinde yer almam.

Bütün bu çal›flmalar maddi olarak size ne kazand›rd›?
En flaflal› Kuruntu Ailesi döneminde 8-9 y›l aral›ks›z ça-
l›flt›k ve bir küçük yazl›¤›m›z oldu. Baflka da bir fley yok.
Arabalara çok merakl›y›m. fiu an 27. arabam› kullan›yo-
rum. Banka kredisiyle ald›m, henüz taksitleri bitmedi.
Çok lüks bir fley de¤il. Jaguar, Mercedes falan alanlar›
görünce g›pta ediyorum. Asla k›skanm›yorum. “Niye
onun öyle, benim böyle” demem. Herkese çizilen bir
yol var. Ben hayat›mdan memnunum.

Sizi hiç kötü adam rollerinde hat›rlam›yorum. Neden
oynam›yorsunuz?
1950’li y›llarda filmlerde kötü adam oynad›m. Ama ben
kötü adam rollerini de¤il, filmleri sevmedim. Ayr›ca al›-
fl›lagelmifl fleyin d›fl›na ç›kmak da ters. Seyirci böyle
kabullenmifl. Saf, temiz, pot k›ran, geç alg›layan tipler-
de görmeye al›flm›fl. Gençlik y›llar›mda Vasfi R›za Zo-
bu’nun hep ayn› saf adam› oynamas›na flafl›r›rd›m.
“Neden baflka bir fley oynamaz?” diye düflünürdüm.

fiimdi anl›yorum ki flartlar öyle gerektirmifl. Bilmeden,
fark›nda olmadan ben de bu kulvarda buldum kendimi.
Geçmiflte fiehir Tiyatrosu’nda oynarken ezberim çok
kuvvetli oldu¤undan, gelemeyen bir oyuncu yerine kö-
tü adam olarak sahneye ç›km›flt›m. Ama sahnede ne
yaparsam yapay›m, en dramatik anda bile seyirci gülü-
yordu. Çünkü bana gülmüye al›flm›fl. Garip bir fley ya-
flad›k. Benden kötü adam olmayaca¤›n› anlad›m.

Sizin için özel bir rol var m›?
Yok. Benim için o an oynad›¤›m rol hangisiyse özel olan
odur. Geçmifle kal›n bir çizgi çekerim. Bugünü yaflar›m.
Rolün etkisi alt›nda kalmak gibi olaylara da inanmam.
Rol, sahnede o an yap›lan bir fleydir. Anl›k bir görevdir.
Sahneden sonra devam etmez.

Bu tespiti 50 y›l önce de yapabiliyor muydunuz, bugün-
kü olgunlu¤unuzun sonucunda vard›¤›n›z bir karar m›?
50 y›l önce de böyle düflünüyordum. Ama o zamandan
bu yana bende çok fley de¤iflti. Birtak›m güzel al›flkanl›k-
lar›m› kaybettim. Eskiden rol defterine sahiptim ve k›rm›z›,
mavi kalemlerle rolün alt›n› çizerdim. fiimdi ise zaman ek-
sikli¤inden rol defterimi att›m ve rolü okumamaya baflla-
d›m. Bu çok büyük bir eksiklik ve yanl›fl. Utan›lmas› gere-
ken, kural d›fl› bir hareket. Ama benim ezberim çok kuv-
vetli oldu¤undan ve çabuk ezberledi¤imden sorun yafla-
m›yorum. Kimseye tavsiye etmiyorum ve üzerine basarak
söylüyorum, özellikle gençler için çok yanl›fl bir hareket.

Bir anda unutur ve sorar›z: Tahsin Sütçüo¤lu’nu oynayan kimdi? “Hüsnü Kuruntu” diyen çok olur. Olsun,
fark etmiyor. Hüsnü Kuruntu ya da Tahsin Sütçüo¤lu… ‹kisi de ayn› ustay› gösteriyor: Gazanfer Özcan.



7 2 k i t a p

Murat Belge’nin kale-
me ald›¤› “Bo¤azi-

çi’nde Yal›lar ve ‹nsan-
lar”, Bo¤aziçi tarihini ya
da yal›lar›n mimari özel-
liklerini anlatan bir kitap
de¤il; yal›lardan çok, ya-
l›larda yaflayanlar›n kifli-
likleri ve hayatlar› üstüne
bir kitap. Belge, kitab›n
say›lar› h›zla artan, yeni,
beton ve zevksiz yap›larla ilgilenmek istemedi¤ini gös-
teriyor. Her ne kadar bina anlatmasa da anlatt›¤› insan-
lar›n oturdu¤u konutlar mimari özellikleriyle ilginç ve
çekici. Böyle özelliklere sahip yap›lar›n, birkaç istisna
d›fl›nda, geçen yüzy›ldan kalma oldu¤u görülüyor. Ki-
tapta sözü geçen insanlar›n ço¤u da, hiç de¤ilse do-
¤um y›llar›yla, o yüzy›l›n insanlar›. Birço¤unun hayat› bu
yüzy›lda da devam etmifl. Bu anlamda kitapta 19. y ü z-
y›l tarihin i anlat›l›yor. Kitap, tarihsel ve kültürel miraslar-
la dolu olan, ‹stanbul’un gözbebe¤i durumundaki Bo-
¤aziçi’ni ve yal›lar›n› yak›ndan tan›t›yor, içlerinde yaflan-
m›fl hayatlar›, tarihe çok uzun y›llard›r nas›l tan›k olduk-
lar›n› ve günümüze kadar atlatt›klar› badireleri anlat›yor.
Bo¤aziçi’nde yaflam›fl halklar›n Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’ndan günümüze kadar uzanan de¤iflik kültürleri v e
gerçek hikayeleri konu ediliyor. 

BO⁄AZ‹Ç‹’NDE YALILAR,
‹NSANLAR 

ESK‹ TÜRKLER VE 
OSMANLI’DA HALKLA

‹L‹fiK‹LER 

Tarih boyu göçebe yaflam›
sürmüfl Türklerin Anado-

lu’ya yerleflmesi ve burada
yar›m as›rdan fazla bir zaman
devlet olarak kalmas›, her aç›-
dan hem ilgi çekici hem de
hayret verici. Türklerin tarihi
araflt›r›l›rken, onlar›n birbirle-
riyle kurduklar› iletiflimde, di-
¤er milletlerden flafl›rt›c› b i-
çimde farkl› davran›fllar sergi-
ledi¤i görülüyor. Kitapta, Eski Türkler ve Osmanl› Dev-
leti’nin yap›s›ndaki hiyerarflinin, “yöneten-yönetilen”
aras›ndaki uyumla birlikte nas›l flekillendi¤i, yüzy›llarca
ayakta kalmay› baflarm›fl olan Türkler’de “halkla iliflki-
ler” difllilerinin nas›l çal›flt›¤› anlat›l›yor. Eski Türkler ve
devam› say›labilecek Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda halk-
la iliflkilerin öneminin herkes fark›ndayd›. Aksi halde
bugün 600 y›l ayakta kalmay› baflarm›fl bir im p a r a t o r-
luktan söz etmek pek kolay olmayacakt›. Tarihin, bir
halkla iliflkiler uzman›n›n gözüyle yeniden yorumland›¤›
kitapta, günümüz halkla iliflkiler kurumlar› ile Eski Türk
Devletleri ve Osmanl› Devleti’ndeki iletiflim kurumlar›n›n
k›yaslanmas› dikkat çekiyor. Yakamoz Yay›nevi taraf›n-
dan yay›nlanan kitab›n yazar› Emine Kazan, iletiflim ta-
rihindeki eksikli¤in giderilmesinde bir kap› açmak ama-
c›yla kitab› yazd›¤›n› söylüyor. 

Türkiye’nin ödüllü tu-
rizm yazarlar› Fatih

Türkmeno¤lu ve Saffet
Emre Tonguç, “Türkiye’de
Görülmesi Gereken 101
Yer”i kaleme ald›. Biri TV
programc›s›, gazeteci ve
gezi yazar›, di¤eri profes-
yonel rehber, tarihçi ve ge-
zi yazar› olan iki ünlü ka-
lem, Türkiye’de görülmesi
gereken 101 yeri seçti. Boyut Yay›n Grubu taraf›ndan
yay›nlanan kitap, mutlaka görülmesi gereken yeryüzü
cennetleri, mitolojik öyküleri, insani dokunufllar›, tarih-
sel arka plan bilgilerinin yan› s›ra nerede kal›n›r, nere-
de yenir, ne yap›l›r gibi pratik ipuçlar›n› da içeriyor. Tür-
kiye’yi kar›fl kar›fl gezen iki deneyimli yazar›n titizlikle
seçti¤i 101 yer, bini aflk›n foto¤rafla belgelendi. Kitap-
ta fiemsi Güner, Refik Ongan, Nil Yüzbafl›o¤lu, Asude
Ak›nl›, Serhan Güngör ve Ayd›n Kudu’nun foto¤raflar›
bulunuyor. Ayr›ca rehber bilgileri bizzat yazarlar›n ken-
di deneyimlerinden yola ç›k›larak belirlendi. Edirne, K›-
y›köy, Enez, Erikli, Mürefte, Adalar, Bo¤az Sefas›, Poy-
razköy ve Anadolu Kava¤›,  ‹znik, Cumal›k›z›k, Bursa,
Uluda¤, Alternatif Kayak Merkezleri, Tirilye, Mudanya,
Gönen, Çanakkale, Gelibolu ve Troya görülmesi tavsi-
ye edilen yerler aras›nda yer al›yor. 

TÜRK‹YE’DE GÖRÜLMES‹
GEREKEN 101 YER 



7 3

Yazarlar›n ‹stanbul’u, 12
ünlü edebiyatç›n›n kale-

minden ‹stanbul’u anlat›yor.
‹stanbul’un herkes için ayr› bir
anlam› vard›r. Kime sorarsa-
n›z size farkl› bir ‹stanbul anla-
t›r. Merkez Kitaplar da ‹stan-
bul’u Türkiye’nin önde gelen
yazarlar›na sormufl ve kendi
‹ s t a n b u l’lar›n› anlatmalar›n› is-
temifl. ‹nci Aral, Kürflat Baflar,
Naim Dilmener, Nazl› Eray,
Asl› Erdo¤an, Ayfle Kulin, Perihan Ma¤den, Petros
Markaris, Celil Oker, Mehmet Murat Somer, Latife Te-
kin ve Buket Uzuner kendi ‹stanbul’unu anlat›yor. Bar-
baros Altu¤’un haz›rlad›¤› kitapta, yazarlar›n genellikle
‹stanbul’u belli bir semt üzerinden anlatmay› tercih et-
tikleri dikkat çekiyor. ‹nci Aral için ‹stanbul’da Çengel-
köy’ün, Kürflat Baflar için Bebek’in, Nazl› Eray için fiifl-
hane’nin, Ayfle Kulin içinse Teflvikiye’nin yerinin bir
baflka oldu¤unu görüyoruz. Kitab›n önsözünde yer
alan sat›rlar ‹stanbul’un nas›l vazgeçilmez bir flehir ol-
du¤unu ortaya koyuyor: “12 yazar›n hepsi de ‹stan-
bul’da yaflam›fl kifliler, kimi bu flehrin büyüsünden kur-
tulamay›p burada kalm›fl, kimiyse ayr›lma zaman›n›n
geldi¤ine karar verip ya da zorunlu olarak gitmifl bura-
lardan. Kimi kaçsa da dönüp gelmifl yine...” 

Küresel ›s›nma ve iklim de-
¤iflikli¤i ile ilgili haberlere

s›k rastl›yoruz. Konu güncelli-
¤ini koruyor, ancak çeflitli yer-
lerden gelen aç›klamalar her
zaman konunun aç›k ve net
bir flekilde görülmesine olanak
tan›m›yor. Küresel Is›nma ve
‹klim De¤iflikli¤i, konuyla ilgili
insanlar›n akl›na tak›lan, bil-
mek istedi¤i bütün sorulara,
en son bilimsel verilere dayanarak yan›t veriyor. Bugü-
ne kadar insanl›¤›n yaflamad›¤› ve büyük ölçüde kendi-
sinin sorumlu oldu¤u dev bir do¤al olay›n içinde yafl›-
yoruz. Küresel iklim de¤iflikli¤i yaln›zca kendimizi de¤il
çocuklar›m›z› ve torunlar›m›z› giderek artan fliddette et-
kileyecek. ‹klim de¤iflikli¤i, son 10-15 y›lda dünya gün-
deminde insanl›¤›n gelece¤i ile ilgili olarak ciddi bir
meydan okuma. Araflt›rmac› ve bilim adam› Reflat Uz-
men, küresel ›s›nmay› kitapta hem bilimsel hem de
çevreci kimli¤iyle ele al›yor. ‹klim de¤iflikli¤ini tüm bo-
yutlar›yla bilimsel verilerin ›fl›¤›nda enerji, çevre, ekono-
mi politikalar› çerçevesinde oldu¤u kadar sosyo-eko-
nomik ve ekolojik aç›dan da anlat›yor. Analiz ve sen-
tezleriyle sorguluyor. Okuyucuyu bir taraftan en güve-
nilir kaynaklardan bilimsel verilerle bilgilendirirken bir
yandan da düflündürüyor.

SERAM‹K DEKORLAR VE
UYGULAMA TEKN‹KLER‹ 

KÜRESEL ISINMA VE
‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ 

YAZARLARIN ‹STANBUL’U

Seramik dekorlar›, seramik
üretiminin bafllad›¤› ilk

ça¤lardan itibaren üretilen
ürünlere farkl› anlamlar yükle-
yerek estetik de¤erini art›rd›.
Bunun yan› s›ra insanlar›n
duygu ve düflüncelerini, ya-
flamlar›n› anlatan bir aktar›m
arac› oldu. Bafllang›çta ilkel
yöntemler kullan›larak uygula-
nan seramik dekorlar› daha
sonralar› teknolojinin geliflmesiyle modern yöntemlerle
uygulanmaya bafllad›. Günümüzde sürekli geliflme
gösteren seramik dekor yöntemleri ile seramik en-
düstrisinde seri üretimler yap›l›yor. Bu alanda çeflitli
eserler üretiliyor. Sanatsal çal›flmalarda teknik dekor
yöntemlerinin yan› s›ra el dekorlar›n›n farkl› etkileriyle
de uygulamalar sunuluyor. Kitapta seramik dekorlar›
ve uygulama tekniklerinin bafllang›c›ndan itibaren ta-
rihçesi, geliflim aflamalar›, seramik dekor tasar›m› ve
amac› s›ralt›, s›riçi, s›rüstü ve yafl çamurlar üzerine uy-
gulanan seramik dekor çeflitleri ve bu dekorlarda kul-
lan›lan yöntemler serigrafi dekorlar›, günümüz seramik
sanat› ve endüstrisinde uygulanan dekor yöntemleri
uyguluma aflamalar› ve örnekleriyle anlat›l›yor. Kitap,
seramik e¤itimi gören ö¤renciler ve konuya ilgi duyan-
lar için kaynak niteli¤inde.



74 Yaflar k›salar

Ya fl a r To p l u l u ¤ u
yeni organizasyonu

Selçuk Yaflar’a 
TÜRFAD’dan ödül

P›nar Et’e baflar› ödülü P›nar gelece¤in
ressamlar›n› seçiyor

Yaflar Toplulu¤u yeni organizasyonunu aç›k-
lad›. Topluluk küresel ekonomideki de¤iflime
haz›rlanmak, yenilikçi ve rekabetçi nitelikleri
gelifltirmek amac›yla yeniden yap›lanma süre-
cine girdi. 

‹cra kurulu baflkanl›¤›ndan ayr›lan Hasan De-
nizkurdu’nun yerine, stratejik planlama, bütçe
kurumsal finansman baflkan yard›mc›l›¤›n› yü-
rüten Mehmet Aktafl atand›. Topluluk bünye-
sinde ilk kez “operasyonlar baflkanl›¤›” ve “fi-
nans baflkanl›¤›” pozisyonlar› oluflturuldu.
Operasyonlar baflkanl›¤›na Olcay Sunucu, fi-
nans baflkanl›¤›na ise Ufuk Tezer getirildi. 

Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Yaflar Toplulu¤u’nda bu olumlu sonuçlara, tak›m
çal›flmas›, güçlü insan kayna¤› ve kurumsal yönetim anlay›fl›, fleffafl›k, uluslararas› muhasebe sistemine uyum gi-
bi uygulamalar sayesinde ulafl›ld›¤›n› belirtti. Kalpakl›o¤lu, gelecek y›llar içinde bu uygulamalar›n devam›n› ve he-
deflere odaklanm›fl etkin bir stratejik görüfl ve yönetim biçimini benimsediklerini kaydetti.

Türkiye Futbol Adamlar› Derne¤i (TÜRFAD), Türk spo-
runa katk› yapan kiflileri “‹nsanlar Yaflarken de An›lma-
l›d›r” slogan›yla 19. kurulufl y›ldönümünde ödüllendirdi.
Törende, Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Ya-
flar’a “Spor Kulübü Yöneticisi” dal›nda “Yaflarken An›-
lanlar 2007” ödülü verildi. Yaflar, Karfl›yaka Spor Kulü-
bü’nde futbol, basketbol, voleybol baflta olmak üzere
tüm branfllara kurulufllar›ndan beri destek veriyor.

P›nar Resim Yar›flmas›, 26. y›l›nda Türkiye’nin dört bir
yan›ndan seçilen 21 küçük yetene¤i ‹stanbul’da düzen-
lenecek 2. Sanat Haftas›’nda buluflturuyor. 

Pera Müzesi’nde yap›lacak yar›flmada befl kiflilik jüri,
bütün Türkiye’den gelen 14 bin 785 resmi inceleyerek
mucize çocuklar› ortaya ç›karacak. ‹lkö¤retim ö¤renci-
leri aras›nda düzenlenecek resim yar›flmas›n› kazanan
21 yetenekli çocuk, ‹stanbul’da ünlü ressam Prof. Hü-
samettin Koçan’la sanatla dolu bir hafta yaflama flans›
yakalayacak ve hayallerindeki kahramanlar› resmede-
c e k l e r .

Türkiye Kalite Derne¤i (KALDER) ‹zmir fiubesi taraf›n-
dan düzenlenen 8. Mükemmelli¤i Aray›fl Sempozyu-
mu’nda “Ege Bölgesi Kalite ve Y›l›n Baflar›l› Ekibi
Ödülleri” sahiplerini buldu. P›nar Et, “Ege Bölgesi Ka-
lite Ödülü Yar›flmas›”nda “Y›l›n Büyük Ölçekli fiirketler

Baflar› Ödülü”ne de¤er bulundu. Ödülü P›nar Et ad›na
Genel Müdür Zeki Ilgaz ald›. Ilgaz, ödülü kazanmak-
tan büyük bir gurur duyduklar›n› belirterek, “Bu ödülü
çal›flanlar›m›z ve tüketicilerimiz ad›na kabul ediyorum”
dedi. 
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Çeflme Alt›n Yunus 2007 yaz sezonuna haz›r

32. DYO Resim Yar›flmas›’nda dereceye giren ve ser-
gilenmeye de¤er görülen eserler Ankara Devlet Resim
ve Heykel Müzesi’nde izlenime sunuldu. Ev sahipli¤ini
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Yaflar
Kalpakl›o¤lu’nun yapt›¤› sergiye, Devlet Bakan› ve Bafl-
bakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener, ‹çiflleri Bakan› Ab-
dülkadir Aksu, Kültür ve Turizm Bakan› Atilla Koç, Ta-
r›m ve Köy ‹flleri Bakan› Mehdi Eker’in yan› s›ra çok sa-
y›da sanatç›, bürokrat ve sanatsever kat›ld›. Eserler An-
kara sergisinin ard›ndan Trabzon’da Vali Nuri Okutan
ve birçok davetlinin kat›l›m›yla ‹l Kültür Turizm Müdürlü-
¤ü Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin be¤eni-
sine sunuldu. 32. DYO Resim Yar›flmas› Van Sergisi
aç›l›fl› ise Türkiye Süt, Et, G›da Sanayicileri ve Üreticile-
ri Birli¤i (SETB‹R)’nin de kat›l›m›yla ‹l Kültür ve Turizm
Müdürlü¤ü Sergi Salonu’nda gerçeklefltirildi. Sergi, Ey-
lül ay›nda ‹zmir’de sanatseverlerin be¤enisine sunula-
c a k .

Yaflar Holding
ve Yaflar E¤itim
ve Kültür Vakf›,
Ça¤dafl Sanatlar
Vakf›’n›n 7. An-
kara Sanat Fua-
r › ’ n d a, p l a s t i k
sanatlara yapt›¤› katk›lar›ndan dolay› onur ödülüne la-
y›k görüldü. Ankara Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde dü-
zenlenen törende, Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›n-
dan gerçeklefltirilen DYO resim yar›flmalar› vesilesiyle
verilen ödülü Yaflar Holding ad›na Yaflar Holding D›fl
‹liflkiler Koordinatörü Dilek Emil ald›.

Temeli geçti¤imiz
y›l at›lan Yaflar
E¤itim ve Kültür
Vakf› Diyarbak›r ‹l-
kö¤retim Okulu
tamamlan›yor. ‹n-
flaat› bitmek üze-
re olan ilkö¤retim okulunda dersliklerin yan› s›ra laboratu-
varlar, atölyeler, kütüphane, beden e¤itimi salonu, revir ve
idari odalar bulunuyor. 480 ö¤rencinin e¤itim görece¤i okul
2007-2008 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda aç›lacak. Diyarbak›r
Valili¤i ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle projelendirilen 16
derslikli modern ilkö¤retim okulunun temeli 6 Ocak 2006
tarihinde Diyarbak›r Valisi Efkan Ala ve Diyarbak›r Milletve-
kili Prof. Dr. Aziz Akgül taraf›ndan at›lm›flt›.

Mersinli Heykelt›rafl Malik Bulut, son dönem eserlerini Sel-
çuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde sanatse-
verlerin be¤enisine sundu. Serginin aç›l›fl›na eski Devlet
Bakan› Ifl›lay Sayg›n, Ukrayna Fahri Konsolosu Çetin Gü-
vercin’in de aralar›nda bulundu¤u çok say›da sanatsever
kat›ld›. Çukurova Üniversitesi Heykel Yar›flmas› birincilik
ödülüne lay›k görülen Malik Bulut, kiflisel sergilerinin yan›
s›ra pek çok sergiye ve sempozyuma kat›ld›. Emin Bafla-
ranbilek ise arkeolog ve yönetici olarak y›llarca ‹stanbul
Arkeoloji Müzesi’nde çal›flt›. Baflaranbilek’in çeflitli gazete
ve dergilerde yay›mlanm›fl öykü, fliir, kitap elefltirisi, gezi,
kültür, biyografi, sanat ve meslek yaz›lar› bulunuyor. Türk

naif sanat›nda benzersiz bir ko-
numa sahip olan sanatç›, çal›fl-
malar›n› Birgi’deki (Ödemifl) atöl-
yesinde sürdürüyor. 

32. Dyo resim sergisi Ankara, Trabzon ve Van’da

Gerçek sanat ilgi gördü

Yaflar Holding’e 
Ça¤sav’dan  ödül

Yaflas›n okulumuz

Bu y›l›n k›fl dönemini önemli t›p kongreleri, ilaç lans-
manlar› ve bayi toplant›lar›yla yo¤un geçiren Alt›n Yu-
nus, 2007 yaz dönemine merhaba dedi¤imiz bu gün-
lerde keyifli ve huzurlu tatil geçirmek isteyen konuklar›-
n› dans, sa¤l›k ve çocuklar için özel programlarla karfl›-
lamaya haz›rlan›yor. Çeflme Alt›n Yunus’da her yafl için
ayr› bir aktivite program› bulunuyor. 

Tesiste ‹zmir Halk Danslar› ve Gösteri Sanatlar› Merke-
zi (‹ZHADA) ile iflbirli¤i yap›larak aç›lan salsa, hip hop ve
Latin danslar› kurslar› 18 Haziran’da bafll›yor. 12 hafta
sürecek kurslarda yetiflkin ve gençler için salsa, genç-
ler ve çocuklar için hip hop, çocuklar için h›zland›r›lm›fl
Latin ve bale temel e¤itim kurslar› verilecek. 

Dünyaca ünlü Rus balet Rudolph Nureyev’in ö¤rencisi
Natalia Ulutafl ile ‹sveç ve ‹ngiltere’de önemli organi-
zasyonlara imza atan Reflat Uzgören önderli¤indeki
kurslar bu anlamda Çeflme’de Alt›n Yunus’un bir ilke
daha imza atmas›n› sa¤layacak. 

Dans›n yan› s›ra Bio Venüs güzellik ünitesinde uzman
kiflilerce uygulanan Pilates ve Power Plate programla-
r›, Çeflmenin mineral aç›s›ndan zengin termal su ve
thalasso terapileri, ‹sviçre’de e¤itim alm›fl aflç›bafl› Mu-

rat Ak›fll› taraf›ndan haz›rlanan özel diyet mönüleriyle
de konuklar›n stres, yo¤un ifl temposu gibi nedenlerle
k›fl boyunca kaybettikleri enerji ve canl›l›klar›n› tatillerin-
de yeniden kazanarak tesisten ayr›lmas› amaçlan›yor.
Alt›n Yunus yenilenen yüzü ile hizmette kalite ç›tas›n›
yükseltmesinin yan› s›ra, sosyal aktiviteler ve sa¤l›k
programlar›yla da evrenselli¤i yakalama ad›na önemli
organizasyonlara imza at›p öncü olmaya devam ediyor.



Yafla is a magazine at the heart of life. Yafla is a ma-
gazine that embraces everything. 

Turkey is on a new political threshold. Yet number of
women in Turkish political life is not at a desirable rate
but the future is promising. It is very important for wo-
men to be included in the decisional processes of so-
ciety. It should not be forgotten that democracy can
only be achieved by achieving this equality. Equal pre-
sentation will be beneficial in every field. More women
on the top positions of businesses can be one soluti-
on. Change of social vision is needed. I believe women
will display a brand new vision in this new structuring.
Management leaders have a great duty in this subject. 

In Turkey women’s contribution to workforce and poli-
tics is very important. Of course there are a lot of de-
velopments in this issue. But these developments stil
do not embrace all women. Different socio economic
conditions, traditions-usages, life styles in different re-
gions differentiate the status of women. Education is
the crucial point of the solutions. Education in every fi-
eld, education of women, education of families. 

Unfortunately the contribution of women to work life
and politics is behind men not only in Turkey but in the
whole world. But also there are developed countries in
this issue. In Sweden the rate of woman delegates in
the parliament is 47%. 

According to the researches of United Nations, 66% of
global production is performed by women. On the ot-
her hand the interest of women from global income is
limited to 10%. In Turkey the rate of women in work-
force is 24-27%. The average rate in EU is 62%. In
Turkey every two women in three do not work. 

In Turkey the rate of women working in public organizati-
ons is 28%. 36% of academicians are women. The rate of
women professors are 25%. While women in Turkey gai-
ned the right to vote and to be elected in 1934, European
women got this right in 1960’s. But they are behind their
European fellows in terms of parliamentary presentation.

Women are in an unbalanced share with men in terms
of the interest gained from economy as well. According
to the report of Amnesty International in 2004, women
are paid 20-50% less when compared with men.

Well then, what can be done to increase the dominance of
women in work life and politics? Our country has a young
population and high potential. By increasing compulsory
education to eight years and encouraging girls to educate,
women can be more enterprising and leading. I repeat, lea-
ders have a great duty to perform. Decision makers in work
life and politics should care about this topic.

I wish you a healthy summer.
With my best regards,

76 english summaries

Filiz Meriçli is a professor in ‹stanbul University Fa-
culty of Pharmaceutics. She has been travelling

around Turkey for more than 20 years and collecting
herbs. Meriçli has been interested in nature and herbs
since her childhood and up to now she has visited 81
provinces and many villages of Turkey with her hus-
band Professor Ali Hikmet Meriçli. Collecting herbs is a
hard and tricky work. Meriçli says that before collec-
ting herbs they make some arrangements, they decide
on the herb to collect and determine the area that herb
grows on. There are more than 10 thousand kinds of
herbs in Turkey. Three thousand of them are endemic.
Meriçli says that many kinds of herbs are under threat
because of factors like awry urbanization, industrial
firms without waste facilities and unplanned dams.

Since ancient civilizations people are using herbs. Pe-
ople made their first medicines by herbs. They mixed
and boiled the herbs, then drank or applied on their bo-
dies. By trial and error they learned which herb cured a
significant illness and they passed their knowledge on to
the other people. Thus a treatment culture has been for-

med. Today we use purple coneflower of American In-
dians and ayurveda of India. By time herbal medicines
became modern. And nowadays herbal medicines are
becoming more important. But in Turkey chemical me-
dicines are consumed more than the herbal ones. Me-
riçli says that in EU countries herbal medicines are pre-
pared by pharmacists and sold by recipes. She points
to the fact that in Turkey herbal medicines are prepared
by herbalists and this should be changed.

Meriçli says that cure by herbs is in the wrong hands in

Turkey and this is because of the lack of scientific impor-
tance given to this subject by the Ministry of Health. The
rules in Turkey are same with the ones in USA. Expressi-
ons like “It is herbal and its cure is controversial” effect
the rate of interest to the herbal medicines. But in Ger-
many while chemical medicines develop, herbal medici-
nes develop also. Today most of the herbal medicines
produced in the world are prepared in Germany. Meriç-
li says that our flora is much more richer. In EU countries
tea bags used for medical purposes are prepared in
pharmacies. But in Turkey they are sold by herbalists. 

Meriçli made a survey about the herbalists in ‹stanbul.
She buys herbs like a customer from the herbalists
and then cleans them out. She says that wastes of the
herbs are eerie. Herbalists should be controlled regu-
larly and products should be prepared according to
the food regulations. Today herbalists diagnose an ill-
ness, decide on the herbal medicine to cure that ill-
ness and prepare the appropriate herbal mixture ac-
cording to them. But only pharmacists should prepare
the herbal medicines.

Women are very important for Turkey

Cure by herbs is in the wrong hands

Feyhan YAfiAR KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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Buket Uzuner studied biology and ecology in USA
and Norway besides Turkey. She was a researc-

her in Tampere Technical University (Finland) and
Middle East Technical University; gave lectures there.
But at the end she chose being a writer. We know her
as a writer whose books are translated to four langua-
ges and who is a bestseller in Turkey since 1992. 

At the beginning of 2007, her last book “‹stanbulites” has
been published. In the book the story of 15 people’s fa-
cing up to themselves, to life, to an unexpected threat
and to ‹stanbul in the international terminal of Atatürk Air-
port is told. All of these 15 people have ties with ‹stanbul.

Uzuner is also a wanderer. She thinks that it is in the
genes of a person and it is like a virus impossible to
get rid of. “A wanderer does not seem like a tourist”
says Uzuner: “Illness of wandering around cannot be
cured before death”. At this point Uzuner matches
wandering with writing. According to Uzuner the in-
centive to write does not leave a person throughout li-
fe. Sometimes a writer would not like to publish what

he/she wrote. Sometimes a writer gets tired of egoism,
dulness and shallowness in his/her country and feels
him/herself ensnared in a plot, bored and tired. But alt-
hough a writer does not like to publish what he/she
writes, he/she never gives up writing. 

Uzuner sees writing as a risky business but she likes
that risk. Uzuner thinks that especially in countries like
Turkey writing has political risks. Other than this, wri-
ting a novel is risky itself, because it is like jumping
from a cliff. Uzuner says that writing is like getting un-
dressed before thousands of people. And this time yo-

ur soul gets undressed. And asks: “Do you know any
other activity more fragile and dangerous than this?”

Another attractive discourse of Uzuner is about woman:
“Societies which control the sexuality of women cannot
go ahead.” Why? “Because slavery systems definitely
collapse at the end. Women or negros, if you take con-
trol of a group in a society, that society collapses. We
see many examples in the history. Sexuality is one of the
most secluded parts of life. This is why it is the first re-
ference point in slavery, pressure and threat.”

At the end, word comes to love. According to Uzuner,
nothing is strong enough to change the course of the
world alone. Even love… But to her love can change
the life of a person. “Of course love is very important.
But it is much more important to perceive that there
many kinds of love. To me it is wrong to degrade love
to one affair.” Uzuner thinks that life without love is
hard and complex to live. When you do not feel love, it
means your life is over and you do not have any moti-
vation to live. 

“The source of my energy is dreaming”

Ahmet Zorlu, Chairman of Board of Directors of Zor-
lu Holding has two excitements recently. Even tho-

ugh he states he is excited about all the sectors they
are in, he is mostly occupied with two new sectors:
Real estate and energy. He paid General Directorate of
Highway’s land in cash and got the land registry, but
there are law suits. If the IETT bidding is cancell e d ,
would he enter it again? What will they build on to
GDH’s and Deva’s lands? Recent investments are a
sign to expecxtations in tourism? What do they expect
from Petkim bidding? If Petkim is acquired what sort of
changes are ahead? What are expectations in energy?
What does he think regarding nuclear energy? We
knocked at his door with countless questions and he
answered with all his energy. And at the end of the in-
terview, he burst into laughter when we finally asked
him the source of his own energy, and asked back: Do
I really look so energetic? 

Actually you can decide yourself when you read thro-
ugh all his answers filled with projects… But his actu-
al answer is: Dreaming and excitement. 

Zorlu mentions that, it is not real estate that excites
them, it is the “business”. “We are excited by any bu-
siness. When we are travelling, when we are working,
when you have a date… If there is no excitement, than
you cannot do anything. Thus, real estate excites me.
But real estate is not so new for us. We have been pre-
paring for it for years. There is major reconstructioning
in Turkey and structural building is one of the fastest
expanding sectors. There are many urban transforma-

tion projects going on. If Turkey will be a part of the
EU, then we must build a country, city, urban comp-
lying with the EU standards. 

P r e v i o usly he has stated that no trees will be cut in
project related to the GDH’s land. Will he be able to
keep his promise? He says “Certainly”. “You cannot
grow such trees in 50 years, you cannot even buy
them. We will expand the green in that area. We will
not turn it into cement mass.” When we remind him
everyone is curiously watching Zorlu Holding regarding
real estate he says: “When I acquired Vestel 10 years
ago, we told everyone to keep their eyes on us. I say
the same again, keep your eyes on us”. 

Zorlu is investing heavily in energy sector. 14. anniver-
sary of Zorlu Energy was celebrated recently. But 2 ye-
ars ago, no one even knew Zorlu had a company in the
energy sector. Zorlu reminds us that 14 years ago
when they were entering the sector, electricity shorta-
ges were very common. At that time they have started
working to supply their own needs. Then Zorlu Energy

started growing and in 2000 went public. Zorlu menti-
ons that they must expand even more, but there are
problems with energy politics in Turkey. Zorlu Energy
has 2 billion US dollars of investments abroad. And
next year, including the investments abroad, energy
production will go up to 4-5 thousand megawatts. 

The company will distribute gas in Thrace. But also they
are building wind plants. We wonder if there are any ot-
her projects. Zorlu announces hydro electric plants will
open in 2009-2010-2011. They do research for natural
gas. They have found gas in a new pit. Zorlu expresses
that Turkey is coming close to energy shortages day by
day. And adds that nuclear power plants are in many
countries. France is producing 25-30% of its energy
from nuclear power plants. “Today it takes 3-5 years to
build hydro electric plants, it takes 1,5-2 years to build
a natural gas plant. Turkey is expanding, you cannot
provide enough energy only from hydro electric plants.
You need variety of sources. I clearly state that Turkey
needs nuclear power plants. If you say yes to nuclear
power plants today, it takes 8-10 years to build one”. 

Zorlu invests seriously. They employ 30,000 people.
Tomorrow, they will need even more people. Zorlu sta-
tes that if unemployment in Turkey cannot be solved,
other problems cannot be solved either. So what is
Ahmet Zorlu aiming? Turkey? The region? The world?
Zorlu Group is a global group. They believe they must
be competing in the world. He does not overrate be-
ing the richest or the largest. They believe in compe-
ting and standing still. That is what they aim. 

“Writing is getting undressed before people”
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Actually she was a girl who set a gang in the neighbo-
urhood where she lived. One day her mother took her

to a dance studio. She went in through the door and de-
cided to be a dancer. Many people warned her: “You are
too tall to be a classical dancer”. But she did not listen to
them. She worked so hard. Although her family was an-
xious that she could be unhappy at the end, they enco-
uraged her to go to USA to study dance. Tanbay, who
was thought to fail to be a dancer, won scholarships in
USA where she stayed for 17 years, worked as a dancing
master in the most important dance schools of the world
and danced. She returned back to Turkey in 1997.

Tanbay says that any person can accomplish anything
when there is love and hard work. She breaks a new
ground in the field of modern dance in Turkey with
Zeynep Tanbay Dance Project where she is the direc-
tor, choreographer and dancer. 

Zeynep Tanbay Dance Project is intending to travel all
around Turkey. They got their first offer from abroad.
They will dance in Germany. A critic who watched

them during the Theater Festival in 2006, wrote a nice
critique about them in Germany. Then an organizer
from Brazil who watched their preliminary announce-
ment invited them to Brazil. Tanbay says that their tar-
get was to be well known in Turkey in the first three ye-
ars and then go abroad. But everything happened fas-
ter than she thought. 

We asked Tanbay if she was born to dance. She says:
“When I was 12 (at those times I was old enough to
begin dance), my mother took me to Ku¤u Dance Stu-
dio in Ankara. I am dancing since then. For me dance

is life. Dance begins when the words are over. And to-
day I see that words are over in the world.”

Is dancing a matter of talent? Tanbay emphasizes that
being talented is very important but alone it is not eno-
ugh. Working is as important as talent. “My biggest sup-
port in life was working. Working a lot. Every time people
said that it was impossible for me to dance, I worked har-
der. I am a very hard working person. When my parents
sent me to USA at the age of 18, they hoped that I could
realize the reality. At the end of my first year in USA, I won
a scholarship. Then the other scholarschips came.”

Such a building would be constructed in Taksim
Square, that it would be the new home for all sorts

of social and cultural events as operas, ballets, thea-
ters, movies, exhibitions and congresses. And with its
a rchitectural concept it would be famous all over the
world. It would be a symbol for the country. And they

all came true. It became world’s 4t h and Europe’s 2n d

largest art center. But then the Turkish National As-
sembly agreed to take it down. But it was not built in
one day.  

Studies started in 1930s. The goal was to build up an
opera house. And the foundations were built in 1946.
The first project went under many changes. Changes
performed by architect Hayati Tabanl›o¤lu created the
current Atatürk Cultural Center. The buildings unique
architectural design was liked by some and disliked by
some other. But in time everyone embraced. And af-
terwards everyone agreed it does have arch i t e c t u r a l
value since it reflects its time, in design concepts and
technology. Many architects agreed that it reflects the
pre-republic times’ design concepts. 

AKM was built in 1960s and opened with one of the
most famous arias of its time. But art enthusiasts tho-
ught the dream was over too soon: In 1970, while Art-
hur Miller’s Crucible was performed, the whole buil-
ding was on fire. 

AKM was damaged heavily in the fire. Some changes,
tight security measures and fire alarms, it was opened
again in 1978. The building has a 1300 seat large hall,

500 seat concert hall, 200 seat theater, 250 seat mo-
vie complex and it also has an exhibition center. It al-
so has the management offices and ticket offices. 

AKM is not only known by Istanbul residents but all
Turkish citizens, due to its use and image. Thus it can
still offer use, and that proves its functional and eco-
nomical value has not ceased yet. Its permanent valu-
e is gained by serving to Turkish people for over 40 ye-
ars. It is not only a monumental structure but it is also
a symbol. 

Even though AKM is one of the most important struc-
tures of world metropol ‹stanbul that is being prepared
to be 2010 Europe Cultural Capital and is registered
by the Minister of Culture, ‹stanbul No: 1 Board of Cul-
ture and Natural Assets, it is decided to be taken
down. And it looks this sad decision will imprison this
building as memories into picture frames. 

If burnt its ashes, if taken down its photos will be left

Dance begins when the words are over
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“Discovery is coded into my genes”

Saffet Emre Tonguç has travelled to over 100 countri-
es, many times and has taken photographs and writ-

ten. Tonguç as a professional tour guide and traveller
who loves discoveries, and his classmate from university,
Fatih Türkmeno¤lu, collected their experience in Turkey,
in the book named “Must See 101 Places In Turkey”.
“Must See 101 Places In Turkey” is a guide book in which
antique cities, beaches, myths, cultural structure, accom-
modation, shopping, regional cuisines, natural beauties,
blue voyage routes, trekking courses about Turkey are
detailed. Tonguç speaks of the will to leave as “I believe
it is related to a person’s character. The will to leave is co-
ded in the person’s genes. A person must be curious
about the world, so that he has the will to leave and then
he starts travelling.” Guiding is an envied profession, du-
ring which many places are explored and new cuisines
are tasted. But Tonguç states that not everything is so
simple and nice. “Many people think guides, lives are like
vacations. But I work. I visit countries that I have been to
many times. I take the responsibility of the people atten-
ding the tour. I must be with them all the time. I start
spending time with them with the breakfast, until they lea-

ve for their rooms to sleep. And I loose trace of things in
my private life. I lost contact with many of my friends. Ac-
tually it is a profession negatively affecting your social life.
But still it is nice to be able to travel around the world” .

“Will to leave never ends”
Fatih Türkmeno¤lu, who carries the human factor to fo-
reground in any news he prepares for the TV, radio or the
newspaper answers to those asking his profession: “I ha-
ve been after many stories until now. But I carried the hu-
man factor to foreground even in political and social news.

I understand that I like telling about people’s stories and
that is what I do best.” Türkmeno¤lu travelled 45 countri-
es, after he became a journalist in 1994. He published his
experiences in those travels in his book: “Let It Be Three
Kurus, But Red”. After the publication of his book, that
consisted of 27 stories, he won the Knight Wallace Jour-
nalism Fellowship, given by University of Michigan and he
moved to Ann Arbor with his wife. After 1,5 years of scho-
larship, he returned with his daughter and his second bo-
ok “Interpretation of American Dream”. Türkmeno¤lu pre-
pares “Voices and Colors” and “Traveller” programs for
NTV, and is the CNN International representative in Tur-
key. Since 2005 he prepares the travelling section of Mil-
liyet newspaper’s Sunday supplement. Türkmeno¤lu sta-
tes that travelling as a journalist is more advantageous
than as a tourist and adds “I definitely prefer to travel as a
journalist. I have met people travelling seriously as a tou-
rist, but for the most time, being a tourist is not exactly tra-
velling. There are many advantages as a journalist. If you
have the camcorder, many doors are wide open before
you. You can have the chance to meet the Prime Minister
or the President of the country you visit”. 

One of the hot topics throughout the world is envi-
ronmental pollution. It is pointed out that global

warming is increasing, forests are vanishing and spring
waters are draining away. And the large companies
are accused as the leading actors of this picture. But
they are also ones trying to rescue our planet.

The report prepared by Climate Group headquartered
in USA, shows that number of environment aware
companies are increasing. The report also shows that
companies caring about the environment steadily in-
crease their profits. Despite the claim, environmental
precautions bring profit instead economical costs. This
way companies not only fight against seasonal chan-
ges but also become leading companies and make
higher profits. 

Companies use methods such as use, management
and transportation of sustainable energy sources, use
of new manufacturing technologies, recycling, etc.
These methods not only decrease the release of gre-
enhouse affect gases but also provide them major sa-
vings. For example, Dow Chemicals’s profit between
1994-2005 is 4 billion US dollars. DuPont declared a 3
billion US dollars between 1990-2005. Catalyst saved
4.4 million US dollars by reducing gas costs by 2% in
2005. Thus the total profit companies in the reports
exceeded 9.3 billion US dollars. 

These companies not only increased their sales due to
the positive image they had in the consumer’s eyes,
but also their shares topped in the markets. 

More than half of world population live in the cities.
75% of energy consumption is realized in the cities. If
global warming continues like that some cities will be
flooded and some will not have drinking water. Basi-
cally not only companies but also local authorities ne-
ed to work on the issue as well.

For example City of Austin in Texas-USA, saved 200 mil-
lion US dollars in the past 10 years due to energy savings.
City of Odense–Denmark saved 48 million US dollars in 10
years by investing 16 million EUR. Municipality of Singapo-
re decreased release of greenhouse gas by 16% and sa-
ved 190 million US dollars. Melbourne and Newcastle ci-
ties of Australia decreased greenhouse gas by 43% in
2004-2005 and saved 11 million US dollars. Total savings
of 53 local authorities reached 64 billion US dollars.

Increase in release of carbondioxide created interes-
ting new sectors. One of the most interesting is emis-
sion exchanges which is the result of the Kyoto Proto-
col. Basically if companies release less carbondioxide
than their allowed quotas, they can sell their excess
quotas to other companies. And companies exceeding
their allowed quotas must purchase these quotas.
Thus environment friendly companies are rewarded
while others are punished. Environmental organizati-
ons purchase quotas in those exchanges and increa-
se the prices, thus the cost of polluting the environ-
ment is becoming higher. 

Turkey is one of the countries that have not signed the
Kyoto Protocol. The claim is as a developing country

Turkey cannot afford the costs. Indeed the accordan-
ce costs add up to 20 billion US dollars. Such costs
prevent new and effective laws. And indemnities for
pollution cause more pollution. But sooner or later we
need to invest in environment friendly solutions. Scien-
tists claim the cost of global warming will be higher
than preventing it. And companies that do not comply
with the requirements will not be able to export to EU
c o u n t r i e s .

Be green and win
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R›fat Özbek is a pioneer designer. He made Turkish
name known abroad. In 1970 he went to London

to study architecture but he changed his mind to study
fashion in St. Martin School of Art which is one of the
most prestigious fashion schools in the world and he
made a hit there. Then his adventure of fashion began.
After a few years he began to work for Monsoon, an
Italian ready wear company. In a short while his name
became known in all over the world. 

We ask Özbek, from where he gets the power of ma-
king conspicuous designs every time. He says: “I am
inspired by different themes, I try to find different colo-
urs. I do not like to repeat myself. I change silhouttes
by being faithfull to the essence. I make ready wear.
So the most important criteria for me is to make wea-
rable designs. I care about little details. I am fussy and
difficult. Every time I criticise myself and work harder.
I remove my defects and refresh myself. This makes
my next collection better.”

Özbek has a design team of six people. He works in
every stage of design. When they decide on the the-
me, they design a silhoutte. They search old designs
and books, they stroll around all the exhibitions about
their theme. Then they decide on the fabrics and colo-
urs. All accessories are chosen according to Özbek’s
likes. But they set the collections as a team. Then the
arrangements for the fashion show begin. 

Özbek has been designing for Pollini for years. He
says that Pollini is like his family and working abroad is
much more comfortable. He identifies himself as world

citizen: “Everywhere is home to me. I am neither a Tur-
kish person nor an Englishman. I am travelling all aro-
und the world. Up to now I did not get adapted to any-
where in the world. This makes me happier and affects
my power of design. But I never neglect Turkey, I visit
Turkey so often.”

Özbek supports and believes in Turkish effort to crea-
te a trademark: “But governmental support is needed.
To be known abroad, being in the centers of fashion is
a must. Turkish designers should be in the centers of
fashion. They should live there as well. Being a world
wide trademark cannot be managed from Turkey.”

“I design wearable clothes”

An Englishman in Turkey

In his book “Sons of the Conquerors”, English journa-
list Hugh Pope says these about Turkish people: “In

due course I formed an unscientific list of Turkish cha-
racteristics. Among these loyalty to family, fearless-
ness, will to take risk can be counted. Respect to el-
der ones, hate for planning, strength to pain, not apo-
logizing, denying own faults, feeling love and hate to
leaders and will to take control can be added. Many
Turkish people prefer talking to writing…”

Pope has been living in Turkey for 20 years. He has
written Sons of the Conquerors which tells about Tur-
kic Republics and Turkey in 18 years. He visited all
parts of the Turkic world of 140 millions in more than
20 countries. He knows the people, visited them in
their homes and made friends. Perhaps he knows us
better than we do. 

We ask Pope the reason of being here. He says: “In
university I learned Persian and Arabic. At the time I
knew very little about Turkey and Turkish language.
Then I realized that I had to understand Turkey to un-
derstand Middle East. Because in Middle East where
‹ran and Arabic World comprises two sides of a triang-

le, Turkey comprises the third side. In other words I
came to Turkey to understand Middle East”.  

Pope came to Turkey in 1987 on behalf of Reuters
News Agency for three years. But he quitted his job
when they wanted to send him to London. After a whi-
le he began to work for Independent newspaper.
Then he quitted his job again and began to work as
the respresentative of Wall Street Journal in Turkey.
But after Iraq War he resigned. “I have worked for 25
years in Middle East and after Iraq War I could not lo-
ok at the face of the people there. What could I say to
people? ‘Hello, I am an Englishman, I write for Ameri-
ca, I write for a magazine that supports war.’ So I qu-
itted job.” 

Pope was self-employed for two years. But a short
while ago he began to work as the representative of
International Crisis Group (ICG) in Turkey and Cyprus.
We ask Pope if he will go on living in Turkey ever. He
says: “Everytime the same happens to me. I decide to
return back to UK but a new job opportunity comes to
me. This time being a representative of ICG. I give gre-
at importance to this job.”


