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01 sunufl

H ›zla geliflen global gündemin yan›
s›ra ona fark atma telafl› içinde olan
yerel gündem içinde flafl›rmamak

mümkün de¤il. Dünyan›n bir baflka bölge-
sinde bu kadar büyük bir dinamizm yaflan›-
yor mu diye sorulacak olsa, tereddütsüz
herkes “hay›r” yan›t› verirdi. 

Zaman zaman dünya üzerindeki çokuluslu
flirketleri ve do¤duklar› ülkeleri izliyorum.
Buralarda hayat daha istikrarl›. De¤iflime
kapal› olduklar› için de¤il, de¤iflimi büyük
oranla tamamlad›klar› için büyük ve s›k ma-
nevra yapmaktan kaç›nan gemi izlenimi ve-
riyorlar. Süreklilik ve stratejik yaklafl›mlar en
belirleyici özellikleri.  

Dönüp bize ve ülkemize bakt›¤›mda, hare-
ketli bir deniz ve sürekli hareket halinde ge-

mi ve tekneler dikkatimi çekiyor. Seyahatle-
rimin ço¤unda yabanc› meslektafllar›m›z bi-
zim ülkemizin dinamizmine hayran oldukla-
r›n› belirtiyorlar. Bir de görebildikleri dina-
mizmin içine s›¤d›rd›¤›m›z günlük duygu,
düflünce ve heyecanlar›m›z› bilebilseler... 

Yaflar Toplulu¤u, Türkiye’nin öncü sanayici ku-
rulufllar›ndan biri. Bu y›l 62. yafl›m›z› kutlad›k.
62 y›la s›¤d›rd›klar›m›za bak›nca, yapamad›kla-
r›m›za yapt›klar›m›z kadar istek duyuyorum.
Kurumsal kültürümüzü muhafaza ederken, ye-
ni ekiplerle gelece¤i planlamak bize düflüyor.
Organizasyonumuz gelifliyor, daha planl› ve
uzun soluklu bir büyüme hedefliyoruz.

Ben 2008’i ve takip eden y›llar›, Yaflar Top-
lulu¤u olarak h›zla büyüyece¤imiz y›llar ola-
rak görüyorum. Yap›lan araflt›rmalar göste-
riyor ki, Türkiye ekonomisi her y›l y ü z d e 7 –
7,5 oran›nda büyüyebilir. 10 y›l içinde de
trilyon Dolar bir ekonomi olmay› baflar›r.
Böyle bir ortamda Yaflar Toplulu¤u da h›zla

büyüyecek, s›çrama yaratacak kararlara im-
za atacak ve kay›p y›llar› kazanacakt›r.

Global dünyada her alanda de¤iflim yaflan›-
yor. De¤iflim her yerde ve her zaman bir kar-
fl› koyuflu ve kabullenmemeyi de beraberin-
de getirir. Ancak, unutulmamal›d›r ki, de¤ifli-
me ayak uyduramayanlar, yeni gündemi ya-
kalayamayacak ve dolay›s›yla da gelece¤in
içinde yer alamayacaklard›r. De¤iflimin be-
nimsenmesi, anlay›fl›n ve stratejilerin baflar›
ile uygulanmas›, performans› en üst düzeye
ç›kararak, bizleri hedeflerimize ulaflt›racakt›r.

Yaflar Toplulu¤u olarak amac›m›z, global pi-
yasalarda rekabet edebilmek. Yetkin insan
kayna¤› ve kurumsal yönetim ilkeleri ile bü-
tünleflen organizasyon yap›s›yla rekabet et-
me gücünü her geçen gün art›rmak, her ge-

çen gün daha iyi bir yar›n yaratmaya en
yüksek oranda katk›da bulunmakt›r. Hedefi-
mize ulaflma yolunda yöneticilerimize ve
tüm ortaklar›m›za, çal›flanlar›m›za, Yaflar
mensuplar›na duydu¤um güven sonsuzdur.

Yafla’n›n bu say›s›nda sizleri birbirinden renk-
li konularda buluflturmay› hedefledik. Amac›-
m›z geçmiflle gelece¤i buluflturmakt›. Eczac›-
bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent
Eczac›bafl›, aileye ve holdinge ad›n› veren ge-
leneksel ilaç sektöründen neden ç›kt›klar›n›,
al›fl›lagelmifl kal›plar› nas›l ve neden y›kt›klar›n›
bizlerle paylaflt›. TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan
Yalç›nda¤’›n aç›klamalar›n› okuyacaks›n›z.
Türk Ticaret Kanunu’nun mimarlar›ndan Prof.
Dr. Ünal Tekinalp, ticaretin yeni yüzünü sayfa-
lar›m›za s›¤abilece¤i kadar›yla aktarabildi. Ve
tabii sayamad›¤›m di¤er konular... Hepsinin il-
ginizi çekece¤inden eminim.

Yafla’n›n hayat›n›za keyif katmas› dile¤iyle, 
Sevgi ve sayg›lar›mla, 

Köklü ve genç

Yaflar Toplulu¤u, Türkiye’nin öncü sanayici kurulufllar›ndan biri. 
Bu y›l 62. yafl›m›z› kutlad›k. 62 y›la s›¤d›rd›klar›m›za bak›nca, 

yapamad›klar›m›za yapt›klar›m›z kadar istek duyuyorum.

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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04 mekan: Yerebatan Sarn›c›
haz›rlayan: temel karatafl

Su içinde 1500 y›l
Sultanahmet’te bulunan Basilika Sarn›c›, 542 y›l›nda Bizans ‹mparatoru Justinyen taraf›ndan Büyük
Saray’›n su ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yapt›r›lm›fl. 1500 y›ld›r içinden su eksik olmayan sarn›ç, 1453’ten
bu yana bizim Yerebatan Saray›’m›z.

Suya yans›yan sütunlar
Yerebatan Sarn›c› içten 145 metre uzunlu¤unda 65 metre geniflli¤inde. Yaklafl›k 9800 metrekarelik bir alan› kaps›yor. Her bir dizide 28 tane olmak üzere 12 s›ra sütun
tu¤la kemerleri ve bunlar›n destekledi¤i tonozlar› tafl›yor. Toplam say›lar› 336 olan sütunlardan 8’i kuzey bölümde örme k›l›f içine al›nm›fl, güneybat›da 37 sütun, etraflar›n›
çeviren bir dolgu duvar›n içinde kalm›fl. Son restorasyonda içi kuru olmas›na karfl›n sarn›ca tekrar su geldi¤inden bugün hala 1-2 metre aras›nda su bulunuyor. Halen
‹stanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.fi. taraf›ndan iflletilen Yerebatan Sarn›c›’nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin çeflitli kültür etkinlikleri de gerçeklefltiriliyor.



‹stanbul’un fethinden sonra yaklafl›k 100 y›l varl›¤›
fark edilemedi. Bodrumlar›nda su biriktiren ve de-
liklerden sepet sark›tarak bal›k tutan insanlar›n far-

k›na var›ld› da, “burada ne oluyor?” diye sormak döne-
min yetkililerinin akl›na geldi. Böylece, 542 y›l›nda, Bi-
zans ‹mparatoru I. Justinyen taraf›ndan At Meydan›’n›n
di¤er taraf›nda bulunan Büyük Saray’›n su ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere yapt›r›lan Basilika Sarn›c› Osmanl›’n›n
hizmetine girdi. Bu sarn›ç, ‹stanbul'un görkemli tarihsel
yap›lar›ndan biri olan Ayasofya'n›n güney bat›s›nda ve
biraz ilerisinde bulunan Yerebatan Sarn›c›. 

Suyun içinden yükselen ve say›s›z gibi görülen mermer
sütunlar bizi o kadar etkiliyor ki, bu yüzden sarn›ca "Ye-
rebatan Saray›" diyor, hak etti¤i özeni gösteriyoruz. Ro-
ma ‹mparatoru’nun 7 bin köle kullanarak yapt›rd›¤› bu
devasa yap›ya yeralt› su deposu demek büyük bir yanl›fl
olurdu do¤rusu! Hele ki, bazilika üzerindeki flekillerin
gözyafl›na benzemesin nedeninin Büyük Basilika'n›n, in-
flas›nda ölen yüzlerce kölenin an›s›na dikildi¤ine ve ça¤-
lar boyu onlar›n dram›n› anlatarak geldi¤ine inan›l›rken…

Evrensel de¤er
Sarn›c›n kuzeybat› köflesindeki iki sütunun alt›nda kai-
de olarak kullan›lan iki Medusa bafl›, Roma Ça¤› hey-
kel sanat›n›n flaheser örneklerinden. Sarn›c› ziyarete
gelenlerin hayretler içerisinde seyrettikleri 4. yüzy›la ait
bu bafllar›n hangi yap›dan al›narak buraya getirildi¤i

konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Genç Roma Ça-
¤›’na ait antik bir yap›dan sökülerek buraya getirildi¤i
ve sütun kaidesi olarak kullan›lmalar›n› aç›klayan yaz›l›
bir bilgiye rastlanm›yor. Ancak, Medusa heykellerinin
sarn›c›n inflas›nda salt sütun kaidesi olarak ihtiyaç ol-
du¤u için kullan›ld›¤› görüflü araflt›rmac›lar aras›nda
genel kabul görüyor. 

Yerebatan Sarn›c›, hakk›nda söylenegelen bu ve bu-
nun gibi onlarca efsanesi, dehlizlerinin ürperten so¤u-
¤uyla insana kendini daha çok hissettiren yap›s›yla o
kadar etkileyici ki, dünyan›n dört bir yan›ndan insanlar›
kendine çekiyor. Ziyaretçileri aras›nda yazarlar, sanat-
ç›lar var flüphesiz. Bunlardan biri, 1874 y›l›nda ‹stan-
bul’a gelen ‹talyan yazar Edmando De Amicis. De Ami-
cis, ‹stanbul’u anlatt›¤› Costantinapoli (‹stanbul) kita-
b›nda Yerebatan Sarn›c›’yla ilgili flunlar› söylüyor: "Bir
müslüman evinin avlusuna giriyor, karanl›k ve rutubetli
bir merdivenin son basama¤›na kadar iniyor ve kendi-
mi ‹stanbul halk›na göre nas›l bitti¤i bilinmeyen Bi-
zans'›n büyük Basilika Sarn›c›'n›n kubbeleri alt›nda bu-
lunuyorum. Karanl›¤›n verdi¤i dehfleti daha da art›ran
çivit renkli bir ›fl›kla yer yer ayd›nlanm›fl, yeflilimsi sular,
kara kubbelerin alt›nda kayboluyor, üzerinden sular s›-
zan duvarlar› parl›yor ve her tarafta, budanm›fl bir or-
mandaki a¤aç gövdeleri gibi gözün önüne dikilen bit-
mez tükenmez sütun s›ralar›n› belli belirsiz ortaya ç›ka-
r›yor." 
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Suyu nereden geliyor
Yerebatan Sarn›c›'n›n suyu imparator Valens taraf›ndan 368 y›l›nda yapt›r›lan 971 metre uzunlu¤undaki Valens

(Bozdo¤an) kemeri ile imparator Justinianus'un yapt›rd›¤› 115,45 metre uzunlu¤undaki Ma¤lova Kemeri
yard›m›yla flehre 19 kilometre mesafede Belgrat ormanlar›ndaki E¤rikap› su taksim merkezinden geliyordu.



Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikas›n›n kurucusu
Eczac›bafl› Holding, yaklafl›k bir y›l önce ilaçta
küçülece¤inin sinyallerini verdi. Bu sinyaller pek

çok kifli taraf›ndan flaflk›nl›kla karfl›land›, belki de ger-
çekçi bulunmad›. Çünkü toplulu¤un temelleri ilaç ile
at›lm›flt›. Türkiye’de Eczac›bafl› demek ilaç demekti.
Ard›ndan haberler arka arkaya gelmeye bafllad›. 

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, ifltiraklerinden Eczac›bafl› Sa¤-
l›k Ürünleri ile Eczac›bafl› Özgün Kimya’daki ortakl›k
paylar›n›n yüzde 75’ini 460 milyon Euro’ya eflde¤er
ilaç alan›nda Avrupa’n›n önde gelen kurulufllar›ndan
Zentiva N.V’ye satt›¤›n› aç›klad›. 

Hemen ard›ndan Eczac›bafl› Holding, dünyan›n en es-
ki markalar›ndan biri olan Villeroy & Boch’un karo bö-
lümünün yüzde 51’ini sat›n ald›. Bu iflbirli¤i ile Eczac›-

bafl›’n›n karo seramikte y›ll›k üretim kapasitesi 35 mil-
yon metrekareye yükseldi. 

Tüm bu geliflmeler Eczac›bafl›’ndaki de¤iflimin ad›mla-
r›. ‹laçtan uzaklaflan grup, farkl› alanlara odaklan›yor.
Bu çal›flmalar› alanlar›nda küresel oyuncu olmak için
yapt›klar›n› a k t a r a n Eczac›bafl› Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Bülent Eczac›bafl›, Yap› Grubu’nda strate-
jik anlaflmalar ve sat›n almalarla büyüyeceklerini söylü-
yor. Bülent Eczac›bafl› de¤iflen Türkiye’nin de¤iflen
kurumlar›ndan birinin bafl›ndaki kifli olarak, de¤iflim
karar› vermenin kolay olmad›¤›n› söylüyor. Özellikle de
grubun dümenini çeviren stratejik bir de¤iflim karar›-
n›... Eczac›bafl› di¤er yandan 259 y›ll›k bir marka alma-
n›n da hakl› gururunu yafl›yor. Bundan sonra dünya li-
derleri aras›na girebilecekleri alanlarda yat›r›m yapma-
ya devam edeceklerini söylüyor. 

Eczac›bafl› ‹laca ait iki ifltirakin yüzde 75’ini Avrupa-
l› eflde¤er devi Zentiva’ya satt›n›z. ‹laçtaki bu strate-
jinin temelleri ne zaman at›ld›? 
‹ l a ç grubumuzdaki geliflmeleri anlayabilmek için, konu-
nun arka plan›na bakmak gerekiyor. Bilimdeki gelifl-
meler sonucunda, 1970’lerden itibaren, o zamana ka-
dar do¤adan elde edilen ilaç etkin maddelerinin yerini
insan eliyle yap›lan moleküller almaya bafllad›. ‹yileflti-
rici etkisi olan bu sentetik moleküllerin ilaç üretiminde
kullan›lmas› ile birlikte, sektörün yap›s› da de¤iflti.
Uzun ve yüksek maliyetli bir araflt›rma-gelifltirme dö-
neminden sonra piyasaya verilebilen bu ilaçlar›n karl›
olabilmesi için büyük pazar paylar›na ulaflmalar› gere-
kiyordu. Bu zorunluluk karfl›s›nda, önde gelen ilaç üre-
ticileri, bir yandan yeni moleküller için yat›r›m yaparlar-
ken bir yandan da birbirlerinin yerel pazar paylar›ndan
yararlanabilmek için, birleflmelere gittiler. Dünyan›n
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Küresel olan kazan›r



büyük ilaç üreticileri aras›nda bafllayan bu birleflmeler
karfl›s›nda, eflde¤er ilaçlara yönelen dünya piyasala-
r›nda bu kez de, onlar›n üreticilerinin birleflerek daha
büyük pazar paylar›na ulaflma e¤ilimi ortaya ç›kt›. Bu-
gün gelinen noktada ise, dünya ilaç pazar›nda sadece
yüksek ciro getiren patentlerin sahipleri ile genifl böl-
gelere hitap edebilen da¤›t›m kanallar›n›n yaflama flan-
s› bulunuyor. Son y›llarda Tükiye’deki ilaç üreticilerini
sat›n alan kurulufllar, iflte bu uluslararas› eflde¤er ilaç
üreticileri ve pazarlama kanallar›n›n sahipleri olan ku-
rulufllar. 

Karar›n›z› bu geliflmeler mi tetikledi? Bu karar› ver-
meseydiniz ne olurdu?
Bu geliflmeler karfl›s›nda, Eczac›bafl› ‹laç Grubu’nun
uluslararas› ba¤›ms›z kurulufllar›n denetleme sonuçla-
r›n›n da ortaya koydu¤u gibi sa¤l›kl› bir geliflim çizgisi
izleyen ve ileri verimlilik düzeyine eriflmifl olan, eflde-
¤er ilaç üretimi alan›nda faaliyet gösteren iki kurulu-
flundaki yüzde 75 hissesini, ayn› alanda uluslararas›
ölçekte büyük bir kurulufl olan Zentiva’ya satt›k. E¤er
bu karar› vermeseydik, bugüne kadar gösterdi¤imiz
baflar›y› sürdürememe riski ortaya ç›kacakt›. Böyle bir
durumda çal›flanlar›m›z›n, ortaklar›m›z›n ve ülke eko-
nomisinin zarar görece¤ini düflünerek, bu stratejik
karara ulaflt›k.

Temeli ilaç olan Toplulukta bu karar› vermek zor
m u y d u ?
Bu karar› vermek, elbette, kolay olmad›. Konunun,
ilaç üretiminin bizim için tafl›d›¤› anlamdan kaynakla-
nan manevi yönü bir yana, sat›fl›n do¤ru bir partner-
le, ülkenin ve çal›flanlar›n ç›karlar›n› koruyarak ve adil
bir fiyatla yap›lmas› için büyük gayret gösterdik. Pek
çok al›c› aday› ile görüfltük ve sonunda, arad›¤›m›z ni-
teliklere uygun buldu¤umuz Zentiva ile anlaflt›k.

Türkiye ilaç pazar›na yabanc›lar›n ciddi bir ilgisi var.
‹laçta yerli üreticilerin bir k›sm› sat›ld›, bir k›sm› ya-
banc›larla birleflti. Türkiye pazar›nda tek bafl›na
yerli firmalar›n ayakta kalabilece¤ini düflünmüyor-
sunuz san›r›m...
‹laç sektöründe bugünden görülebilen gelece¤in, kü-
resel oyunculara ait olaca¤› anlafl›l›yor. Yak›n zamana
kadar kendi pazar›m›zda lider olmak önemli bir üstün-
lü¤ü ifade ediyordu. Art›k küreselleflme ça¤›nda "Her
horoz kendi çöplü¤ünde öter" sözü geçerlili¤ini yitirdi;
art›k, çöplükler birleflti. fiimdi, uluslararas› boyutu za-
y›f olan kurulufllar›n kendi iç pazarlar›nda bile çok zor-
lanacaklar›n› ve küresel alanda güçlü olan firmalar›n
öne ç›kt›klar›n› görüyoruz. Bizim ilaç kurulufllar›m›z,
flimdiye kadar uluslararas› alanda fazla bir varl›k gös-
teremediler. Bunda, ülkemizde bir araflt›rma-gelifltir-
me ortam› yarat›lamam›fl olmas›n›n rolü var; sektörün
uzun vadeli bir strateji izleyememifl olmas›n›n, sürekli
enflasyon karfl›s›nda fiyatlar›n› koruyarak ayakta kal-
ma savafl› vermifl olmas›n›n etkisi de var. Ama f›rsat-
lar tümüyle de kaçm›fl de¤il. E¤er devlet her yönüyle
kontrol etti¤i ilaç sanayiine kald›ramayaca¤› faturalar
yüklemekten ve kamudaki israf›n bedelini ödetmekten
vazgeçerse, uluslararas› alanda çok baflar›l› olmaya
aday kurulufllar›m›z var. Ancak biz, Eczac›bafl› olarak-
baflka alanlarda dünya liderleri aras›na girme flans›m›-
z› daha yüksek gördük. 

B u, ilaçtan tamamen ç›kabilece¤iniz anlam›na m›
geliyor? ‹laçta nanoteknoloji ve bioteknoloji alanlar›-
na daha büyük yat›r›m yapmay› düflündü¤ünüzü de
söylüyorsunuz? Nas›l bir yol izleyeceksiniz? 
Önümüzdeki dönemde, yine bilimdeki geliflmenin etki-
siyle ilaç sanayiinde, baz› yeni e¤ilimlerin ortaya ç›ka-
ca¤› anlafl›l›yor. O çerçevede, geleneksel teknolojinin
d›fl›nda biyoteknoloji ürünü ilaçlar›n ve nanoteknoloji
ürünü cihazlar›n öneminin artmas› ve yine geleneksel
kitlesel da¤›t›m kanallar› yerine, daha öznelleflmifl ve
sa¤l›k hizmetleriyle bütünleflmifl sat›fl stratejilerinin ge-
çerli olmas› bekleniyor. Biz de tedavi ve insan sa¤l›¤›n-
da önemli yenilikler anlam›na gelen ürünlerin ülkemize
getirilmesine öncelik vermifl bulunuyoruz. Bu kapsam-
da, dünyan›n biyoteknoloji alan›nda en büyük kuruluflu
olan Amgen ile anlaflma imzalayarak, en önemli biyo-
teknoloji ürünlerinden biri olan Aranesp’i Türk t›bb›n›n
hizmetine sunduk ve yeni biyoteknoloji ürünlerini ülke-
mizde kullan›ma sunmak için çal›flmalar›m›z sürüyor.

Büyümeyi düflündü¤ünüz baflka alanlar var m›?
GE’nin CEO’su Jack Welch sektör lideri ya da ikin-
cisi olamayaca¤›m›z tüm sektörlerden ç›kaca¤›z de-
miflti. Bunun gibi bir strateji mi güdüyorsunuz? 
Bugünün koflullar› ancak dünya çap›nda rekabet gü-
cüne sahip kurulufllar›n varl›klar›n› sürdürüp gelifltirme-
sine olanak veriyor. Biz de bu gerçe¤e uygun biçimde
davranarak, ifllerimizi, uluslararas› pazarlarda söz sa-
hibi olabilece¤imiz alanlarda yo¤unlaflt›r›yoruz. Piyasa-
dan sadece etkilenen de¤il, onu etkileyebilenlerden bi-
ri olmay› amaçl›yoruz. Bu ölçütler bak›m›ndan Eczac›-
bafl› Yap› Grubu kurulufllar›n›n, önemli rekabet üstün-
lüklerine sahip olduklar›n› görüyoruz. Yurtd›fl›ndaki
mevcut üç üretim tesisi, kurulmakta olan iki üretim te-
sisi, alt› kuruluflu ve toplam sat›fllar›n›n yüzde 50’sini
aflan yurtd›fl› cirosu ile Yap› Grubu’muz, zaten bugün-

den uluslararas› piyasada bir varl›k haline gelmifl bulu-
nuyor. Almanya’daki iki üretim tesisimiz olan Engers
ve Villeroy&Boch, bu ülkenin çok eski ve ünlü kurulufl-
lar› ve flimdi onlar, yine Alman ve Türk yöneticilerin yö-
netiminde, fakat bizim stratejik hedeflerimiz do¤rultu-
sunda çal›flmalar›n› yürütüyorlar. Engers’teki pay›m›z›n
yüzde 100, Villeroy&Boch’takinin ise yüzde 51 olmas›,
bize bu olana¤› sa¤l›yor. 

Yaln›zca karoda m› büyüyeceksiniz?
Sadece karo de¤il, tüm seramik yap› gereçleri bizim
için önemli bir büyüme alan›. fiimdiden bu alanda dün-
yan›n en büyük üreticileri aras›nda bulunuyoruz. Ulus-
lararas› rekabette çok güçlü yönlerimiz var. Tasar›m
alan›ndaki at›l›mlar›m›z gücümüzü daha da art›r›yor.
Bu gücümüzü, yeni markalar ve tesisler sat›n almak
için do¤an f›rsatlarla birlefltirmeye çal›fl›yoruz. Yap›
Grubumuz’da oldu¤u gibi di¤er faaliyet alanlar›m›zda
da önemli yat›r›m projelerimiz var. Bunlar›n aras›nda
en önemlilerinden biri de ‹pek Ka¤›t’›n yeni ka¤›t üre-
tim tesisi. Bu yat›r›m ‹pek Ka¤›t’› temizlik ka¤›tlar› ala-
n›nda Avrupa’n›n lider üreticileri aras›na sokacak.

Villeroy&Boch ile iflbirli¤inize dönersek.. . Bu sat›n
alman›n hikayesini paylaflabilir misiniz? Neden yüz-
de 51 de eflit ortakl›k de¤il?
‹flbirli¤i önerisi bize Villeroy&Boch’dan geldi. Kurulu-
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Günün koflullar›n›n dünya çap›nda rekabet gücüne sahip kurulufllar›n varl›klar›n› sürdürmesine olanak
verdi¤ini söyleyen Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Eczac›bafl›: “Buna göre davranarak,
ifllerimizi, uluslararas› pazarlarda söz sahibi olabilece¤imiz alanlarda yo¤unlaflt›r›yoruz” diyor.



flun Yönetim Kurulu Baflkan› Wendelin von Boch beni
arayarak, art›k güçleri birlefltirerek büyümenin zorunlu
hale geldi¤ini, iflbirli¤i yapabilecekleri flirketler aras›nda
bizi en ön s›rada gördüklerini söyledi. Önerisi, Ville-
roy&Boch’un karo seramik flirketlerini bizim almam›z,
ona karfl›l›k bizim seramik banyo gereçleri üreten flir-
ketimizi ise onlar›n sat›n almalar›yd›. Hemen görüflme-
lere bafllad›k. Sonuçta seramik banyo gereçlerinde iki
kuruluflun da kendi yoluna eskisi gibi devam etmesi,
Villeroy&Boch’un karo seramik flirketinde ise bizim ço-
¤unluk hissesini almam›z konusunda anlaflma sa¤lan-
d›. Karo seramik alan›nda bu markan›n sahibi olmak,
hiç kuflkusuz bize dünya pazarlar›nda çok büyük güç
k a z a n d › r a c a k .

Finans sektörü için planlar›n›z nedir? Kiflisel Bankac›-
l›kla ilgilendi¤inizi duydum. Oysa bir tarihte bankac›l›-
¤a girmemifl olmakla övünüyordunuz? Ne de¤iflti? 
Bankac›l›k sektörüne girmedi¤imiz için, 1980’lerin son-
lar›nda bafllayan, ekonominin politikan›n pefline tak›ld›-

¤›, enflasyonun bafl›n› al›p gitti¤i dönemde, gerçekten
çok seviniyorduk. Nitekim, bankalar› kiflisel kasalar› gibi
kullanan baz› kötü niyetlilerin yan› s›ra baz› iyi niyetli
banka sahiplerinin de yaflanan kaos ortam›nda ac› son-
lara sürüklendi¤ini veya güç dönemler geçirdi¤ini gör-
dük. Herhalde o dönemde dile getirdi¤im görüfllerden
sözediyorsunuz. Ancak biz, Eczac›bafl› Menkul De¤er-
ler A.fi. ve Eczac›bafl› UBP Portföy Yönetimi A.fi. ile,
uzun y›llard›r kiflisel bankac›l›¤›n temel ifllevlerinden biri
olan portföy yönetimini zaten yap›yoruz. fiimdi de hem
ekonomik ortam›n hem de talebin, bu alanda daha ileri
giriflimlerde bulunmaya elveriflli oldu¤unu görüyoruz.
Bunlar, ortakl›klar ya da sat›nalmalar olabilir.

Gayrimenkulde ana oyuncu oldu¤unuzu söylüyorsu-
nuz, Kanyon bir heves de¤il anlafl›lan. Pek çok arazi
sat›ld›, pek çok grup sektöre girdi. Sizin sektörle ilgi-
li planlar›n›z neler? 
Kanyon projemiz, bize bu alanda deneyim kazand›rd› ve
baflar›s› ile de bizi, gayrimenkul yat›r›mlar› konusunda

motive etti. fiimdi ilk s›rada ‹stanbul Kartal’daki, Bozö-
yük’e tafl›nan seramik sa¤l›k gereçleri fabrikam›z›n de-
¤erlendirilmesi projesi var. Kentsel dönüflüm alan› için-
de yer alan bu bölge ile ilgili idari düzenlemeler tamam-
lan›nca bizim projemiz de netlik kazanacak.

Yeni yat›r›mlar, yeni ifl kollar› istihdam demek. Türki-
ye’de yetenekli iflgücü anlam›nda önemli sorunlar v a r .
Siz de bu y›lki “Yarat›c› ve Yenilikçi Buluflmalar”da
“Yarat›c› deliler ar›yoruz” dediniz. Yarat›c› deliler kula-
¤a güzel geliyor ama bunlar› yönetmek kolay m›? 
Orada, Dostoyevski’nin, yenilikçilere ve dahilere, ço-
¤unlukla deli gözüyle bak›ld›¤›na iliflkin sözünü hat›rlat-
m›fl ve flöyle demifltim: “‹nan›yoruz ki, böyle “deli”lere
ihtiyac›m›z var. Onlar kendilerini s›n›rlamas›nlar; 65 y›ll›k
Eczac›bafl› birikimi, o enerjiyi de¤ere dönüfltürecektir.”
Bugünün dünyas›nda, sadece kendisinden beklenenle-
ri yerine getirenlerin de¤il, farkl› bir düflünce biçimi ile
yenilikler yaratabilenlerin baflar›l› oldu¤unu, her gün ye-
ni örneklerle daha iyi anl›yoruz. Bu nedenle de, çal›flan-

0 8 ifl dünyas›: Bülent Eczac›bafl›

“Toplumsal sorumluluk 

anlay›fl›m›z›n gere¤ini yapt›k”

Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne imza

att›n›z? Neden?

Tamamen gönüllülük esas›na dayanan bu sözleflme-

ye imza koymakla, 60 y›l› aflk›n süredir benimsedi¤i-

miz toplumsal sorumluluk anlay›fl›n›n gere¤ini yerine

getirdi¤imizi düflünüyorum. Bugün art›k tüm bölgele-

riyle bir bütün haline gelmifl dünyam›z›n yar›n da var

olabilmesinin, her kifli ve kuruluflun sorumluluk bilin-

ciyle davranmas›na ba¤l› oldu¤u anlafl›l›yor. ‹nsan

haklar›n›n ihlal edilmemesi, çal›flma standartlar›n›n

iyilefltirilmesi, çevreye zarar verilmemesi ve yolsuz-

lukla savafl›lmas› konular›ndaki 10 ilkeden oluflan bu

sözleflmeyi benimseyen kurulufllar›n artmas›, eminim,

dünyan›n gelece¤ine olumlu katk›larda bulunacakt›r.
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lar›n, kendilerini etkileyen tüm konularla ilgili yarat›c› dü-
flüncelerini kendilerini hiçbir bask› alt›nda hissetmeden
ortaya koymalar›n› biz her zaman teflvik ettik. Böyle bir
yaklafl›m, do¤al olarak, haks›z ç›kmak riskini üstlenme-
yi de gerektiriyor. Oysa ifl yaflam›nda risk üstlenenlere
deli gözüyle bak›lmas›, sadece bizde de¤il dünyan›n her
yan›nda yayg›n bir tutumdur. Ben çal›flanlar›m›z›, bu ris-
ke karfl› yüreklendirmek istedim. 

Eczac›bafl› Toplulu¤u denince sanata de¤inmeden
geçmek olmaz. Sanata önem veriyorsunuz, bu alana
önemli katk›lar›n›z, yat›r›mlar›n›z var. Sanat neden Ec-
zac›bafl› için önemli?
Eczac›bafl› Toplulu¤u’nun kurucusu Dr. Nejat Eczac›-
bafl›, Türkiye’nin mutlu bir gelece¤e sahip olmas› bak›-
m›ndan ça¤dafl yaflam›n tüm kurumlar›n›n benimsen-
mesi ilkesine gönülden inanm›fl bir kifliydi. Bu kurumlar
aras›nda, ekonomik ve hukuksal olanlar›n yan› s›ra, sa-
nata da öncelik tan›yordu. Ayr›ca, çeflitli nedenlerle ge-
liflmifl bir sanat zevki ve sanatç›larla yak›n iliflkileri vard›.

Tüm bu özelliklerin bir araya gelmesi, Türkiye’de çeflitli
sanat dallar›n›n toplumun genifl kesimleri taraf›ndan be-
nimsenmesi, bu alanlarda çal›flan sanatç›lar›n geliflimi-
nin sa¤lanmas›, yap›tlar›n art›p de¤erlenmesi konular›n-
daki çal›flmalara adeta kendili¤inden bafllad›. Burada,
müzik ve resim ilk s›ray› ald›lar. Biz, kendisinin bu anla-
y›fl›n› aynen benimseyerek, kültür ve sanat alan›ndaki
giriflimlerimizi yo¤unlaflt›rd›k. ‹stanbul Modern Sanat
Müzesi’nin kuruluflu da, giriflimler zincirinin önemli bir
halkas› oldu. 

Türkiye’ye dönersek.. . De¤iflik bir dönemden geçiyo-
ruz. Bir ifl adam› olarak, siyasi, ekonomik çalkant›lar›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Türkiye bu süreci zarar
görmeden atlatmak için neler yapmal›?
Önce bir inanc›m› belirteyim; ben bildim bileli Türkiye
hep de¤iflik ve güç dönemlerden geçer ve sonunda da-
ha ileri bir refah düzeyine ulafl›r. O nedenle, Türkiye’nin
bu dönemden de, güçlenerek geçece¤ine, içtenlikle
inan›yorum. Neler yap›lmas› gerekti¤ini s›ralayarak, her-

kesin bildi¤i fleyleri tekrarlamak istemiyorum. O neden-
le, yaln›z çok önemli buldu¤um bir noktaya de¤inmek
istiyorum. Bafll›ca sorunumuzun, bizi potansiyelimizi
de¤erlendirmekten al›koyan siyasal ve toplumsal ger-
ginlikler, fay hatlar› oldu¤una inan›yorum. Bunlar› gide-
rebilmek için de, öncelikle kifliler ve kesimler aras›nda
bir duygu birli¤inin oluflmas› için herkesin ve her kuru-
mun elinden geleni yapmas› gerekiyor. Ayn› amaca yö-
nelik olarak, hukuk devleti ilkelerinin ödünsüz uygulan-
mas› ile toplumsal yaflam›m›z›n tüm alanlar›nda hukuk
güvencesinin sa¤lanmas›n› da çok önemli buluyorum.

2007’nin önemli bir k›sm›n› geride b›rakt›k. 2008’e gi-
rerken beklentileriniz neler?
Bu y›l, siyasal gerginlikleri ve ekonomik endifleleri birlik-
te yaflad›k ve büyük önem tafl›d›¤›na inand›¤›m›z bir se-
çim geçirdik. Ne mutlu bize ki, en az›ndan flu ana ka-
dar, endiflelerimiz bofl ç›kt› ve ülkemiz ihtiyatl› da olsa
bir iyimserlik içine girdi. Bu olumlu atmosferin sürekli
hale gelmesi için çaba göstermemiz gereki y o r .



Grafik tasar›m, iletiflimin en etkili yollar›ndan biri.
Bask›, ekran, hareketli film, animasyon, iç mi-
mari, paketleme gibi birçok ortamda uygulana-

biliyor. Grafik tasar›m, kent kültürünün bilgisini tafl›yan
ve onun mesaj›n› ileten bir disiplin. Üzerine yaz› ve re-
sim bas›larak ço¤alt›lm›fl her belge grafik tasar›m ürünü
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Ekran, film, bask› gibi araç ve
unsurlar› içermesi grafik tasar›m› bu ça¤a ait bir u¤rafl
gibi gösterse de, tarihi ‹.Ö. 14000' lere dayan›yor. “Bu
kadar eski, ilkel bir dönemde grafi¤in, tasar›m›n ne ifli
olabilir?” diyorsan›z, akl›n›za hemen ma¤ara resimlerini
ve ‹.Ö. 4 yüzy›la giderek yaz›n›n bafllang›c›n› getirin. ‹fl-
te grafik tasar›m›n tarihi buralara kadar dayan›yor.

Tarihin bundan sonras› a¤›rl›kl› olarak el yazmas› dini içe-
rikli kitaplarla devam ediyor. Johann Gutenberg'in Avru-
pa'da 1450'lerde hareketli matbaay› icad› ile kitaplar
yayg›nlaflmaya bafllam›fl. Grafik tasar›lar›, bask› makine-
siyle ço¤alt›ld›¤› ya da ekrana yans›t›ld›¤›nda birine ait
mesaj› ötekine iletme ifllevini yerine getiriyor. Bu sürecin
ard›ndan, ürünler toplumsal yaflama ›fl›k tutan kaynak,
belge niteli¤i kazan›yor. Grafik tasar›m›n tarihinin çok
az›n›n yaz›ld›¤› Türkiye’de, grafik tasar›m dendi¤inde ak-
la ilk gelen tasar›mc›lardan biri ‹hap Hulusi Görey.

Seyredenleri düflündürmeli
‹hap Hulusi 1898’de M›s›r’da do¤mufl. Dünyaya gözü-
nü açt›¤› aile ortam› ile onun mesle¤i aras›nda yak›n bir

ba¤ var. Ya da flöyle diyelim: Grafik tasar›m, ‹hap Hu-
lusi’nin do¤ufltan belirlenen mesle¤i. Çünkü, resim me-
rakl›s› bir anne ile mimar bir baban›n o¤lu! 

‹lk ve orta ö¤renimini Kahire’nin ‹ngiliz okullar›nda yap›-
yor ‹hap Hulusi. Kemahl› bir asker olan dedesinin Hi-
div’de görev yapmas› nedeniyle M›s›r'a gelmifl bulunan
ailenin daha sonralar› ‹stanbul’a dönüfl nedeni ise 1 .
Dünya Savafl›'nda Kahire’nin ‹ngiliz iflgaline u¤ramas›.
1920’de, anne taraf›ndan genlerine iflleyen bir heves,
onu resim e¤itimi almak üzere Almanya’ya götürüyor.
Ama bu gidiflin amac› yaln›zca tablo yapmak de¤il, pa-
ra kazand›racak resim yapmak. ‹flte grafik tasar›m ma-

ceras› da böyle bafll›yor ve Münih’teki Heimann Schu-
le atölyesinde üç y›l çal›fl›yor. 

Saraydan övgü ald›
‹hap Hulusi, geçici olarak yurda döndü¤ünde ilk bafla-
r›, 1923'te düzenlenen ve Türkiye'nin ilk afifl sergisi
olan Galatasaray Sergisi'ne Almanya'da yapt›¤› afiflle-
riyle kat›lmas› sonucunda geldi. Eserleri Sultan Abdül-
mecit taraf›ndan çok be¤enildi ve kendisi saraya davet
edilerek Padiflah taraf›ndan kutland›. ‹hap Hulusi, daha
sonra Almanya’daki baflka bir okulda e¤itime devam
ederek tahsilini tamamlad›, 1925'te ‹stanbul'a döndü.
Arapça, Almanca, ‹ngilizce ve Frans›zca bilmesi nede-
niyle D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan teklif almas›na karfl›n, me-
muriyeti reddetti ve afifl çal›flmalar›na a¤›rl›k verdi. 

Taze Cumhuriyet’in reklam aya¤›
Onun Türkiye’ye dönüp 1929’da ‹stanbul’da ilk atölye-
sini kurmas› iki önemli tarihsel olay›n aras›na denk gel-
miflti. Cumhuriyet’in kurulmas› ve Harf Devrimi. Balkan
Savafl›’ndan sonra bafllayan milli sanayi hamlesi Cum-
huriyet’le h›z kazan›yor, yeni fabrikalar kuruluyor, yeni
alfabe hayata geçiriliyor, yeni yaflam biçimleri öneriliyor-
du. Yeni devletin politikalar›n› ve ürünlerini tan›tmak için
grafik tasar›mdan yararlan›ld›. ‹hap Hulusi için, do¤ru
yer, do¤ru zamand›. Görsel iletiflim tasar›m› e¤itimi al-
m›fl, yabanc› dil bildi¤i için ona çok ifl düfltü. Devlet ve
özel sektör kurulufllar›ndan art arda siparifller al›yordu.

1 0 yaflam rehberi: ‹hap Hulusi
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Reklam tasar›m› alan›nda neredeyse tek isim haline gel-
di. ‹hap Hulusi’nin “modern Türkiye’nin ilk reklam sa-
natç›s›” olarak nitelendirilmesi de bu dönemde oldu. 

Ünlü “Kulüp Rak›s›” etiketi ve Atatürk’ün siparifli üzerine
yapt›¤› “Türk Alfabesi” kapa¤› gibi çal›flmalar›n sahibi bü-
yük tasar›mc›; Ziraat Bankas›, ‹fl Bankas›, Yap› Kredi Ban-
kas›, Garanti, Sümerbank, Emlak Kredi, Türk Ticaret Ban-
kas›, Maliye Bakanl›¤› (tahviller), Türk Hava Kurumu, K›z›-
lay, Yeflilay, Tarifl, Zirai Donan›m Kurumu ve daha pek çok
özel kuruluflun afifl ve reklamlar›n› yapt›. Tayyare Piyango-
su (Milli Piyango) idaresi için 45, Tekel ‹daresi için 35 y›l ça-
l›flan ‹hap Hulusi, bu süreçte yurtd›fl›nda da ad›n› duyurdu.
M›s›r’›n Tekel ‹daresi, Devlet Demir Yollar› ve flehir hatlar›-
na ait afifl ve ilanlar›, ünlü ‹ngiliz viskisi John Haig, ‹talyan-
lar›n Cinzano ve Fernet Branca’s›n›n afifl ve etiketlerine de
imzas›n› att›.  

“Bulufl” en önemli ö¤e
Kendine has bir çal›flma yöntemi olan ‹hap Hulusi, ilk
aflamada konuyu tasarl›yor, kompozisyonu kuruyor ve
kompozisyonun içinde insan unsuru varsa, tiplerin se-
çimi için titiz bir çal›flmaya giriyordu. Bu ifl için ailesin-
den ve yak›nlar›ndan yararlan›yordu. Onlar›n foto¤rafla-
r›n› çekiyor, daha sonra haz›rlad›¤› kompozisyona on-
lar› titiz bir flekilde yerlefltiriyordu. Bu, Almanya’daki
hocas› Hohlwein’dan ö¤rendi¤i bir çal›flma tekni¤iydi.
‹hap Hulusi, yapt›¤› ifllerde en önemli ö¤enin “bulufl”

oldu¤unu söylüyordu. Ona göre, çizdi¤i her fley bakan-
lar›n ilgisini çekmeli ve düflündürmeliydi. Afifl sokakta
giden bir adam›n durup bakaca¤›, ilgisini çeken bir un-
surdu. T›pk› müzik gibi… Kendi anlatt›klar›na göre, ana
fikir, günlük hayatta ans›z›n akl›na geliyor sonra resme-
diyordu. Afifllerini genellikle küçük boyutlardaki defter-
lere ya da ka¤›tlara yap›yordu. Sonra projeksiyonla bü-
yütüyor, temize çekiyor, ondan sonra teslim ediyordu.
Onun baflka bir ilginç özelli¤i de ifle ay›rd›¤› zaman›
Arapça, Türkçe ya da ‹ngilizce olarak eserin üzerine
not düflmesiydi.

‹hap Hulusi’nin baflar›lar›, yaln›zca grafikle s›n›rl› kalma-
d›. Suluboya çal›flmalar›n›n yan› s›ra, son y›llar›nda hat
sanat›n› modernize ederek baflar›l› örnekler verdi. Öm-
rünün son y›llar›nda çizim yetene¤ini yitiren sanatç› bu
y›llar› hazin bir hikayenin kahraman› gibi yaflad›. 

Tan›t›m›n› yapt›¤› hiçbir kurum taraf›ndan sigortalan-
mam›flt›. Bu durum onu fiiflli'deki dairesinde sefalet
içinde yaflamaya mahkum etti. Milli Piyango için yapt›-
¤› çizimlerden dolay› cüzzi bir ayl›k ba¤land›¤›nda art›k
çok geçti. 27 Mart 1986'da ‹stanbul'da yaflam›n› yitir-
di¤inde 88 yafl›ndayd›. Bir cümleyle özetlemek gerekir-
se, e¤itim gördü¤ü ve mesle¤e ilk ad›mlar›n› att›¤›
1920’li y›llardan ölümüne kadar, çok say›da kurum ve
ürün için binlerce ifl üreterek Türkiye’deki reklam ve
modern grafik tasar›m›n›n öncülerinden oldu.

M›s›r’da do¤du, Almanya’da okudu, Türkiye’de grafik tasar›m duayeni oldu. Özellikle Kulüp Rak›s›
etiketi ve Atatürk’le manevi k›z› Ülkü’nün yer ald›¤› Türk Alfabesi’nin kapa¤›, Türkiye grafik tasar›m
tarihinde birçok ilki gerçeklefltiren ‹hap Hulusi Görey’i haf›zalara kaz›d›.

Kulüp Rak›s›’n›n hikayesi

‹hap Hulusi’nin en meflhur
çal›flmalar›ndan biri Kulüp
Rak›s›’n›n üzerindeki tasa-
r›md›. fiifle, üzerindeki eti-
kette yer alan içki masas›n-
da oturan iki erkek foto¤ra-
f›yla bütünleflmiflti. 1986’da
yap›lan bir söyleflide son efli
Naflide Görey, bu hikayeyi
aktar›yor: “Hiçbir eseri, istedi¤i kaliteye ulaflmadan
elinden ç›kmazd›. Modellerini seçme flekli çok ilginçti.
Sokaktaki vatandafllardan, yak›n dostlar›ndan ya da
akrabalar›ndan seçerdi. Ona modellik etmek zordu.
Kafas›nda gelifltirdi¤i kompozisyonun hakk›n› verecek
atmosferi ya da tipi bulmadan tatmin olmazd›. Kulüp
rak›s›n›n üzerindeki etiket, bunun en canl› misalidir.
Birçoklar› bana, ‘bu etiket üzerindeki baylardan biri
eflinizmifl, do¤ru mu?’ diye sorarlard›. Evet do¤rudur,
kendisidir. Di¤eri de meflhur flair, yazar, üstad Faz›l
Ahmet Aykaç’t›r. Tekel’in bu etiketi için bafllang›çta
kompozisyonu kafas›nda gerçeklefltirmifl, eskizler
yapm›fl, birkaç model denemifl, ama bir türlü tatmin
olmam›fl. O esnada yak›n dostu Aykaç da seyirciymifl.
‹hap Bey ona dönüp, ‘Faz›l gel fluraya otur!’ demifl ve
kendisi de karfl›s›na geçip oturmufl. Böylece o mefl-
hur Kulüp Rak›s› etiketi haz›rlanm›fl.”



Minyatür, Anadolu topraklar›na birçok kültürün
etkisiyle süzülüp gelen bir sanat. Mo¤ol impa-
ratorlar› ak›nlar› düzenledikleri dönemlerde,

yanlar›nda dönemin en iyi minyatür ustalar›n› da götürü-
yorlard›. ‹ran, Ortado¤u ve Anadolu’nun içlerine kadar ge-
len Mo¤ollar arac›l›¤›yla, minyatür ustalar› bu kentlerde
eserler vererek sanat›n tan›nmas›n› sa¤lad›lar. Mo¤ollar›n
ard›ndan buralarda kurulan devletler kendi ekollerini de
gelifltirdiler. Do¤a flartlar›ndan dünya görüflüne, k›yafet-
lerden yaflama biçimine farkl› minyatür üsluplar› olufltu.
Selçuklular›n ard›ndan minyatür, tüm bu geliflmelerin so-
nucunda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na ulaflt›. Osmanl› min-
yatürlerinin en güçlü oldu¤u devir olan 16. yüzy›l, Nakkafl
Osman, Nigari gibi sanatç›lar›n oldu¤u dönemdi.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanl› minyatür
sanat›nda pek çok yenilik ortaya kondu. fiehnamecilik
ad› verilen ve minyatürün tarihi olaylar›n saptanmas›
amac›yla kullan›m› bu döneme denk gelen bir geliflme.
Bu anlay›fl içinde tarihi olaylar bir yandan yaz›ya geçiri-
lirken di¤er yandan resmedilerek kay›t alt›nda tutulu-
yordu. Savafllar, tahta geçifller, elçilerin kabulü, kutla-
malar gibi önemli olaylar minyatürlerde kendine yer bu-
luyordu. Resmi bir görev olarak gerçeklefltirilen tarihi

olaylar›n minyatürle belgelenmesi ifli, Osmanl› minyatü-
rünü di¤er ‹slam ülkelerinin minyatüründen ay›rt edici
bir özellik halini ald› ve Osmanl› ekolünü oluflturdu. 

200 y›l rafta kald›
Çok büyük ustalar›n yetiflti¤i Anadolu’da son 200 y›l bo-
yunca görülmeyen bu sanat, Prof. Dr. Süheyl Ünver’in
çabalar›yla diriltildi ve günümüzde Ünver’in ö¤rencisi
Nusret Çolpan taraf›ndan yaflat›l›yor. ‹stanbul metrosu-
nun duvarlar›ndan Dubai’deki Tekno Park’a kadar dün-
yan›n çeflitli noktalar›nda Çolpan’›n eserlerine rastlamak
mümkün. As›l ifli mimarl›k olan Çolpan, minyatürle tan›fl-
mas›n›n ard›ndan, mimari deneyimini minyatürlerine
yans›tarak dünyan›n birçok flehrini resmetmeye baflla-
m›fl. New York, Tokyo, Paris, ‹stanbul, Çolpan’›n res-
metti¤i kentler aras›nda. Tarihi olaylar›n resmedildi¤i
geçmifl dönem kentlerinin minyatürlerini görmeye al›flk›n
bizler için, New York’ta Özgürlük Heykeli’ni ya da Pa-
ris’te Eyfel Kulesi’ni bir minyatürde görmek ilgi çekici. 

Çolpan, minyatürün asl›nda bir kitap sanat› oldu¤unu
söylüyor. Dolay›s›yla ayr›nt›lar›n görülmesi için dikkatle
bak›lmas› gereken eserler verilmifl. Ayr›ca geçmifl dö-
nemde minyatürler devlet erkan› için yap›ld›¤›ndan sa-
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ray kütüphanelerindeki kitaplar› süslemifl. Bugüne ula-
flan yaklafl›k 20 bin minyatür var. Saray içerisinde ol-
malar› nedeniyle, yap›ld›klar› devirde bu minyatürleri
ancak birkaç yüz kifli görebilmifl. 

Matrakç› Nasuh tarz›
Minyatür için arflivin ve bilginin çok önemli bir unsur oldu-
¤unun alt›n› çizen Çolpan, ifle bafllamadan önce konuyla
ilgili genifl çapl› bir araflt›rma yaparak belge ve bilgi birik-
tirmenin flart oldu¤unu dile getiriyor. Arfliv çal›flmas›ndan
sonra ifle girifliyor minyatür ustas›. Bir flehri resmedecek-
se öncelikle leke a¤›rl›kl› eskizler çiziyor örne¤in. Objelerin
hangisinin büyük, hangisinin küçük olaca¤›na ve nerede
duracaklar›na leke çal›flmalar› yaparak karar veriyor. Her
çizimde resmi daha fazla detayland›r›yor ve bu eskizler
ona resmin bütününü görme flans› veriyor. Her mimari
objeyi tek tek inceleyip önce mimari aç›dan bak›yor, son-
ra minyatür formunda düflünüp resmediyor. 

Minyatür için seçti¤i flehirler, gezip gördü¤ü yerlerden olu-
fluyor. Bu yönüyle Kanuni döneminin ünlü minyatür sanat-
ç›s› Matrakç› Nasuh’tan etkilendi¤ini söylüyor. Gitti¤i se-
ferlerde gördü¤ü flehirleri resmetmifl. “Görmeden çizmek
zor” diyor Çolpan. ‹fl ya da gezmek için gitti¤inde binlerce
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foto¤raf çekiyor. O flehirle ilgili bulabildi¤i tüm doküman-
lar› topluyor. fiehri gezip kendi anlay›fl›na göre alg›lamaya
çal›fl›yor, notlar al›yor. Sonra bir kartpostal büyüklü¤ünde
eskizler çiziyor ve her defas›nda o eskizi daha da büyüte-
rek çizimi yineliyor: “fiehri nas›l konumland›raca¤›m, neh-
ri nereye koyaca¤›m, denizin ne kadar yer tutaca¤› böyle-
ce belirleniyor. fiehrin tamam›n› de¤il en can al›c› noktas›-
n› bulup resmetmek gerekiyor. fiehri genel hatlar›yla
oturttuktan sonra binalar› tek tek ele al›yorum ve ayr›nt›la-
r›n› çiziyorum. Minyatüre yerlefltirmeye karar verdiklerimi
boyuyorum ve a¤açlar› ekliyorum.”

Minyatürde renkler
Minyatürde do¤al boyalar kullan›l›yor. Saf, canl›, parlak
renkler tercih ediliyor ve renkler birbiriyle kar›flt›r›lm›yor.
Ifl›k ve gölge kullan›lmad›¤›ndan, farkl› renkler kar›flt›r-
mak yerine ayn› rengin tonlar› kullan›larak kontrast
oluflturuluyor ve renkler konuya göre belirleniyor. Renk
kullan›m›n›n s›n›r›n› ö¤renmek için Çolpan’a soruyoruz:
Minyatürde mavi bir a¤aç çizilebilir mi? “Mümkün” di-
yor Çolpan ve bir koflul koyarak sürdürüyor: “Bunun
için zamana ihtiyaç var. Minyatür binlerce y›ll›k bir sa-
nat. K›fl ve gece efekti ya da mevsimleri bask›n ç›kar-
mak olmaz.” Zaman diyerek ustal›¤› kastetti¤ini cümle-
nin devam›ndan anl›yoruz: “… ama ben yapt›m. Ya¤-
mur ya¤d›r›p flimflekler çakt›rd›m. Bu benim üslubum
oldu. ‹çimden geldi¤i gibi renklendiriyorum.” Bir kaosu
anlatmak istiyoruz mesela… Sahi bu minyatürde nas›l

anlat›l›r? Çolpan düflünmeden güncel bir örnekle yan›t-
l›yor bizi: “Örne¤in Irak’la ilgili bir fley çizmek isterseniz
minyatürün genel prensiplerini zedelemeden resmi k›r-
m›z›ya boyayabilirsiniz. Renk oyunlar› da olabilir, neden
olmas›n?” 

Minyatür zor sanat
Minyatür zor bir sanat ve bir minyatür için yaklafl›k bir
ay gerekiyor. Grafik, resim ve gündem hakk›nda bilgi
sahibi olmak da flart. “Her sanatla iliflkili olmal›s›n›z” di-
yor Çolpan, “donanma Komutanl›¤› için bir eser yapt›-
¤›n›zda modern gemileri de eski gemileri de bilmeniz
gerekiyor. Ayr›ca limandayken bayra¤›n arkaya kondu-
¤unu, sefer halinde göndere çekildi¤ini de bilmelisiniz.
Donan›m›n›z› art›rmak zorundas›n›z.” 

Peki, sanatç›, yo¤un bir ilgi, merak ve u¤rafl gerektiren
bu sanat›n gelece¤ini nas›l görüyor? Kendi aç›s›ndan
bakt›¤›nda umutlu oldu¤unu belirten Çolpan, “‹stedi¤im
potansiyele sahibim ve Türkiye’ye yetifltiremiyorum.
Çok çal›flanlar, bu ifli ciddiye alanlar maddi ve manevi
olarak kazan›rlar. Minyatür gelece¤i olan bir sanat” diye
konufluyor. Sanatç›, zaman›n›n ço¤unu minyatüre ay›r›-
yor. Kalan›n› mimarl›k ofisinde geçiriyor. Bazen bir ay
boyunca yaln›zca minyatüre zaman ay›rd›¤› da oluyor:
“Mimarl›kla ilgilenmek benim için bir çeflit mola gibi olu-
yor, iyi geliyor. Bir gün mimar, bir gün minyatür sanat-
ç›s› oluyorum ve bu bana büyük keyif veriyor.”

Minyatürde devrimin ad›: Levni

Lale Devri’nde
Osmanl›n›n bat›ya
aç›lmayla birlikte
bat›n›n, ya¤l› boya
resim, portre gibi
sanat eserleri Os-
manl› minyatürle-
rinin üslubunu da
etkiledi. Bu devirle
birlikte, tarihi olay-
lar›n resmedildi¤i
geleneksel üslu-
bun yan› s›ra hiç-
bir metne ba¤l› ol-
mayan figürlerin
ya da günlük hayatla ilgili konular›n ifllendi¤i örnekler
de verilmeye baflland›. 

Daha sonra 18. yüzy›lda Levni minyatürde öne ç›kt›.
Levni, di¤er minyatürcülere göre devrimci bir sanat-
ç›yd›. Eserleri Osmanl› minyatürlerinden çok farkl›yd›.
‹nsanlar›n diziliflinde, kompozisyonlarda klasik min-
yatürlere göre Bat› etkisi göze çarp›yordu. Klasik
minyatürlerde insanlar tek tek görünür ve birbirini
örtmezken, Levni üst üste figür y›¤abiliyor, minyatüre
az da olsa perspektif kat›yordu. 
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Nusret Çolpan, Kanuni döneminde yaflayan Matrakç› Nasuh adl› minyatür sanatç›s›ndan etkilenmifl. 
O da, Matrakç› Nasuh gibi yaflad›¤› yüzy›ldaki flehirleri resmediyor.
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M idenin Cilas› Çorba, Demlikten Süzülen Kül-
tür Çay, Sohbetin Bahanesi Kahve, Aflk›n ‹la-
c› Çikolata, Deniz Tutkunlar›na Tekne Sofra-

lar›… Çaydan kahveye, hamsiden çorbaya kadar çeflit-
li konularda yaz›lm›fl 19 kitap… Deniz Gürsoy’u yeme-
içme kültürü üzerine yazd›¤› bu kitaplardan tan›yoruz.
Büyük bir bölümü Türkiye’de ilk olma özelli¤ine sahip
olan kitaplardan. Toplu yemek sektöründe hizmet veren
Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.fi.’nin genel müdürlü-
¤ünü üstlenen Gürsoy’u kitap yazmaya iten neden ifl-
kolik olmas›. Yanl›fl okumad›n›z… O da gününün büyük
bölümünü çal›flarak ve ifl düflünerek geçiren bir ifl ada-
m›ym›fl. Bu durumdan kurtulmak için neler yapabilece-
¤ini düflünmüfl, tafl›nm›fl; sonunda çözümü, kitap yaza-
rak içindekileri boflaltmakta bulmufl. Yeme-içme kültü-
rü üzerine araflt›rmalar yapm›fl. 

Rak› biray›, çay kahveyi getirdi 
Gürsoy, kitap yazaca¤› konular› özellikle bugüne kadar
yaz›lmam›fl konular aras›ndan seçiyor. Ço¤u zaman
yazd›¤› kitaplar birbirini takip diyor. Rak› kitab› yazd›k-
tan sonra okuyucular›n›n,  rak› mezeleri kitab› yazmas›
yönündeki taleplerini yerine getiriyor. ‹stanbul Tak-
sim’deki Çiçek Pasaj›’nda çal›flan okuyucular›n› da k›r-
m›yor, bira üzerine kitap yaz›yor. Çay üzerine kitap
yazd›ktan sonra “kahveyi de yazay›m” diyor, yaz›yor.
Gürsoy’un “Yöresel Mutfa¤›m›z” ve “Tarihin Süzgecin-
de Mutfak Kültürümüz” isimli kitaplar›n› yazmas›n›n il-
ginç bir öyküsü var. Gürsoy, bir gün ABD’ye davet edi-
liyor. New York’ta Harward Üniversitesi ö¤retim görev-
lilerinden birisiyle tan›fl›yor. Bafll›yorlar yemek ve Türk
mutfa¤› üzerine sohbet etmeye… Gürsoy kendisini tu-
tam›yor; “Türk mutfa¤› dünyan›n üçüncü zengin mutfa-
¤› de¤il mi?” diye soruyor. Ald›¤› yan›t karfl›s›nda flafl›-
r›yor. ABD ve dünyan›n en iyi yemek kültürü akademi-
sinin yapt›¤› s›ralamada Türk mutfa¤›n›n ‹lk 10’da yer

almad›¤›n› ö¤reniyor. Çin, Fransa, ‹talya, Tayland, Gür-
cistan ve Hindistan ilk 10’da yer alan ülkeler aras›n-
da… Bu s›ralamaya girmek için üç koflul gerekiyormufl.
900’ü aflk›n flehir yeme¤inin reçetelerinin yer ald›¤› bir
kitap, 900’ü aflk›n yöresel yeme¤in bulundu¤u kitap ve
yemek kültürü üzerine bir kitap haz›rlanmas›… Gürsoy,
Türkiye’nin bu listede yer almamas›na içerliyor. Türki-
ye’ye döner dönmez de yöresel mutfak ve mutfak kül-
türü üzerine iki kitap yaz›yor. Bugünlerde önümüzdeki
aylarda yay›nlanacak Nargile, Gurmeli¤in Tarihi, Gurme
El Kitab› üzerine çal›fl›yor. 

Zevk almak için yiyor 
Yemek, 20 y›l öncesine kadar Gürsoy’un b›rak›n uz-
manl›¤›, ilgi alan›na bile girmezmifl, ta ki Sofra’da çal›fla-
na kadar… Geçmiflte Robert Koleji’nin kantin iflletmeci-
li¤ini yapan Gürsoy, Sofra’da genel müdürlük görevine
geldikten sonra her gün çok say›da yeme¤in tad›na
bakt›¤› için ister istemez yeme¤e ilgi duymaya baflla-
m›fl. Zaten böyle bir iflte yeme¤e ilgi duyulmay›p da ne
yap›l›r? Zaman içinde yemek, hayat›n›n en büyük zevk
unsuru olmufl. Eskiden yo¤un ifl temposu nedeniyle,
yaln›zca beslenmek için ö¤ün geçifltirici yemekler yer-
ken, zevk almak için yemek yemeye bafllam›fl. Gürsoy;
“Yemek, insan› hoflnut ediyor ve sohbetle pekiflti¤i za-
man farkl› bir keyif veriyor. Bu durumda da yemek ye-
mek insan› sosyallefltiriyor. ‹nsanlar›n doymak için ye-
mek yedikleri düflünülür. Bu, illüzyondur” diyor ve ünlü

gurme Tu¤rul fiavkay’›n flu sözünü hat›rlat›yor; “‹nsan-
lar beslenmek için de¤il, sosyal statüsünü göstermek
ve toplumsal yaflamdan haz almak için yemek yer.” 

Evinin mutfa¤›na girmiyor
Tüm bunlar sizi, Gürsoy’un yemek piflirmede usta oldu-
¤u yan›lg›s›na düflürmesin. Hala yemek yapmay› çok iyi
bilmiyor ve sevmiyor! Yemek yapma konusunda iddial›
olmad›¤›n›, ama baz› yemeklerinin özgün oldu¤unu söy-
lüyor: “En fazla 15 yeme¤i iyi yapt›¤›m söylenir. Ama ben-
den büyük bir repertuvar ç›kmaz.” Sözün k›sas›, o, ye-
meyi seviyor. Farkl› tatlar denemek için hafta sonlar› hiç
üflenmeden flehir d›fl›na ç›k›yor. Kendini yollara vuruyor,
Babaeski’ye köfte, Kastamonu’ya sarma yemeye gidiyor!
“Nerede iyi yap›lan bir fley varsa onu tatmak isterim” di-
yor Gürsoy. Bütün bu anlatt›klar›m›z sizlere “Nas›l oluyor
da, Deniz Gürsoy yemekten bu kadar iyi anl›yor?” dedir-
tebilir… Sorduk. Gürsoy, a¤›z tad›n›n spektrumunun ge-
nifllemesinin yemek yapmakla ilgili olmad›¤›n›, yemekleri
dikkatle tüketmekle ilgili oldu¤unu söylüyor: “Ben gurme
de¤ilim. Ama 20 y›ld›r bu iflin içinde oldu¤um için tatt›¤›m
yemeklerde neyin eksik oldu¤unu anlar›m. Nerede ye-
mek yersem yiyeyim hangi tad›n bask›n oldu¤unu anla-
r›m. Geleneksel yemeklerimizi tatma konusunda uzman
say›l›r›m.” 

Pilav-cac›k yoksa karn›yar›k da yok 
Gürsoy’un ilginç bir damak tad› var. Hiçbir yeme¤i seç-
miyor, ama her yeme¤in yan›ndaki yemeklerle iyi kom-
bine edilmesine özen gösteriyor. Pilav ve cac›k olma-
dan karn›yar›k, yeflil salata olmadan bal›k yemiyor. Si-
midi kaflar peynirsiz, soslu bifte¤i patates k›zartmas› ve
flarap olmadan asla yemiyor. Efliyle evlenmeden önce
p›rasa, kereviz ve yeflil mercime¤i sevmiyormufl. Ama
efli zeytinya¤l› yemekleri çok iyi yapt›¤› için art›k sever
o l m u fl .

Keyif veren kitaplar

Çay› anlatan bir kitap da yazd›n›z. Türk kültüründe
nas›l bir yeri var? 
Çay›n kültürümüzde yer almas› üç aflamal› gerçeklefl-
ti. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1930’lu y›llarda
Karadeniz’de çay›n ihraç edilmesi, çay› ucuzlatt› ve
yerli mal haline getirdi. O zamana kadar biz kahve tü-
keten bir toplumduk. 1978-80 y›llar›nda kahvenin ithal
edilememesi dolay›s›yla insanlar çay içmeye bafllad›.
Her krizden sonra halk fakirleflti, al›m gücü azald› ve
çay tüketimi artt›. Lahmacuncular›n aç›lmas›, günü-
müzde ise simit dükkanlar› çay›n tüketimini art›rd›.

Türk mutfa¤› zaman içinde ne tür de¤iflimlere u¤ra-
d›, di¤er mutfaklardan nas›l etkilendi? 
Dünyada mutfak kültürü zengin olan ülkeler, genellik-
le imparatorluk kurmufl ülkelerdir. Türkler Orta As-
ya’da yaflamadan önce, orada bir mutfak kültürü var-
d›. Mezopotamya’da ölen kiflileri sevdi¤i yemekle bir-
likte gömüyorlarm›fl. Mezarlarda mercimek çorbas›
bulundu. M.Ö. 3000 y›l›nda dü¤ünlerde etli dü¤ün
çorbas› ve bulgur pilav› yenilir, flarap içilirmifl. Erzin-
can ve Erzurum’da dü¤ün çorbas›n›n piflmesi tesadüf
mü? Böyle bir tarihe sahibiz. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
topraklardan çekilirken o co¤rafyalar›n kültürü tafl›n›-
yor. Adapazar›’nda Boflnak böre¤inin olmas› bunu is-
patl›yor. Göç ederken mutfak kültürlerini de birlikte

getiriyorlar. Baz›lar› ‹stanbul mutfa¤›n›n de¤iflti¤ini
söylüyor ve bu duruma olumsuz bak›yor. Ben öyle
düflünmüyorum. Gaziantep’ten göç edenler Antep
kebab›n›, Ankara’dan gelenler Ankara tavas›n› bera-
berinde getiriyor. Eskiden ‹stanbul’da lahmacuncular
yoktu. ‹ç göç, yemek kültürümüzü çeflitlendirdi. Bu
olumsuz bir geliflme de¤il. 

Yeme-içmenin yan› s›ra tespih üzerine de kitab›n›z
var… 
Kitaplar›mda, günlük yaflam›n ayr›lmaz parças› olan
ve insan› insan yapan unsurlar› ele almaya çal›fl›yo-
rum. Kültürümüzün parças› olan konular› iflliyorum.
Nargile üzerine yak›n zamanda yay›nlanacak bir kitap
yazd›m. Tespih kitab›n› yazmam›n en önemli neden-
lerinden birisi koleksiyonunu yap›yor olmam. ‹nsanla-
r›n rahat ve keyif alarak okuyaca¤› ve bitirdikten son-
ra da ak›llar›nda bir fleyler kalaca¤› kitaplar yazmaya
çal›fl›yorum. Hem keyif alacaklar, hem bilgilenecekler. 

• Karadeniz çay›n›n yaprak ve dallar› kal›n oldu¤un-
dan, içindeki tanen ve di¤er çaya özgü maddeleri ç›-
karabilmek için 20 dakika demlemek gerekiyor. ‹thal
çay ise, alt› dakikada demlenebilir. 
• Dikkat! Demlikteki suyun ›s›s› 95 derecenin alt›na
düflmesin. 
• Demlik porselen ya da seramik olsun. Porselen, s›-
cakl›¤› korur. 
• Çaydanl›¤› a¤z›na kadar suyla doldurun. Çünkü su-
yu demli¤e boflaltt›¤›n›zda su seviyesi çok düfler,
üzerine su ekledi¤inizde ise ›s› 95 derecenin alt›na
iner. 
• Çaydanl›k yatay olmal›. Demli¤e su boflalt›ld›¤›nda
iki santimetreden fazla seviye düflüflü olmas›n. 
• Çay› demlemeden önce çay›n ›slat›lmas›na gerek
yok. 
• Çaydanl›¤›n demli¤i bafltan beri üstte olmal› ki, su-
yun s›cakl›¤› demli¤e geçsin. Çay› demlemeye baflla-
d›¤›n›zda porselen elinizde tutamayaca¤›n›z k›vamda
o l s u n .

Çay› böyle demleyin

Yeme-içme kültürü üzerine kitaplar yazan Deniz Gürsoy, yeme¤i art›k zevk almak için yedi¤ini söylüyor.
Ona göre, insanlar›n doymak için yemek yedikleri düflüncesi bir yan›lg›, yaln›zca bir illüzyon!

Deniz Gürsoy
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Do¤an›n foto¤rafç›s›
Bugüne kadar ‹skandinavya, Türkiye ve Avrupa’n›n çeflitli yerlerinde çekimler yapan do¤a foto¤rafç›s›
Serkan Günefl, do¤ay› ikinci evi olarak görüyor. Onun için sürekli de¤iflen do¤aya tan›kl›k etmek 
hayattaki en büyük keyif.
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Do¤a foto¤rafç›s› Serkan Günefl’in foto¤raf ma-
ceras› evlenip ‹sveç’e yerleflmesiyle bafll›yor.
Önceleri amatör olarak foto¤rafç›l›kla ilgilenen

Günefl, ‹sveç’in do¤as›na hayran oldu¤u için do¤a fo-
to¤rafç›l›¤› yapmaya karar veriyor.
Ard›ndan kar k›fl demeden kendini
vahfli do¤an›n kollar›na b›rak›yor.
Do¤an›n el de¤memifl taraf›na hay-
ran oldu¤unu söyleyen Günefl,
2006’da do¤a foto¤rafç›lar›n›n en
prestijli yar›flma olarak gördü¤ü BBC
Wildlife Magazine’in, Natural History
Museum ile ortaklafla düzenledi¤i Y›-
l›n Do¤a Foto¤rafç›s› Yar›flmas›’nda
en iyi portfolyo kategorisinde birinci-
li¤e lay›k görüldü. 55 ülkeden 18 bin
foto¤raf›n kat›ld›¤› yar›flmada, 18–26
yafl grubunu kapsayan kategoride,
alt› foto¤raftan oluflan portfolyosuyla
ödülü hak etti. Günefl, bu yar›flmada
ödül alan ilk Türk ve ‹sveç’ten kat›l›p bu kategoriden
ödül alan ilk foto¤rafç› unvan›n› kazand›. 

Nas›l bir çal›flma flekliniz var? Kimler için çekim yap›-
yorsunuz? 
Yaln›zca kendi arflivim için çekim yap›yorum. Dergiler-
den ya da kitaplardan özel teklifler al›rsam tabii ki bun-
lar› de¤erlendiriyorum. Ancak foto¤raflar›m› bir tablo

fleklinde satmay› tercih ediyorum. Foto¤raflar›m› flir-
ketler ya da kiflilerin evlerinde, iflyerlerinde görmek is-
temeleri bana en büyük keyfi veriyor, bir sanatç›n›n
paylaflma keyfini.

Bu iflin bütçesi ne kadar? Sponso-
runuz var m›? 
Foto¤rafta en çok masraf ekipman
ve seyahatler için oluyor. ‹sveç’te
tüm ekipman›m› temin eden bir
sponsorum var. Seyahatlerimi proje
bazl› yapmaya çal›fl›yorum ve geçi-
ci proje sponsorlar› buluyorum.
Türkiye’de de bu konuda ilgili flir-
ketler oldu¤unda inan›yorum ama
henüz bu tip bir çal›flma yapmad›m.
Örne¤in sponsorum olan flirketin
deste¤iyle kas›m ay›nda Afrika’ya
bir foto¤raf gezisi yapaca¤›m.

Hangi mevsimlerde çekime gidiyorsunuz? Tek bafl›n›za
gitmeyi mi tercih ediyorsunuz? 
Dört mevsim çekim yapabiliyorum ve hepsinden ayr›
keyif al›yorum ama sonbahar ço¤u do¤a foto¤rafç›s›-
n›n oldu¤u gibi benim de favorim. Çekime tek bafl›ma
gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü do¤ayla bafl bafla ka-
l›nca objelere ya da manzaralara karfl› olan hislerimi fo-
to¤raf karesine daha rahat dökebiliyorum.

Serkan Günefl
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Çekim için yola ç›kmadan önce ne tür haz›rl›klar yap›-
yorsunuz? 
D›flar›da geçirece¤im her bir gün için evde de bir gün
haz›rl›k yapmam gerekiyor. E¤er iki haftal›¤›na bir seya-
hate ç›kacaksam en az iki haftal›k bir ön haz›rl›k yap-
mam gerekiyor. Gidece¤im mekan›n hava koflullar›na
ve mevsime göre k›yafetler götürüyorum. Ço¤unlukla
kuzey ülkelerinde çekim yapt›¤›m için nefes alan cins-
ten, kal›n k›fll›k k›yafetleri s›kça kullan›yorum.

Çekimlerde ne tür tehlikelerle karfl›lafl›yorsunuz? Tehli-
kelere karfl› nas›l önlemler al›yorsunuz?
Do¤a foto¤rafç›l›¤›n›n bir de izcilik k›sm› var tabii ki. Ba-
zen gitti¤im bölgelerde ilk önce hayatta kalma sonra
ise foto¤raf çekme s›ralamas›yla karfl› karfl›ya kalabili-
yorum. Do¤aya sayg›m sonsuz oldu¤undan do¤an›n
flartlar›na uygun hareket etmeye çal›fl›yorum. Bu da
beni tehlikeli hayvan ya da iklimlerden koruyor. Müm-
kün oldu¤u kadar okuyup bilgi edinmeye çal›fl›yorum.
Bilgi gerçekten hayat kurtarabiliyor.

Sa¤l›kla ilgili ciddi sorunlar yaflad›n›z m›? 
Norveç seyahatlerimin birinin ikinci gününde hasta ol-
du¤umu hat›rl›yorum. Gerçekten evde olup s›cak bir
çorba içmeyi hayal ediyorsunuz, ama yan›n›zda uyku
tulumunuz, çad›r›n›z ve yiyeceklerden baflka seçene¤i-
niz yok. Ancak bu tip fleylere zamanla al›fl›yorsunuz.
Do¤a ikinci evim, ama al›nacak önlemler her zaman
var. Örne¤in Afrika seyahatime gerekli s›tma ve hepa-
tit afl›lar›m› yapt›rd›ktan sonra gidece¤im.

Vahfli do¤ada hayvanlara nas›l yaklafl›p foto¤raflar›n›
çekiyorsunuz? 
Her hayvan›n bir korku çemberi var. Bu çemberin s›n›r-
lar›n›n nerede oldu¤unu bilmeniz gerekiyor. Memelile-
rin koku alma ve iflitme duyular› çok geliflmifltir. Kufllar
ise çok iyi görürler. Bu tip özellikler türden türe de çok
de¤iflebilir. Sabah›n en erken saatlerinde daha gün
do¤madan uygun yerlerde pusuya yat›p hayvanlar›n
yemek yemeye ç›kmalar›n› beklemek uygulad›¤›m tak-
tiklerinde yaln›zca biri. 
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Do¤ada çekim yapman›n zorluklar› neler? ‹yi bir perfor-
mans için neler yap›yorsunuz? 
Do¤a foto¤rafç›l›¤› çok iyi kondüsyon gerektiren bir
m e s l e k d a l ›. Bütün vücudunuzu kullanman›z gerekebi-
liyor ve sabahtan akflama bazen birkaç saatlik uykuyla
çekim yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Haftada en
az bir gün tüm vücut egzersizlerimi düzenli olarak ya-
p › y o r u m .

Çekimlerde kontrol ne kadar sizde oluyor?
Manzara, detay ve çiçek çekimlerimde kontrol tama-
m›yla bende oluyor. Çünkü gerekli ›fl›¤› ve havay› seç-
me flans›m var ve deklanflöre basmadan önce yap›l-
mas› gereken her fleyi yap›yorum. Foto¤raf karesinin
kusursuz olmas› için ince ayr›nt›lara kadar d ü fl ü n ü y o-
rum. Ancak hayvanlara gelince çok fazla seçene¤iniz
olmuyor. Tüm haz›rl›klar› yapm›fl olsan›z bile bekledi-
¤iniz kufl ortaya ç›kmayabiliyor. Çekece¤iniz tür hak-
k›nda ne kadar ç o k bilginiz varsa kontrolünüz de o
k a d a r a r t › y o r .

Bugüne kadar istedi¤iniz çekimi yapmak için en çok
nerede, ne kadar beklediniz? ‹stedi¤iniz sonucu elde
ettiniz mi? 
Türkiye’de Manyas Kufl Cenneti’nde pelikanlar ve ba-
l›kç›lar›n istedi¤im foto¤raflar›n› çekmek için sabah›n ilk
›fl›klar›ndan akflam›n karanl›¤›na kadar tam dört gün
bekledim. Bal›kç›lardan memnun kald›m, ama pelikan-
lar için tekrar gelece¤im. 

Sizden dinledi¤imiz kadar›yla hayli zahmetli bir ifl. Bu
iflten iyi para kazan›yor musunuz?
Oldukça iyi diyebilirim. Baz› ifller var ki bir y›l boyunca
iki tane yapsan›z sizi rahat doyurur. Ancak baz› ifller de
çok zahmetli olmas›na karfl›n çok iyi para kazand›rma-
yabiliyor. Her ifli kabul etmiyorum. Bana sanatsal ve
ekonomik anlamda uyan iflleri tercih ediyorum. 

Toplam kaç foto¤raf çektiniz? Sizi en çok etkileyen ve
heyecan veren fley nedir? 
Foto¤raflar›m›n say›s›n› bilmiyorum, ama binlerce diye-

bilirim. Norveç dünyan›n do¤as› en güzel ülkelerinden
biri. En çok buradan etkileniyorum. Her sonbahar mut-
laka Norveç da¤lar›na seyahat ediyorum. Do¤adaki her
fleyi çekmekten çok keyif al›yorum, ama en heyecan
verici hayvan foto¤raflar› oluyor.

Ayn› co¤rafyay› farkl› mevsimlerde foto¤raflad›¤›n›z ol-
du mu?
Ayn› do¤al bölgeyi y›llarca farkl› zaman ve mevsimlerde
foto¤raflad›¤›m çok oldu. ‹sveç’te ve Norveç’te çekim
yapt›¤›m bölgelerin ço¤una birden fazla gittim. Bu da
insana ayr› bir keyif veriyor. Do¤an›n de¤iflimine tan›k-
l›k ediyorsunuz.

Ne gibi de¤iflimlere tan›k oluyorsunuz?
Bir do¤a manzaras› hiçbir zaman di¤eriyle ayn› olmu-
yor. Do¤a foto¤rafç›l›¤›n›n beni etkileyen yönlerinden
biri de bu. Ayn› gün içinde farkl› saatlerde dahi apayr›
foto¤raflar çekebilirsiniz. Bu de¤iflimi anlatmak zor.
Yaflamak gerekiyor.

Do¤adaki huzur

Serkan Günefl için insan elinin çok az de¤di¤i, hatta hiç de¤medi¤i ve insani
unsurlar›n foto¤raf›n içinde yok denecek kadar az oldu¤u foto¤raflar do¤a foto¤raf›.

Çekti¤i foto¤raflarda mutlaka bütün canl›lar›n do¤al ortamlar›nda olmalar›na özen 

gösteriyor. Botanik bahçeleri ya da hayvanat bahçelerinde foto¤raf çekmeyi pek 

tercih etmiyor. Günefl, “Do¤an›n insan› topra¤a, yani yarat›ld›¤›m›z ve tekrar geri

dönece¤imiz yere yaklaflt›rd›¤›n› düflünüyorum. Do¤ada oldu¤um zaman bambaflka

bir huzur ve duygu yo¤unlu¤una bürünüyorum” diyor. 
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Antalya Körfezi'nin kuzey ucundan Fethiye ilçe-
sine kadar uzanan yar›mada birçok farkl› me-
deniyete ev sahipli¤i yapm›fl. Tarihsel geliflimi

hakk›nda çok az bulguya sahip olunan bölgede varl›¤›-
n› sürdürmüfl olan en önemli uygarl›k Likya. M.Ö.
600'lerde bölgede kuruldu¤u tahmin edilen Likya Uy-
garl›¤›’n›n Anadolu’yu mesken tutan çeflitli ›rk ve mede-
niyetler aras›nda daima farkl› bir yeri olmufl. 

Da¤l›k ülkelerinde kapal› bir toplum olarak, özgürlük ve
ba¤›ms›zl›klar›na en düflkün ve yabanc› uluslar›n ege-
menliklerine en çok direnen bir ›rk olarak yaflam›fllar.
Ba¤›ms›zl›klar›na olan düflkünlükleri onlar› tarihte
“onurlu bir toplum” fleklinde an›lmaya mahkum etmifl.
Asl›nda bugün rastlanmas› zor baflka mahkumiyetlere
de sürükledi¤i söylenebilir. Likyal›lar, tarihte pek görül-
memifl flekilde, savaflta yenildikleri düflmanlar›na esir
düflmemek için topluca intihar eylemleri de gerçeklefl-
tirmifller. 

Toplu intiharlar
Bu toplu intiharlar hakk›nda Heredot’un anlatt›klar›na
göre, M.Ö. 540’da Bat› Anadolu, Pers generali Harpa-
gos taraf›ndan fethedilir. Harpagos, Karia’y› (Bodrum
yöresi) ald›ktan sonra Likya’ya do¤ru ilerler, Likya’n›n
baflkenti olan, bugünkü Fethiye’ye 50 km uzakl›ktaki
Xanthos (Ksantos)’a gelir. Xanthoslular teslim olmay›p,
kendilerinden onlarca kat daha kalabal›k olan orduyla

savafla tutuflurlar. Sonuç beklendi¤i gibi olur, yenilirler.
Bu yenilginin ard›ndan da, Xanthos’taki kad›nlar›n›, ço-
cuklar›n›, kölelerini, mallar›n› kentin yukar›s›na ç›kar›p
yakarlar, kenti de atefle verirler. Geride kalan savaflç›-
lar da cepheye at›larak son ferdine kadar savaflarak
can verir. 

Xanthoslular›n ikinci toplu intihar›, benzer bir flekilde
Roma’ya karfl› olur. Brutus, Sezar’› öldürdükten bir y›l
sonra Roma ‹mparatorlu¤u’nu güçlendirmek için ordu-
suyla Likya’ya gelir. Xanthoslular Brutus’un isteklerini
kabul etmezler, savafla tutuflurlar. Xanthoslular kentin
kenar mahallelerini y›k›p çevresine hendek kazarak Ro-
ma ordusuna oklar›yla atefl açarlar. Brutus hende¤i
doldurtur, Xanthoslular flehir duvarlar›n›n içine çekilirler.
Brutus flehrin duvarlar›n› tahrip etmeye bafllar. Çetin bir
savafltan sonra günefl batmak üzereyken flehir Roma-
l›lar taraf›ndan ele geçirilir. fiehrin düfltü¤ünü gören
Xanthoslular evlerine koflar ve ailelerini öldürdüler. 

Bu durumu ö¤renen Brutus büyük bir üzüntüye kap›la-
rak askerlerine geri çekilmelerini emreder, ateflkes tek-
lifinde bulunur. Bu teklifi reddeden Xanthoslular daha
önce yapt›klar› gibi flehrin ortas›nda daha öce haz›rla-
d›klar› odun y›¤›n›n› atefle verir ve geride kalan savaflç›-
lar bu atefle atlayarak intihar eder. Bu iki toplu intihar
olay› Likyal›lar›, ba¤›ms›zl›klar›na düflkün gururlu bir
medeniyet olarak tarihe ifller. 

Gurur ve onurun medeniyeti: Likya
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Denizin uygarl›¤›
Likya ismi ve Likyal›lar›n kökeni hakk›nda tarihçiler ta-
raf›ndan birçok görüfl ileri sürülüyor. Heredot'a göre
Likyal›lar Girit'ten göç etmifl bir topluluk. Günümüz ta-
rihçilerinden kimilerine göre ise, Eski fiark ve M›s›r kay-
naklar›n›n da gösterdi¤i gibi, Lukka'lar yani Likyal›lar en
az M.Ö. 2000 y›l› ortas›ndan beri Likya'da oturan bir
kavim. 

Hitit kaynaklar›nda da Lukka ad› geçiyor ve bu bölge-
den “›fl›k ülkesi” olarak söz ediliyor. Elmal›'ya 11 km
olan Semahöyük köyünde yap›lan kaz›lar erken bronz
ça¤› yerleflimini ortaya ç›karm›fl durumda. Finike ilçe s›-
n›rlar›nda ve yak›n çevrede birçok tarihi kal›nt› bulun-
mas›na karfl›n bunlar›n tarihi Semahöyük kadar eskiye
gitmiyor. Bu kal›nt›larda yap›lan arkeolojik araflt›rmalar-
da elde edilen bulgular›n en eskileri Likya Uy g a r l › ¤ ›’n-
dan kalanlar.

Likyal›lar›n komflu devletlerle ittifak kurmalar›, deniz
afl›r› savafllara kat›lmalar›, onlar›n bir devlet yap›s›na ve
güçlü bir deniz filosuna sahip olduklar›n› kan›tlayacak
deliller. Kolonizasyon devrinde ise Likya'n›n do¤usun-
da yaln›zca bir flehirde yerleflme görülmesi Likyal›lar›n
kuvvetli durumlar›n› M.Ö. 1. yüzy›lda da sürdürdü¤ünü
gösteriyor. Kolonizasyon devri ile Likya'n›n Persler ta-
raf›ndan M.Ö. 6. yüzy›l›n yar›s›ndaki istilas› aras›nda,
Likyal›lar›n hürriyetlerine sahip, ba¤›ms›z olduklar› anla-

fl›l›yor. Bu s›rada kuvvetli bir devlet olan Lidya'n›n, Lik-
yal›lar› da itaatleri alt›na alamay›fllar› bunu gösteriyor.
Do¤u Akdeniz ticaretinin geliflmesi önce Persleri, daha
sonra Büyük ‹skender'i Likya'ya çekmifl ve ‹skender
M.Ö. 330 y›l›nda bütün Likya'y› denetimi alt›na alm›fl.
Likyal›lar bu istilaya karfl› koymam›fllar ve teslim olmufl-
lar. Bunun nedeni, Pers bask›s›n›n ‹skender ile tama-
men ortadan kalkaca¤›n› umut etmeleri. Fakat aksine
‹skender'in Likya'ya gelmesinden sonra Likyal›lar tam
ba¤›ms›zl›klar›n› bir daha kazanamam›fllar. Büyük ‹s-
kender'in ölümünden sonra denetimin zay›flamas›, za-
man zaman Suriye, M›s›r ve Rodos'un Likya'da hege-
monya kurmalar›na yol açm›fl, bu kargafla, Likya Birli-
¤i'nin Limyra Beyi Perikles taraf›ndan M.Ö. 2. yüzy›l›n

bafllar›na do¤ru kurulmas›yla yerini tekrar istikrara b›-
rakm›fl. Daha sonraki y›llarda sahillerin tekrar korsan
yata¤› haline gelmesi üzerine M.Ö. 67'de Pompeyüs
büyük emir selahiyeti ile buralara gelip korsanl›¤› sona
erdirmifl, M.S. 43'de de Romal› imparator Cladius tara-
f›ndan Likya ile Pamfilya birlefltirilerek yeni eyaletin ismi
Likya-Pamfilya yap›lm›fl.

Kaç›n›lmaz asimilasyon
Likya ve Pamfilya tek bir eyalet olarak birlefltirilmelerine
karfl›n, iki ülkenin do¤as› ve insanlar›n›n birbirine ben-
zememesi yüzünden, bu birliktelik pek s›k› olmad›. Uy-
gulamada ifllerini ayr› ayr› görüyorlard›. Bu birleflik eya-
let düzeni 4. yüzy›la kadar devam etti. Likya’da 40 ka-
dar kent vard›. Her kentte ortalama 5 bin kifli yafl›yor-
du. Dolay›s›yla tüm Likya'da 200 bin kadar nüfus vard›.
Erken H›ristiyanl›¤›n bafllamas›yla, Myra (Demre), böl-
gede yay›lan H›ristiyanl›¤›n merkezi haline gelmiflti. 

Helenler ve Romal›lar döneminde her türlü de¤erlerini
kaybeden Likyal›lar, Bizans hakimiyeti ile eriyip gittiler.
Bugün bile Anadolu’da Likya kadar yerel kültürünü ko-
ruyabilen bir baflka yer bulmak hayli zor. Likya’n›n ya-
p›lar› içinde Likya’y› meflhur yapan ünlü mezarlar›. Bu
mezarlar, payeli mezarlar, tap›nak tipi mezarlar, ev tipi
mezarlar ve lahitler olmak üzere dört çeflit. Günümüz
dünyas›nda Likya medeniyetini Anadolu’daki bu me-
zarlar temsil ediyor.

Likya Federasyonu

Likya kentlerinin federe bir idare biçimini kurmufl olmalar›, onlar› di¤er
medeniyetlerden farkl› k›lan unsurlardan biriydi. Federasyonun 

yönetiminde alt› büyük kent (Xanthos, Patara, P›nara, Tylos, Myra ve

Olympos) üç oy hakk›na sahip kentlerdi. Di¤er kentler, büyüklüklerine

göre iki ve bir oy hakk›na sahiptiler. Daha küçük birimler ise birleflerek

bir oy hakk›na sahip olurlard›. Likya’da irili ufakl› 70 yerleflim yeri

bulunuyordu. Her y›l belirlenen bir kentte federasyonun kongresi
toplan›yor, bir baflkan (Lykiarkh) seçiliyordu. Ayr›ca di¤er memur ve

hakimler de seçimle belirleniyordu. 

Antalya Körfezi'nin kuzey ucundan Fethiye ilçesine kadar uzanan yar›mada M.Ö. 600'lerde kuruldu¤u
tahmin edilen Likya Uygarl›¤›’n›n yer ald›¤› tarihi bölgeyi kaps›yor. Tarihte Likyal›lar, onlar› toplu 
intihara kadar götüren onur ve gururlar›yla tan›nm›fl. 
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fiehr-i ‹stanbul’dan gelip geçenler
Dünyaca ünlü birçok edebiyatç› ve devlet adam› gelip gitmifl ‹stanbul’a deniz yoluyla. Birço¤u an›lar›nda
‹stanbul’dan söz ederken, içinde bulunduklar› gemi Haliç’e do¤ru dümen k›rd›ktan sonra karfl›lar›na ç›kan
manzaraya hayran olduklar›n› anlatm›fllar. Pierre Loti, Lamartine, Flaubert ve di¤erleri…

Bir hayal kenti 
Gezdi¤i flehirler aras›na ‹stanbul’u da katan yazarlar-
dan biri Danimarkal› masal ustas› Hans Christian An-
dersen. ‹flte Andersen’in ‹stanbul tarifi: 
“Geceki f›rt›nan›n ard›ndan do¤an sabah günefli bulut-
lar ve sisle mücadele halindeydi. Arkam›zda Marmara
Denizi koyu yeflil dalgalarla köpürüp coflarken, karfl›-
m›zda t›pk› Venedik gibi, bir hayal kenti, dev Constan-
tinopol, yani Türklerin Stambul'u ç›kt›. Her biri Nuh'un
gemisinin bir benzeri olan, kubbeleri alt›n alemli cami-
leri, gri bulutlu gökyüzüne karfl› p›r›l p›r›l parlayan zarif
sütunlara benzer yüzlerce minaresi ve koyu k›rm›z› bi-
nalar›yla karfl›m›zdaki bu tafl denizinin aras›ndan kara
serviler ve yemyeflil ç›narlar bafllar›n› arabeskvari
uzatm›fllard›. Binalardan her birinde baharat, ekmek,
et ya da giysi sat›lan dükkanlar›n bulundu¤u dolam-
baçl› bir soka¤a gelmifltik; dünyan›n bütün milletleri
sanki burada toplanm›flt›.”

B o r g e s

Mark Twain F l a u b e r t H e m i n g w a y

H.C. Andersen



‹nsan ço¤u kez içinde bulundu¤u güzelli¤i fark
edemez. O çemberden ç›k›p d›flar›dan bakmas›
gerekir güzelli¤i görebilmesi için. Bu da her zaman

kolay olmaz. ‹stanbul da ‹stanbullular için s›radand›r.
Her yer gibidir… Belki de bu yüzden ‹stanbul daha çok
yabanc›dan k›ymet görmüfl, bu yönüyle de k›skan›l-
m›flt›r. Asl›nda cezp eder, büyülü ve büyüleyicidir.  Bo-
¤aziçi’yle, mavi suyun üzerinde sal›nan vapurlar›yla,
K›zkulesi’yle gelir bu flehre tüm mevsimler… 

Bir yanda bahar güneflini akflamlar› arkas›nda saklayan
K›zkulesi, sol tarafta s›rayla yap›lanm›fl dünyaca tan›n-
m›fl birçok tarihi cami, bir zamanlar padiflahlar›n yaflam
sürdükleri Topkap› Saray›, sa¤ tarafta Galata Kulesi ve
tarihe can veren, tarihi tarih yapan nice yap›. Yaln›zca
bu mu? Koca bir imparatorlu¤un kültürel, toplumsal
yönünün de aynas› ‹stanbul. Dünyaca ünlü birçok ya-
zar, birçok flair, sanatç› gelip gitmifl ‹stanbul’a deniz
yoluyla. Birço¤u an›lar›nda ‹stanbul’dan söz ederken,
içinde bulunduklar› gemi Haliç’e do¤ru dümen k›rd›ktan
sonra karfl›lar›na ç›kan manzaraya hayran olduklar›n›
anlatm›fllar. Kimi insan›ndan etkilenmifl, kimi mimarisin-
den… Kimi edebiyat›n› ‹stanbul’la süslemifl, kimi bafll›
bafl›na ‹stanbul’u edebiyat yapm›fl. 

Eyüp s›rtlar›ndaki afl›k
‹stanbul’a yolu düflen yazarlardan ilk akla geleni elbet-
te ki Julien Viaud. ‹sim yabanc› gelse de, Viaud, Pier-
re Loti’den baflkas› de¤il. Frans›z bir deniz subay›.
1868 y›l›nda deniz seyahatlerine bafllayan ünlü yazar
‹stanbul’a ilk kez 1876’da geldi ve bu geliflinde 7,5 ay
kald›. ‹stanbul’un kendisini büyüledi¤ini birçok kez
söyleyen ve yazan Pierre Loti, arad›¤› gerçek huzuru
bu flehirde buldu¤unu da yap›tlar›nda s›kça dile getir-
di. Ama onu büyüleyen yaln›zca ‹stanbul de¤il, bir Os-
manl› k›z›yd› ayn› zamanda. Hem mekana hem de bir

k›za duyulan aflk, onu 37 y›l ‹stanbul’a ba¤lad›. Loti,
y›llar boyu ‹stanbul ziyaretlerini sürdürdü. Fransa'da
evli oldu¤u söylenen Pierre Loti ile Osmanl› k›z› Aziya-
de aras›nda büyük bir aflk oldu¤u y›llarca efsane gibi
dilden dile aktar›ld›. Pierre Loti ayn› isimli roman›nda
Aziyade'ye olan aflk›n› gizlemedi. 

Hayat›n›n toplam 2,5 y›l›n› ‹stanbul’da geçiren Pierre
Loti, Türkiye’yi ve ‹stanbul’u en çok seven, Türkleri en
iyi tan›yan yazar olarak biliniyor. Frans›z edebiyat›nda
da, Pierre Loti ve Türkiye birlikte an›lsa da, birçok fleh-
ri gezip görme flans› bulan Frans›z yazar›n Türkiye’si
‹stanbul’la s›n›rl›yd›. Çemberlitafl’ta, hala ayakta duran
bir apartmanda yaflam›fl olan Pierre Loti, s›k s›k u¤ra-
d›¤› Eyüp s›rtlar›ndaki bir tepeye ve kahveye de ad›n›
verdi. 

‹stanbul çat›lar›ndaki flair
‹stanbul’un gördü¤ü en ilginç ve ünlü konuklardan biri
Frans›z flair ve siyasetçi Alphonse De Lamartine. Ha-
yat› boyunca hareket halinde olmufl bir dünya ünlüsü.
Do¤u seyahatine ç›karak birçok ülkede bulundu. Gitti-
¤i her yerde hayat›n› baflka bir yöne çevirdi. Siyasetçi
yönüyle tan›nsa da asl›nda o bir flairdi. ‹lk fliirleriyle ün
kazand›. Ama sonradan politikaya at›lmaya karar ver-
di. 20 May›s 1833 y›l›nda onu ‹stanbul’a getiren belki
de onun flair yönüydü. Lamartine, ‹stanbul’u neredey-
se kar›fl kar›fl gezdi. Ama Beyo¤lu’nda kalmay› seçti. 
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fiairce Düflünceler, Sokrat’›n Ölümü gibi eserlerin ya-
rat›c›s›n›n ilginç yönü, binalar›n çat›s›na ç›karak ‹stan-
bul’u seyretmesiydi. Ancak Lamartine, ‹stanbul’u
uzaktan seyretmekle kalmad›, dünyada çok az kifliye
k›smet olan padiflah saray›n› gezme ve görme olana¤›-
n› da buldu. Tahtta bulunan Osmanl› padiflah› Abdül-
mecid taraf›ndan iyi karfl›land›. Hatta o kadar iyi karfl›-
land› ki, kendisine Ayd›n’dan bir çiftlik hediye edildi!

‹stanbul’a sanatsal bak›fl
Ünlü Frans›z flair, oyun yazar›, romanc›, gazeteci ve
edebiyat elefltirmeni Pierre Jules Théophile Gautier de
‹stanbul’u görüp etkilenen tarihi kiflilikler aras›nda. ‹s-
tanbul’da gördü¤ü manzaralar, yap›lar, çarfl›lar, insan-
lar›n giyim ve davran›fllar› ve Bo¤az, Gautier’i hayli et-
kiledi. ‹flin ilginç yan›, sevdi¤i fleyleri övmekten haz et-
memesiyle tan›nan yazar, “‹stanbul Dünyan›n En Güzel
fiehri” adl› eserin sahibi! Gautier’in ‹stanbul’a gelen di-
¤er yazarlardan ayr›lan yönüyse gezmekten pek hofl-
l a n m a m a s › .

O daha çok, bir flair olarak, gitti¤i yerin ruhunu anla-
mak, insanlar›yla kaynaflmak, yerin ruhunu hissedene
kadar, uzun süre kalmak e¤ilimindeydi. 19. yüzy›l ‹s-
tanbul’unun harap olmufl evlerine, düzensiz sokaklar›-
na da bu gözle bakar. fiehir duvarlar›n›n etraf›nda a¤›r-
bafll› atl› araba gezileri, Ramazan’›n flenlikli geceleri,
büyük ‹stanbul yang›nlar›… Gautier, bunlar›n hepsini,
bir do¤ubilimcinin afl›r› tutkusundan öte sanatsal bir
dille anlatt›.  

Kad›n›n gelece¤ini gördü
16 Kas›m 1850 günü ‹stanbul’a dünyaca ünlü bir ya-
zar daha ayak bast›. Taksim'deki Hotel Justiniano’ya
yerleflti. Bu k›sa zaman içinde defterine düfltü¤ü not-
lardan biri, o dönemden 100 y›l sonras› için yaz›lm›flt›

sanki: "Do¤u'ya da kad›n özgürlü¤ü ister istemez ge-
lecek. Yüz y›l içinde harem, yok olup gidecek buralar-
dan da. Avrupal› kad›n örne¤i bulafl›c›d›r. Yak›nda ‹s-
tanbul'da da kad›nlar bafllayacaklard›r roman okuma-
ya... Haydi! Art›k elveda Türk sakinli¤iyle durgunlu¤u-
na. Buralarda da eski, çat›rday›p çökmede." Bu öngö-
rülerde bulunan kiflilik, Madam Bovary’nin dünyaca
ünlü yazar› Gustave Flaubert’ti. Flaubert, ‹stanbul’da
befl hafta kald›.

Salâh Birsel’in ünlü Kahveler Kitab›’nda anlatt›¤›na gö-
re, Flaubert, birçok yabanc›n›n ilgisini çeken Galata ve
Tophane’deki kahvelere de u¤ramadan edememifl. Bu
kahvelerden birinde ortal›kta oynayan üç Rum köçe¤i
görünce epey flafl›rm›fl ünlü yazar. Ama yaln›zca, bir
köçe¤in yandan sarkan siyah saçlar›n› 19’uncu Lou-
is’nin perukas›na benzetmekle yetinmifl, baflka bir yo-
rumda bulunmam›fl.

Kapal›çarfl› ve Türk kokusu
‹stanbul’a gelen ünlü yazarlardan biri, yazarl›¤› kadar
seyyahl›¤›yla da tan›nan Edmondo De Amicis’ti. Dün-
yada en çok okunan çocuk kitaplar› aras›nda bulunan
Çocuk Kalbi’nin de yazar› olan Edmondo De Amicis,
1874 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. 

‹stanbul’u anlatan meflhur kitaplardan Constantinopo-
li 1874, Edmondo De Amicis’in eseri. Ne var ki, y›llar
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Türkçenin t›n›s›ndan haz ald›
1899 do¤umlu Arjantinli, flair, öykü ve deneme yazar› Jorge Luis Borges efliyle beraber k›sa bir süre 
‹stanbul’da bulundu. Borges, bu gezi deneyimlerini Atlas adl› bir kitapta toplad›. Yazar Borges,
‹stanbul’a geldi¤inde yumuflak bir Almanca gibi t›nlayan tatl› bir dil duydu¤undan söz ederek Türkçeye olan 
be¤enisini dile getirdi. 
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y›l› Bütün Avrupa’n›n ulaflabildi¤i bu eser, Türkçeye
1981 y›l›nda çevrilebildi ve 1874 y›l›nda Kültür Bakan-
l›¤› Yay›nlar› aras›nda yay›mland›. 

Yazar ‹stanbul’u iyi gözlemlemifl ve tan›m›flt›. Bir yaz›-
s›nda Kapal›çarfl› hakk›nda kurdu¤u cümleler, ‹stan-
bul’u iyi tan›d›¤›n›n da göstergesiydi. Kapal›çarfl› es-
naf›n›n bir bak›flta yabanc› oldu¤unuzu, çarfl›ya ilk de-
fa gitti¤inizi, afla¤› yukar› nereli oldu¤unuzu hemen
anlad›¤›n› söylüyordu yazar: “On kifli bir a¤›zdan,
Mösyö! Kaptan! Kaballero! Sinyore! Ekselans! Kirye!
Maylor! diye seslenirler. Etraf›n›z nereden ç›kt›¤› bilin-
meyen insanlarla çevrilir. Bir tek kifliyle konuflmak
mümkün de¤ildir.” 

Ç›kt›¤› deniz yolculu¤unda rotas›n› ‹stanbul’a çeviren
Mark Twain’in Kapal›çarfl› hakk›ndaki fikirleri Edmondo
De Amicis’in söyledikleri kadar objektif say›lmazd›.
Twain’in ‹stanbul silueti konusundaki düflünce ve duy-
gular› ‹stanbul’a yolu düflen di¤er yazarlarla ayn› olsa
da, yani bu silueti eflsiz bir tabloya benzetse de, silue-
tin içinde dald›kça fikirleri de¤ifliyordu. 

Ayasofya’y› “kirli ve pis” diye tan›ml›yor, Kapal›çar-
fl›’dan “Türk kokusundan korunmak için burnunuzu t›-
kamadan gezemeyece¤iniz Kapal›çarfl›” diye söz edi-
yordu. Twain için semazenler de "uygarl›ktan uzak bir
gösteri" sergiliyordu. Övgüsüne mazhar olan tek eser
ise uygarl›¤›n, zenginlik ve soylulukla olan akrabal›¤›n-
dan olsa gerek, Sultan Mahmut'un mermer mezar›yd›.
Yani, Tom Sawyer'›n yarat›c›s› Mark Twain de ‹stan-
bul’u görmeden edemedi. 

‹stanbul’da bir savafl muhabiri
Amerikal› romanc›, k›sa-hikayeci ve gazeteci Ernest
Hemingway, k›sa ve gösteriflsiz yaz› üslubuyla bilinir.

Yazar›n ‹stanbul’da bulunufl gerekçesi ise gazetecilik
yönüyle ilgili. Kurtulufl Savafl›’nda savafl muhabiri ola-
rak ‹stanbul’da bulunan Hemingway’den, o y›llar›n ‹s-
tanbul’u hakk›nda flu sözler kald›: “‹stanbul, filmlerden
an›msad›¤›m›z bir karmafla ve gizem kenti de¤ildi kufl-
kusuz. Foto¤raflardan ve tablolardan hat›rlad›¤›m›z
kent de de¤ildi. Yaklaflan tren penceresinden uzanan
k›vr›ml› bir do¤rultuda, güneflin kavurdu¤u a¤açs›z bö-
lümlere yay›lm›fl bir evrendi ‹stanbul. 

Dört bir yan› denize ç›kan bu kentte, denize giren kü-
çük çocuklar›n k›vanc›n› izliyordum. Mavi sular›n he-
men ötesinde kahverengi görünümlü Asya'yla birleflen
bir kentti ‹stanbul. Dev duvarlar›n aras›nda gürüldeyen
bölümlerde, ahflap, derme çatma yap›larla örgülü bo-
yutsal bir tabloydu, ‹stanbul...”

‹stanbul’da bir halk kahraman›
Romantik cumhuriyetçi, devrimci, eylem adam›, mo-
dern ‹talya’n›n ilk evrensel ve efsanevi kahraman› Gui-
seppe Peppino Garibaldi’nin yaflam serüveninin bir
dönemi ‹stanbul’da geçiyor. Garibaldi, denizci olarak
geldi¤i bu kentte uzun bir süre (1835-1837) yaflam›fl,
iflçi örgütü kurmufl. Hatta baz› tarihçiler daha da ileri
gidip, ‹talya’n›n birli¤ini bir anlamda Osmanl›’ya borç-
lu oldu¤unu belirtiyorlar. Çeflitli Türkçe kaynaklarda
ise ilginç bilgilere rastl›yoruz. Örne¤in, Garibaldi’nin
1862’de yeniden bir süre ‹stanbul’a s›¤›nd›¤›, hatta

do¤um gününü Galatasaray’daki Naum Tiyatrosu’nda
kutlad›¤›, bugünkü Çiçekçi soka¤›ndaki Madam Sa-
uvaigo’nun pansiyonunda Frans›zca ders verdi¤i anla-
t›l›yor. ‹talyan Kültür Merkezi, Garibaldi’nin 200. do-
¤um y›l› (ayn› zamanda ölümünün 125. y›ldönümü) ve-
silesiyle geçti¤imiz Haziran ay›nda torunun k›z› Prof.
Annita Garibaldi Jallet’in kat›l›m›yla bir foto¤raf sergisi
düzenledi. Ancak üzücü olan, bu y›l içinde dünyan›n
çeflitli yerlerinde yap›lan anmalar›n hiçbirinde Garibal-
di’nin uzun süre yaflad›¤› ‹stanbul’un ve Türkiye’nin
ad›n›n geçmemesiydi.

Atatürk’ün davetlisi
Sovyetler Birli¤i'nin kurucular›ndan olan D›fliflleri Halk
Komiseri Lev Troçki, 12 fiubat 1929'da sürgüne gön-
derildi¤i Büyükada'da dört buçuk y›l yaflad›. Ef s a n e v i
devrimci Troçki’nin ülke d›fl›na ç›kar›lmas› yönünde

karar verilmiflti. Hiçbir ülke Troçki’yi kabul etmeye ya-
naflmad›. Dünya Troçki’den kaçarken, onu Türkiye’ye
davet eden kifli Atatürk’tü. Troçki, Atatürk’e yazd›¤›
mektupta ‹stanbul’a kendi iste¤iyle gelmedi¤ini, sür-
günde oldu¤unu belirtmeyi ihmal etmedi.



Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, 2003 y›l›ndan bu ya-
na Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i’nin
(TÜS‹AD) yönetim kurulunda. Sosyal ‹fller Ko-

misyonu Baflkan› olarak da görev yapt›. Derne¤in en
etkili yöneticilerinden biriydi ve baflkanl›k etti¤i komis-
yonlarda birçok baflar›ya imza att›. Medyan›n ilk kad›n
yöneticisi oldu. Sonras›nda, TÜS‹AD’›n ilk kad›n bafl-
kan› olmas›yla sa¤lad›¤› baflar›y› ise ikiyle çarpmak ge-
rekiyor. Çünkü, ismiyle erkek egemenli¤i ça¤r›flt›ran bir
dernek, baflkanl›k koltu¤unu bir kad›na b›rakt›! 

Çal›flmalar›, demeçleri ve raporlar›yla iktidarlar üzerinde-
ki en büyük bask› örgütlerinden olan TÜS‹AD, Yalç›n-
da¤’›n baflkanl›¤›nda faaliyetlerini sürdürüyor. Yalç›n-
da¤, kad›nlar›n ekonomide ve sosyal yaflamda oldu¤u
kadar siyasetteki rolünün de ülkenin demokratik gelifl-
miflli¤ini belirledi¤ini düflünüyor. Ancak, Türkiye’de ka-
d›nlar, seçme ve seçilme hakk›n› Avrupal› hemcinslerin-
den çok daha önce elde etmifl olmas›na karfl›n kad›nla-
r›n özellikle siyasetteki temsil oran› olmas› gerekti¤i nok-
tada de¤il. Yalç›nda¤ da, 22 Temmuz seçimlerinden
sonra meclisteki kad›n say›s› oran›n›n yüzde 4.4’den
9.3’e ç›kmas›n› olumlu bir geliflme olarak de¤erlendir-
mekle birlikte yeterli bulmuyor. “Özellikle kabinede yal-
n›zca bir kad›n bakan›n yer almas›n› de¤il, toplumun ya-
r›s›n› meclise yans›tacak flekilde daha eflit bir da¤›l›m›n
gerçekleflmesini arzu ederdik” diyen Yalç›nda¤, ekono-
mi ve AB konular›nda 22 Temmuz seçimleri ile kamu-
oyunun AB’ye güvenoyu verdi¤i kanaatinde. Türk halk›-
n›n yüzde 47’sinin AKP’ye destek vermesini AB süreci-
ne deste¤in de bir parças› olarak de¤erlendiriyor. 

Yeni Mecliste ve yeni hükümette kad›n say›s›n›n daha
yüksek olaca¤›n› umut etmifltik. Hayal k›r›kl›¤› yaflad›¤›-
n›z› söylebilir misiniz? Kad›n›n toplumun her alan›ndaki
yerinin güçlenmesi gereklili¤i konusunda s›k s›k konfe-

ranslara kat›l›yor konuflmalar yap›yorsunuz. Konuyla il-
gili görüfllerinizi almak isteriz. 
Bugün dünyan›n pek çok ülkesinde, kad›nlar›n siyasal
karar süreçlerine eflit kat›l›m›n› sa¤lamak için özel yön-
temler uygulan›yor, bu yöntemler “pozitif ayr›mc›l›k” ve-
ya “kota” olarak adland›r›l›yor. Kota sisteminin amac›, si-
yasal karar organlar›nda yer alan kad›n say›s›n›n en az
yüzde 30-40 oranlar›na ulaflmas›n› garantileyebilmek.
Türkiye’de, bundan sonraki seçimler için siyasal karar
süreçlerinde kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤lamak amac›yla
yap›lacak en etkili de¤ifliklik, kotan›n yasal hale getiril-
mesi. Kota sistemini kabul eden di¤er ülkelerde oldu¤u
gibi, Türkiye’de de kota uygulamas›n›n yasallaflmas›n›
sa¤lamak için anayasada, seçim, siyasi partiler ve yerel
yönetimler yasalar›nda gerekli düzenlemelerin gündeme
getirilmesi zorunludur. Kota sistemi uygulanan ülkelerde
görüldü¤ü gibi, zamanla benimsenecek, düzene girecek
ve olumlu etkilerini göstermeye bafllayacak. Dolay›s›yla
sivil toplumun bu konudaki çal›flmalar›n› sürdürmesi ve
siyasi partiler ile yeni parlamentomuzun kota konusunu
gündeme almas› büyük önem tafl›yor.

IMF ile 2008 y›l›n›n may›s ay›nda sona erecek stand-by
anlaflmas›n›n ard›ndan yeni dönemde paraya dayal› ol-
mayan bir iliflki kurulaca¤› söylendi. IMF’yle birlikte ha-
z›rlanan ekonomik program› bugün itibariyle nas›l de-
¤erlendirirsiniz?
2001 y›l›n›n ard›ndan, Türkiye ekonomisinin yap›sal dö-
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22 Temmuz seçimlerinin ekonomideki belirsizlikleri ortadan kald›rd›¤›n› yeni bir büyüme ve at›l›m
süreci potansiyelini ortaya ç›kard›¤›n› düflünen Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, AB kriterlerine uyum reformu
sürecinin yavafllamas›n› bir talihsizlik olarak de¤erlendiriyor. 
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süreci potansiyelini ortaya ç›kard›¤›n› düflünen Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, AB kriterlerine uyum reformu
sürecinin yavafllamas›n› bir talihsizlik olarak de¤erlendiriyor. 



nüflüm sürecine devam etmesi ve makro ekonomik is-
tikrar›n sa¤lanmas›nda, IMF ile birlikte haz›rlanan ve ka-
rarl›l›kla uygulanan program önemli bir katk›s› oldu. IMF
stand-by anlaflmas›, iç dinamiklerin yetersiz kald›¤› du-
rumlarda; önemli vazife görerek, ekonominin spekülatif
dalgalanmalara karfl› daha az duyarl› hale gelmesini
sa¤l›yor. IMF destekli ekonomik program, popülist poli-
tika uygulamalar›na dönme yollar›n› önemli ölçüde k›s›t-
lad›, böylece kamu bütçe aç›¤›n›n ve borç stokunun
azalt›lmas›yla beraber yüksek büyüme düflük enflasyon
hedeflerine ulafl›ld›. 2002-2006 döneminde, enflasyon
tek haneli rakamlara geriledi, bütçe aç›¤› ve kamu borç
stoku Maastricht kriterlerine ulafl›ld›, ortalamada yüzde
7,2’lik bir büyüme oran›na ulafl›ld›. Yap›sal reform prog-
ram› alt›nda bankac›l›k sektöründe, kamu bankalar›nda,
merkez bankas› ba¤›ms›zl›¤›nda, özellefltirme sürecin-
de, ba¤›ms›z denetleyici kurullarda, kamu mali yöneti-
minde, tar›m reformunda, piyasalar›n deregülasyonu ve
liberalizasyonunda at›lm›fl olan ad›mlarda, IMF progra-
m›n›n önemli katk›lar› oldu. IMF’nin, kurulufl amac› gere-
¤i, d›fl dengesinde sorunlar› olan ülkelere uzun vadeli ve
düflük maliyetli finansman yaratma görevinin Türkiye için
henüz sona ermedi¤ini düflünüyorum. Türkiye’nin flimdi-
ye kadar göstermifl oldu¤u performans›n, önemli olmak-
la birlikte, uzun dönemli sürdürülebilir kalk›nma çizgisi
aç›s›ndan yeterli olmad›¤› gözden kaç›r›lmamal›. ‹stikrar
do¤rultusunda sa¤lanan baflar›lara ra¤men, reel ekono-
mideki yap›sal dönüflümün bafllad›¤›ndan söz etmek

mümkün de¤il. Türkiye’nin yap›sal bir d›fl denge sorunu
var. 2006’n›n ikinci yar›s›ndan itibaren, iç talebin yavafl-
lamas›yla beraber cari aç›¤›n genifllemesi durdu. Ancak,
di¤er geliflmekte olan ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Do¤u
Avrupa ülkeleri ile beraber halen en yüksek aç›k veren
ülkeler aras›nday›z. Mevcut seviyenin sürdürülebilir ol-
du¤unu söylemek mümkün de¤il. Cari aç›k, ekonomide
k›r›lganl›¤a yol açmayacak seviyelere çekilmedi¤i sürece
IMF ile olan iliflkiler devam etmeli. 

Türkiye’ye giren yabanc› sermaye sat›n alma, birlefl-
me a¤›rl›kl›, beraberinde istihdam yaratam›yor. S i z
nas›l yorumluyorsunuz?  
Türkiye’ye son y›llarda yüksek miktarda girifl yapan
do¤rudan yabanc› sermayenin tamam›na yak›n› banka-
c›l›k ve haberleflme baflta olmak üzere hizmet sektörle-
rinde faaliyet gösteriyor. Sat›n alma ve birleflme yoluyla
girifl yapan yabanc› sermayenin, mevcut üretim ve istih-
dam seviyesine katk›da bulunmad›¤›, ihracat yerine iç
talebe yönelik üretim yapt›¤›, Türkiye’nin döviz kazanc›-
na katk›da bulunmad›¤› ve tam tersine kar transferleriy-
le ileride cari dengeyi olumuz etkileyece¤i düflünülebilir.
Elbette ki, sat›n alma ve birleflme yoluyla giren yabanc›
sermayenin yarataca¤› istihdam, o kurumun yeniden
kurulmas› durumunda yarat›lacak yeni istihdam seviye-
sinden düflük olacak. Ancak, Türkiye’ye yat›r›m yapan
flirketler agresif büyüme stratejileri ile gelmekte ki, bu
da sat›n ald›klar› flirketin çal›flan say›s›n›n yükseltilme-
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“Önümüzdeki 7 y›ll›k sürecin somut hedefler do¤rultusunda daha iyi tan›mlanmas› ve kamuoyuna do¤ru
aktar›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. AB’ye tam üyelik idealimizin toplumsal planda da güçlü bir flekilde
benimsenmesi büyük önem tafl›yor.”
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siyle olabilir. Örne¤in bankac›l›k sektöründe; sat›n alma
ve devralmalar›n ard›ndan istihdam›n yükseldi¤i görü-
yoruz. Bununla birlikte, bankalar›n flube say›lar›n›
önemli ölçüde art›rmaya yönelik çal›flmalar› oldu¤unu
biliyoruz ki, bu yat›r›mlar da sektördeki istihdam say›s› n›
olumlu etkileyecektir. Türkiye ekonomisi için en faydal›
yat›r›mlar “Green Field” olarak nitelendirilen; mevcut flir-
ketler yerine, sermaye stokunu art›ran ve ihracata yö-
nelik üretim yapan yat›r›mlard›r. Ancak dünya geneline
bak›ld›¤›nda, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n
ilk önce sat›n alma yoluyla ve hizmet sektörlerine girifl
yapt›¤›, daha sonra “Green Field” yat›r›mlara yöneldi¤i
görülüyor. Türkiye de benzer bir süreçten geçiyor. ‹çin-
de bulundu¤umuz bu dönemi, “Green Field” yat›r›mlara
ulaflma ad›na bir geçifl dönemi olarak de¤erlendiriyo-
rum. Bununla birlikte, yabanc› yat›r›mlar›n Türkiye’nin
sermaye stokunu art›rmad›¤› düflünülse dahi, flirketleri-
ni yabanc› yat›r›mc›lara devreden yerli yat›r›mc›lar›n, el-
lerindeki fonlar› mutlaka yeni yat›r›mlara dönüfltürece¤i-
ni ve toplam sermaye stokunun artaca¤›n› düflünüyo-
rum. Böylece, “Green Field” yat›r›mlar› yabanc›lar yeri-
ne yerli sermayedarlar taraf›ndan yap›lm›fl olacak. 

Seçimler AB uyum ve adayl›k sürecimizi nas›l etkile-
di? 2014’te tam üyelik mümkün görünüyor mu? AB
yolunda kaybetti¤imiz zaman› telafi edebilecek mi-
yiz? 
AB ile iliflkilerimizde gelmifl oldu¤umuz noktada art›k
tam üyelik için bir tarih belirlemenin önemini dikkate
alarak, bu tarihin, 1 Ocak 2014 olmas› gerekti¤ini vur-
gulad›k. 2014 tarihi, AB’nin yeni bütçe dönemi ve Avru-
pa Parlamentosu seçimleri göz önüne al›narak belirlen-
di. Tam üyelik hedefi do¤rultusunda, AB konusunda
partiler üstü bir anlaflma sa¤lanmal›d›r. 2014 y›l›na ge-
lindi¤inde Türkiye’nin geride baflar›l› bir müzakere süre-
ci b›rakm›fl olmas› gerekir. Önümüzdeki y e d i y›ll›k süre-

cin somut hedefler do¤rultusunda daha iyi tan›mlanma-
s› ve kamuoyuna do¤ru aktar›lmas› gerekti¤ini düflünü-
yoruz. AB’ye tam üyelik idealimizin toplumsal planda da
güçlü bir flekilde benimsenmesi büyük önem tafl›yor.
22 Temmuz seçimleri ile bir anlamda, kamuoyunun
AB’ye güvenoyu verdi¤i kanaatindeyim. Çünkü AKP,
AB yolunda en reformcu, en istekle yaklaflan parti ve
Türk halk› yüzde 47’ye yaklaflan bir oy oran›yla AKP’ye
destek verdi. Bu deste¤i, Türkiye’nin AB sürecine des-
te¤inin de bir parças› olarak de¤erlendirmek mümkün.
Bu son derece sevindirici. Önümüzdeki dönemde de,
kamuoyu deste¤iyle birlikte yeni hükümetin AB sürecin-
de çok cesur ve kararl› ad›mlar atmas› gerekti¤ini düflü-
nüyorum. Bildi¤iniz gibi, önümüzde iki önemli tarih var.
Biri Kas›m ay›ndaki Avrupa Komisyonu Türkiye ‹lerleme
Raporu, di¤eri ise Aral›k ay›nda yap›lacak olan Avrupa
Birli¤i zirvesi. Kas›m ay›ndaki ‹lerleme Raporu için, yeni
hükümetin 301. maddedeki ifade özgürlü¤ü konusunda
de¤ifliklik yapmas› olumlu olacakt›r. 10. Cumhurbaflka-
n›m›z Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan veto edilen Vak›f-
lar Kanunu’nun da yeniden ele al›nmas›n›n gerekli oldu-
¤u kanaatindeyim. Bu iki konu üzerinde bir ilerleme el-
de edebilirsek raporun haz›rlanmas›na olumlu bir katk›
sa¤layaca¤›m›za inan›yorum. Bunlar k›sa vadede yap-
mam›z gereken fleyler. Uzun vadede ise 2006 y›l›n›n so-
nunda müzakere sürecinde dondurulan sekiz bafll›k ko-
nusunda ad›m atmak gerekiyor. Biz her zaman oldu¤u
gibi TÜS‹AD olarak, AB’ndeki bilgilendirme çal›flmalar›-

m›za h›zla devam ediyoruz. Avrupa Komisyonu ‹lerleme
Raporu öncesinde AB baflkentlerinde yürütülen bilgi-
lendirme faaliyetlerine Brüksel ve Londra’daki temasla-
r›m›zla bafllad›k. Bu ziyaretler kapsam›nda AB’nin ge-
nifllemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, AP Baflkan› Hans
Gert-Pöttering, ‹ngiltere AB Bakan› Jim Murphy ve bir-
çok Avrupal› parlamenter ile bir araya gelme flans›m›z
oldu. Olli Rehn temaslar s›ras›nda özellikle 301. ma d d e
konusunu vurgulayarak bu maddede yap›lacak bir de-
¤iflikli¤in Türkiye için olumlu olaca¤›na de¤indi. Bundan
sonra da bilgilendirme faaliyetlerimiz kapsam›nda Avru-
pa ülkelerindeki muadil kurulufllar›m›z, siyasiler ve sivil
toplum örgütleri nezdinde çal›flmalar›m›z› devam ettire-
ce¤iz. 

Y›l›n son çeyre¤ine girdik ekonomik ve siyasi olarak
2008’den beklentileriniz nedir?
Enflasyon ve bütçe göstergelerinin iyilefltirilmesi ve sür-
dürülebilirli¤i konusunda endiflelerin do¤du¤u, cari aç›k
ve iflsizlik oranlar›n›n afla¤›ya çekilemedi¤i bu dönemde
reform sürecinin yavafllamas› bir talihsizlik. ‹çinde bu-
lundu¤umuz dönemde; enflasyon, iflsizlik ve cari aç›k
cephesinde yaflad›¤›m›z bu s›k›nt›lar›n giderilebilmesi
için en k›sa zamanda reform sürecine yeniden bir ivme
kazand›rmam›z gerekiyor. Reform sürecinin yap›sal re-
formlardan mikro ekonomik reformlara do¤ru geniflletil-
mesi ve derinlefltirilmesi, piyasalara, hükümetin ve Tür-
kiye’nin kal›c› ekonomik kazan›mlar konusundaki ›srar›-
n› kan›tlayacak. Reform sürecinin özellikle ifl ve yat›r›m
ortam›n›n iyilefltirilmesi çerçevesinde planlanmas› gere-
kiyor. ‹fl ve yat›r›m ortam›n› iyilefltirecek önlemler, reka-
bet, verimlilik, üretim ve ihracat art›fllar›n› beraberinde
getirecek, bu da söz konusu mevcut sorunlar›n çözü-
münde önemli bir ad›m olacak. Bu alanda at›lacak
ad›mlarla ifl dünyas›n›n 2008 y›l›ndan beklentilerinin çok
daha fazla olaca¤›n› söyleyebiliriz.

At›l›m süreci bafllad›
“2007 y›l›nda art arda gelen bir
dizi siyasi geliflmenin yol açt›¤›
belirsizlikler genel olarak top-
lumda bir bekle-gör sürecinin
hakim olmas›n› getirmiflti. 22
Temmuz 2007 seçimleri ile bu
belirsizlikler geride kalm›fl ve
ekonomide yeni bir büyüme ve
at›l›m süreci potansiyeli ortaya ç›km›flt›r. 2001 krizi
sonras›nda uygulamaya koyulan ekonomik program›n
üç temel aya¤› vard›. Bunlar da bütçe aç›¤›n›n azalt›l-
mas›, enflasyonun afla¤› çekilmesi ve önceki krizlerin
temelini oluflturan alanlarda gerekli reformlar›n hayata
geçirilmesini kapsamaktayd›. Gelinen nokta itibariyle
her üç bafll›k alt›nda da önemli baflar›lar elde edildi¤i
inkar edilemez. Ancak, her üç konuda da hala önü-
müzde uzanan zorlu bir yol oldu¤u söylenebilir. Enf-
lasyon seviyesi tek haneli rakamlara gerilemifl olsa bi-
le henüz geliflmifl hatta geliflmekte olan ülkelerin orta-
lama seviyelerinden yüksek say›labilecek bir noktada-
d›r ve daha düflük seviyelere çekilmesi yönünde bir
direnç göstermektedir. Bütçe aç›¤› ihmal edilecek
noktaya kadar gerilemifltir ama bu seviyenin sürdürü-
lebilirli¤i konusunda endifleler vard›r. Reform süreci
ise, sosyal güvenlik ve vergi gibi, çok kapsaml› etkile-
ri olacak reformlar›n gerçeklefltirilece¤i bir noktada t›-
kan›kl›k göstermeye bafllam›flt›r.”



3 2 ses tasar›m›
r ö p o r t a j: esra melek yi¤itsözlü 

Son y›llarda hayat›m›za giren yeni mesleklerden
biri ses tasar›mc›l›¤›. Özellikle büyük bütçeli film-
lerde karfl›m›za ç›k›yor. Ancak tiyatro, dans gibi

performans sanatlar›nda, cep telefonu gibi endüstriyel
ürünlerde, internet sayfalar›nda ya da müzik parçalar›n-
da da sesin bambaflka tonlar›yla karfl›lafl›yoruz. Saban-
c› Üniversitesi’nde ses tasar›m› dersleri veren Selçuk
Artut, teknolojinin sundu¤u imkanlar sayesinde do¤ada
var olan sesleri taklit etmenin ötesinde, olmayanlar›n
da üretilebildi¤ini söylüyor. 

Ses tasar›mc›l›¤› 1950’lerde Frans›z Pierre Schaeffer
taraf›ndan gelifltirildi. Müzik e¤itimi olmayan radyocu
Schaeffer, gelifltirdi¤i ses tasarlama yöntemleriyle bu
iflin öncülü¤ünü yapt›. Bugün ise ses tasar›mc›l›¤›yla
film okullar›ndan, ses mühendisli¤inden, görsel sanat-
lar ve iletiflim fakültelerinden mezun olanlar u¤rafl›yor.
Ses tasar›m› örnekleme, fiziksel modelleme gibi birçok
ses sentezleme teknikleriyle yap›l›yor. Di¤er tasar›m di-
siplinlerindeki yarat›c› düflünce, araflt›rma ve gözlem
gibi unsurlar›n ses tasar›m›nda da ön planda oldu¤unu
belirten Artut, aktif bir ses tasar›mc›s›n›n elinde kay›t ci-
haz› ve kulakl›kl a dolaflt›¤›n› anlat›yor ve bu kiflileri “ses
avc›lar›” olarak tan›ml›yor. 

Artut, e¤itmen taraf›n›n d›fl›nda müzikle aktif olarak u¤-
rafl›yor. Replikas müzik grubunun bas gitaristi Artut,
yurtd›fl›nda çeflitli gruplarda da performans sergiliyor.

Ayn› zamanda interaktif medyayla u¤rafl›yor, web tasa-
r›mlar› yap›yor, fiziki etkileflim projeleri üretiyor.

Neden var olan sesler d›fl›nda seslerin
peflindesiniz? 
‹nsanlar›n dünyan›n do¤as›n› çöz-
meye çal›flmas›n›n bir sonucu.
19. yüzy›l›n sonlar›nda dünya-
daki kaos araflt›r›lmaya bafl-
land›. Kuantumcular neler olu-
yor sorusunun peflinden gitti.
Bu süreçteki en önemli itici
güç endüstri devrimi oldu.
Çünkü insanlar endüstri devri-
miyle birlikte makinelerle tan›flt›.
Makineler do¤an›n yeni sesleri ol-
maya bafllad› ve insanlar bunu taklit
etmeye çal›flt›. Eskiden bir hayvan›n ba-
¤›rma sesini yapmak için bir enstrüman kulla-
n›l›rken, bir makinenin sesini yapabilecek dijital teknolo-
jiler üretilmeye baflland›. Ses de yaz› gibi bir anlat›m, ifa-
de yöntemi olarak film sektörüyle geliflti. Filmde kurgula-
nan sahnelere etkileyici olmas› için çeflitli sesler eklen-
meye baflland›. Ses tasar›m› zamanla müzi¤e de girdi. 

Film endüstrisinde ses kullan›m›n› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?
Filmlerde, özellikle dizilerde ses yo¤un olarak kullan›l›yor.

Ses derin bir anlat›c›l›¤a sahip ve görüntü olmad›¤›nda
da büyük etki yaratabiliyor. Örne¤in Kill Bill filminde bir

mezar sahnesi var. Görüntü karanl›k ama
ses her fleyi anlat›yor, yönetmenin ver-

mek istedi¤i duyguyu rahatl›kla iz-
leyici geçiriyor. Ancak filmlerde

ses kullan›m›n› iyi dengelemek
gerekiyor, çünkü abart›ld›¤›
zaman izleyici fi lmden
uzaklaflabiliyor. Her nokta-
da, her yerde ses kullan-
mak zorunlu de¤il. 

Tiyatro, dans gibi perfor-
mans sanatlar›nda ses nas›l

kullan›l›yor? 
Bu alanlarda ses aktif bir flekilde

kullan›l›yor. Son y›llarda ses interak-
tif boyutuyla da performanslarda yerini

al›yor. Filmlerde ses önceden haz›rlan›yor ve filme
monte ediliyor. Tiyatroda ise her fley canl› ve daha he-
yecanl›. Performansç›n›n konumuna, durumuna ya da
herhangi bir davran›fl›na göre yap›lan, onunla interaktif
bir flekilde yürüyen ses tasar›m projeleri oluyor. Bu du-
rum teknolojik geliflmelerle ortaya ç›kt›. Kamera ve
sensör alg›lar›yla performansç›n›n müzi¤e efllik etti¤i ve
müzi¤i yönlendirdi¤i ifller yap›l›yor. Bunlar izleyiciyi da-
ha çok etkiliyor, gösterilere apayr› bir renk veriyor.

Ses avc›lar›
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Teknolojik geliflmelerin ses tasar›m›na etkisi nedir? 
‹nsanlar Alexander Graham Bell’in kurdu¤u laboratu-
varda ses üzerine deneyler yaparken de¤iflik sesler ç›-
karan cihazlar ortaya ç›kt›. 1970’lerde müzi¤i elektronik
olarak iflleyen synthesizer teknolojisinin müzi¤e girme-
siyle ses teknolojisiyle u¤raflan bir sektör olufltu. ‹nsan-
lar kendi enstrümanlar›n› üretmeye bafllad›. Yaklafl›k 20
y›ld›r kullan›c›ya yönelik kay›t imkan› veren, yeni sesler
bulmay› ve bu sesle etkileflim kurmay› sa¤layan birçok
yaz›l›m yarat›ld›. Hikayenin ç›k›fl noktas› teknolojiydi.
Bugün teknoloji ve ses tasar›mc›l›¤› aras›nda karfl›l›kl›
bir etkileflim hüküm sürüyor. 

Ses tasar›m› nas›l gerçeklefliyor?
Ses tasar›m›nda süreç ihtiyaca göre farkl›lafl›yor. ‹nternet
siteleri, cep telefonlar›, filmler gibi pek çok alanda ses ta-
sar›m›na ihtiyaç olabilir. ‹nsanlar flark› söyleyerek de ses
üretebilir. Asl›nda ses tasar›m›nda önemli olan kulland›-
¤›n›z araç de¤il, çünkü araçlar sizi k›s›tlayabilir. Ses tasa-
r›m› sab›r gerektiren bir süreç ve burada en önemli karar
verici kulaklar›m›z. ‹nsan bir sesi hayal ederken bunu ku-
laklar›nda duymaya çal›fl›yor. Ses tasar›mc›s› genellikle
görselli¤i kuran kifliyle çal›fl›r. O kifliye “fluna benzesin,
buna benzesin” gibi havada kalan, sihirli kelimeler kulla-
n›r. Karfl›l›kl› etkileflimle bir sese karar veriliyor ve ses ta-
sar›mc›s› o sesin pefline düflüyor, yani bir tür ses av›na
ç›k›yor. O sesi nereden elde edece¤ini bulmak için bir
avc› gibi gözlem ve araflt›rma yap›yor.

Bir ses tasar›mc›s› nas›l çal›fl›r?
Aktif bir ses tasar›mc›s› genelde elinde kay›t cihaz› ve
kulakl›kla dolafl›r. Nereden ne yakalanaca¤› belli olmaz.
Hep manipülasyonu düflünür. Folley recording diye bir
yöntem var. Örne¤in bir sahnede araba birine çarpa-
caksa, o sesi elde etmek için bu olay meydana getirilip
ses kaydedilmiyor. O ses yarat›c› düflünceyle elde edil-
meye çal›fl›l›yor. Örne¤in bir meyve s›k›l›yor. Bir ses ta-
sar›mc›s› sürekli neyi nas›l manipüle edece¤ini düflü-
nür. Kaza sesini yapmaya çal›fl›rken baflka sesler de
bulmak için u¤rafl›r. Kaydetti¤i seslerle çözüm bula-
mazsa, onu taklit eden fleyler bulmaya çal›fl›r. Bu ta-
mamen yarat›c› bir süreç. 

Ses üretmek için ne tür yöntemler kullan›l›yor? 
Farkl› ses sentezleme yöntemleri var. Sesi s›f›rdan ya-
rat›rken fiziki denklemlerle ifade edilebilecek unsurlar
kullan›l›r. Basit anlamda flöyle söyleyebilirim: Küçük bir
sesle oynayarak yeni sesler üretiyorsunuz. Di¤er bir
yöntem örnekleme. Bu 1950’lerden sonra Pierre Scha-
effer’›n öncüsü oldu¤u bir ak›m. Kaydedilmifl sesleri
kullanarak yeni sesler buluyorsunuz. Bir baflka yöntem
fiziksel modelleme. Bu bilgisayar teknolojisiyle üretili-
yor. Bilgisayarda bir enstrüman›n matematiksel yap›s›
oluflturuluyor. Sesi parametrelerle oynayarak yapabili-
yorsunuz. Enstrümanlarla ilgili taraf biraz simülasyona
dönüfltü. Örne¤in bir sahnede piyano sesi kullan›lacak-
sa, bilgisayardaki bir simülasyonla yarat›lan sesi kullan-

may› tercih ediyorlar. Piyanoya gerek kalm›yor. Bu da
özellikle küçük ölçekli projelerde maliyetleri azalt›yor.
Bunlar gibi de¤iflik ses tasarlama yöntemleri yarat›lma-
ya devam ediliyor. 

Türkiye’de ses tasar›mc›l›¤› ne kadar biliniyor?
Türkiye’de sektörün büyük olmamas› nedeniyle ses ta-
sar›m›n› alayl› kifliler yap›yor. Son dönemde Türk sine-
mas›n›n yapt›¤› atakla birlikte birçok insan yurtd›fl›na gi-
dip ses tasar›mc›l›¤› e¤itimi almaya bafllad›. Bu alanda
e¤itim veren kurumlardan biri ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi Müzik ‹leri Araflt›rmalar Merkezi. Burada ses mü-
hendisli¤i ve ses tasar›m› e¤itimi veriyorlar. ‹kinci örnek
benim ders verdi¤im Sabanc› Üniversitesi. Ses ve gö-
rüntü ile ses projeleri derslerine giriyorum. Yüksek li-
sans e¤itiminde de verilen projeler var. 

Ses tasar›m›n›n müzikteki yeri nedir?
Ses tasar›m›, herhangi bir sesin bir müzik eleman› ola-
rak kullan›lmas›yla birlikte müzikte de yerini ald›. Müzik-
te tasar›mdan öte sanatsal boyut söz konusu. Bir tasa-
r›m olabiliyor, ama anlat›m niteli¤i ve ifadesi olarak so-
yut. Asl›nda sanat dallar› içinde en soyut olan müzik.
Ses tasar›m› k›sm›ndan besleniyor, ama müzik olma
halini devam ettiriyor. Bunlar çok yeni olufltu¤u için be-
lirli müzik tarzlar›nda ses tasar›m›n›n kullan›ld›¤›n› söy-
lemek mümkün de¤il. Klasik müzikte yer alm›yor. Daha
çok elektronik müzik ve hiphop’ta ciddi bir yeri var.

Sinemadan tiyatroya, reklamlardan dans gösterilerine kadar birçok alanda sesin de¤iflik renkleri ve 
efektleriyle karfl›lafl›yoruz. Amaç izleyicileri etkileyebilmek. Bunun için “ses avc›lar›” ifl bafl›nda.

“Replikas bir okul”

Selçuk Artut (bas gitar), Gökçe Akçelik (vokal, gitar), Bark›n Engin (gitar, vokal, kalvye),

Orçun Bafltürk (davul) ve Özer Yalç›nkaya’dan (sampler, klavye) oluflan Replikas grubu,

Anadolu kültüründen beslenen avangard müzikleriyle yenilik aray›fl›nda olan müzikseverlerin

can simidi olarak tan›mlan›yor. 1993’te kurulan grup “Köledoyuran”, “Dadaruhi” ve “Avaz”
adl› albümleriyle müzikseverlerle bulufltu. “2 Genç K›z” filminin ve Fatih Ak›n’›n “‹stanbul

Hat›ras›: Köprüyü Geçmek” belgeselinde “fiahar Da¤›” adl› parçay› yapt›. Artut, R e p l i k a s ’ ›

bir okul olarak gördüklerini söylü y o r .
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r ö p o r t a j: taner gezer

Sait Halim Pafla’y› k o n u m l a n d › r m a k
Yaklafl›k 20 y›ld›r farkl› sektörlerde marka tasar›m› ve konumland›rmas› yapan Yelda ‹pekli flu s›ralar
Sait Halim Pafla Yal›s›’n› konumland›r›yor. Yal›n›n imaj›n› de¤ifltirmek için çaba sarf eden ‹pekli, daha
çok dü¤ün ve davetlere ev sahipli¤i yapan mekan›, 24 saat yaflayan bir cazibe merkezine dönüfltürdü.
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Marka, ça¤›m›za damga vuran kavramlardan
biri. Tüketiciler art›k yaln›zca ihtiyaçtan dola-
y› ya da rasgele al›flverifl yapm›yor. Sat›n al-

d›¤›m›z her ürün kendimizi ifade etmemizi sa¤l›yor. Sa-
t›n alma kararlar›m›z› markalar yönlendiriyor. Bu ne-
d e nl e ürünün bir kiflili¤e, bir tarza bir imaja sahip olma-
s› her fleyin ötesinde bir önem kazan›yor. 

Bu noktada devreye marka konumland›rma kavram›
giriyor. Konumland›rman›n Türkiye’deki en yetkin isim-
lerinden biri ise marka tasar›m› ve konumland›rma ko-
nusundaki çal›flmalar›yla tan›nan Yelda ‹pekli. ‹pekli flu
s›ralar Sait Halim Pafla Yal›s›’yla meflgul.

R›ht›m›ndaki iki arslan heykelinden dolay› “Arslanl› Ya-
l›”  ad›yla da an›lan Sait Halim Pafla Yal›s›, dekorasyo-
nunda a¤›r arabesk unsurlar kullan›ld›¤›ndan, küçük bir
Arap saray›n› and›r›yor. Tarihi boyunca defalarca y›k›l › p
yeniden yap›lan, birçok yang›n geçiren yal›n›n epey ka-
r›fl›k bir hikayesi var. 

Yal›n›n bilinen ilk sahipleri Düzo¤ullar› ailesi. Düzo¤ul-
lar›ndan kalan yal›y› Aristarhis ailesi tamamen y›kt›rarak
1863 y›l›nda yeniden infla ettirmifl. Yal›, 1876 y›l›nda
Prens Abdülhalim Pafla'n›n mülkiyetine geçmifl. Abdül-
halim Pafla, harap durumdayken sat›n ald›¤› binay› bir
kez daha y›kt›rm›fl ve Çanakkaleli mimar Petraki Ada-
mandidis’e yal›dan çok bir sahil saray› olan bugünkü
yap›y› infla ettirmifl. Yal› o dönemde gerek ana binas›,
gerek deniz hamamlar›yla, hem döneminin seçkin bir
yap›s›, hem de Bo¤az'a o dönemin damgas›n› vuran
eklektik anlay›fla uygun yap›lar›n belki de en özgünle-
rinden biriydi. Abdülhalim Pafla’n›n 1890 y›l›nda ölü-
münün ard›ndan o¤lu Sait Halim Pafla 1894 y›l›nda ya-
l›n›n sahibi oldu.  Bina 1968’de Sait Halim Pafla'n›n va-
risleri taraf›ndan Turizm Bankas›'na sat›ld› ve kumar-

hane olarak kullan›ld›. Kumarhane 1972 y›l›nda Hil-
ton’a devredildi. 1974 y›l›nda tadilattan geçen yal›n›n
as›l büyük renovasyonu 1980-1984 y›llar›nda, Turizm
Bankas› taraf›ndan gerçeklefltirildi. Bu dönemde bah-
çesi restoran, odalar›n›n bir bölümü müze olarak kulla-
n›ld›. Baflbakanl›k yazl›k konutu olarak da hizmet ver-
di. 1995’te,Tansu Çiller’in baflbakanl›¤› döneminde ç›-
kan s›r dolu yang›nda büyük bölümü kül olan yal›
1998-2002 y›llar› aras›nda süren çal›flmalar sonucun-
da tekrar yenilendi ve “Baflbakanl›k Resmi Konuk Evi”
ad› alt›nda hizmete aç›ld›. 

‹pekli, Hacettepe Üniversitesi’nde iflletme e¤itimi ald›,
London School of Economics’te  kurumsal kimlik ko-
nusunda master yapt›. Marka yarat›m› ve marka ko-
numland›rma konusunda uzman. Yaklafl›k 20 y›ld›r
farkl› sektörlerde marka yönetimi bafll›¤› alt›nda marka
tasar›m› ve konumland›rmas› yap›yor. fiimdi de iflte bu
yal›y› “konumland›r›yor”. Biz de kendisini yal›da bulduk
ve bu konumland›rmay› sorduk…

Konumland›rma nedir?
Bir ürün ya da hizmetle ilgili, beklentilerle rekabetin ke-
siflti¤i noktada farkl› bir kurgulama yapmak gerekiyor.
Var olan markay›, rekabeti ve trendleri göz önünde bu-
lundurarak uzun vadede itibar›n› ve karl›l›¤›n› destekle-
yecek flekilde tan›mlamal›y›z. Buna konumland›rma ad›
veriyoruz. Bir anlamda markan›n imaj›n› yarat›yoruz.
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Yani, markan›n ticari olarak bir anlam kazanmas›na,
ayn› zamanda onu yaratan, yöneten, onun için emek
verenlere de bir itibar sa¤lamas›na olanak tan›yan bir
alg› oluflturuyoruz.  

Bu süreç nas›l gelifliyor?
Trendleri, dünyada olup bitenleri çok yak›ndan takip
ediyoruz. Bir taraftan da ürün ya da hizmetin hangi he-
def kitleye oynad›¤›n›, o hedef kitleye ne vaat etmeyi
düflündü¤ünü belirlemeye çal›fl›yoruz. Bu süreçte yal-
n›zca müflterinin de¤il, o markaya hizmet veren, eme-
¤i geçen herkesin ne düflündü¤ü de çok önemli. Bun-
lara iç müflteri ad› veriyoruz. Bütün bu çal›flmalar› or-
ganizasyon içindeki herkesle paylafl›yor, e¤itim günleri
düzenliyoruz. Bu sayede markayla ilgili ortak bir ruh
oluflturuyoruz. 

Konumland›rmaya insanlar, flirketler nas›l bak›yor? Ye-
terince de¤er verilen bir kavram m›?
Günümüzde ifl hayat› o kadar telafll›, yo¤un ve h›zl› ge-
lifliyor ki, insanlar bu yo¤un tempo içinde “Ben befl y›l
sonra nerede olmal›y›m, 10 y›l sonra bu karl›l›¤›m› de-
vam ettirmek için neler yapmal›y›m?”  gibi fleyleri düflü-
necek vakit bulam›yor. Vakit bulduklar›nda ise çok yor-
gun oluyorlar. Bu nedenle en temel hata bugünkü ba-
flar›ya kan›p, “nas›l olsa kazan›yorum” düflüncesine ka-
p›l›p, gelecekle ilgili yat›r›m yap›lmamas›. ‹kinci temel
hata ise “Ben en büyü¤üm” demek. En iyi olabilirsiniz
ama gözünüzü, kula¤›n›z›, radarlar›n› aç›k tutman›z,
dünyan›n, rekabetin, müflterinin nereye gitti¤ini bilme-
niz gerekiyor. Çünkü müflterinin beklentilerini karfl›la-
mad›¤›n›z sürece en iyili¤iniz müflterinin ömrüyle s›n›rl›
kal›yor. Ama bir markan›n ömrü bir nesille ölçülmeme-
li. Bunlara eflde¤er, üçüncü bir hata da insanlar›n bu-
nu pahal› bir yat›r›m, zor bir ifl gibi alg›lamas›. Çok net
tan›mlar› olmayan bir yat›r›m oldu¤u için insanlar ilk

etapta alg›lamakta zorlan›yor. Oysa bu flirketin, marka-
n›n gelece¤ine dair çok önemli bir çal›flma. 

Hedef kitleyi belirlerken neleri göz önüne al›yorsunuz?
Her marka tüketiciye ucuzluk, kullan›m kolayl›¤› gibi
fleyler vaat eder. Türk tüketicisinin bunlar aras›nda be-
lirgin bir yönelimi var m›? 
Geçti¤imiz y›l Norveç’te bir pazarlama konferans›na
kat›ld›m. Orada konuflulan konulardan biri de Türki-
ye’ydi. Kozmopolit yap›s› nedeniyle Türkiye’de bir
müflteri, hedef kitle tan›m›n› net s›n›rlarla çizmek ger-
çekten çok zor. B›rak›n Türkiye’yi, ‹stanbul’unki bile
belli de¤il. Bu nedenle Türkiye’deki müflterilerin bek-
lentileri konusunda net tan›ma ulaflmak do¤ru v e s a ¤-
l›kl› olmayabilir. Hedef kitle tan›m›n›, ürün ya da hizme-
tin hitap edece¤i kitlenin do¤ru tan›m›n› oluflturup o
kitlenin beklentilerinin ne olabilece¤ini, dünyadaki ör-
nekleri ele alarak daha hücresel çal›flmak gerekiyor. 

Peki, bir yal› nas›l konumland›r›l›r?
Öncelikle bu yal›n›n kamuoyunda nas›l alg›land›¤›n›, in-
sanlar›n buras›yla ilgili neler düflündü¤ünü araflt›rd›k.
Profesyonel araflt›rmalar›n yan› s›ra benim ekibimle bir-
likte yapt›¤›m araflt›rmalar da var. Buray› belirli bir dö-
nem içinde kullanm›fl kiflilerle randevulafl›p yal›y› bana
anlatmalar›n› istedim. Karfl›m›za daha çok dü¤ün ve
özel davetlere ev sahipli¤i yapt›¤› bir mekan ç›kt›. Oysa
yal›n›n tarihsel bütünlü¤ü ve kendi içindeki ihtiflam›n›

Yelda ‹pekli
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göz önüne alarak bir tek bununla s›n›rl› kalmamal›yd›.
Bu iddiayla yola ç›karak buraya yeni bir tan›m getirdik.
Sait Halim Pafla Yal›s› herkese aç›k, modern Osmanl›
mutfa¤› tarz›nda hizmet sunan bir restoran›, müzaye-
delerin yap›ld›¤› salonlar›, önemli sanatç›lar›n sergileri-
nin yer ald›¤›, odalar›nda klasik müzik dinletilerinin, caz
konserlerinin yap›ld›¤›, yani belirli saatlerle s›n›rl› olma-
dan yaflayan belirli bir yaflam tarz›n› benimseyen kiflile-
rin keyif alabilece¤i bir yer haline getirelim istedik. Ar-
d›ndan organizasyonu bu yeni tan›ma uyacak flekilde
güçlendirdik. Çal›flanlar›m›z›, çal›flanlar›m›z›n bak›fl aç›-
s›n› bafltan kurgulad›k. Bu konuda çok iyi oldu¤umuzu
düflünüyorum. Logomuzu yeniliyoruz. Kurumsal renk-
lerimizden tutun da kurumsal ifademize kadar bir de¤i-
fliklik yap›yoruz. fiimdi “Kald›¤› yerden” slogan›yla ka-
muoyuna biz haz›r›z diyoruz. 

Kendinizi nerede, ne flekilde konumland›r›yorsunuz?
Ben lüks tüketime giren, üst gelir seviyesine, yaflam
kalitesi yüksek, hayat alg›s› genifl olan kesime hitap
eden markalar› daha iyi hissedip daha iyi yapabildi¤imi
düflünüyorum. Bu tarz markalar içinde daha farkl› re-

kabet avantajlar›, daha farkl› hikayeler yarat›labildi¤ini
düflünüyorum. 

Hangi markayla çal›flmak isterdiniz?
New York tüm dünyada ciddi bir flehir markas›d›r. ‹s-
tanbul’un da bu tarz bir tan›ma ulaflmas›n›, ‹stanbul’un
gerçek anlamda bir marka kimli¤ini oluflturmay› ger-
çekten çok isterdim. 

‹stanbul için bir marka kimli¤i yarat›rken zihninizde na-
s›l bir ‹stanbul canlan›yor?
‹stanbul çok kimlikli ama bir o kadar da kimliksiz bir fle-
hir. Bence en temel marka vaadi budur. Bu flehir ayn›
zamanda içinden zenginlik f›flk›ran, kendi derinli¤ine
ulaflm›fl bir flehir. Bu derinli¤i kullanmaya, derinliklerin ne
oldu¤unu anlamaya çal›fl›r, bunlar› ön plana ç›kart›rd›m.
Bu yaln›zca dini ya da kültürel zenginlik de¤il. Her an-
lamda birçok ülkenin sahip olamad›¤› bir zenginli¤e sa-
hip. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçildi. Ancak
bunun içini daha fazla doldurmal›. Yaln›zca kültürle s›n›r-
l› kalmamal›, sosyolojik olarak, ekonomik olarak da hat-
ta politik olarak tan›mlanmas› gerekti¤ini düflünüyorum. 

Aslanl› Yal›

Sait Halim Pafla Yal›s›’n›n d›fl yüzünde ampir etkisi,

içerde eklektik derleme dekorasyonu ile eklemeli stil

hakim. Geleneksel bo¤az yal›s› tipindeki binada orta

sofa etraf›ndaki odalar ile çevreleniyor. 

R›ht›mda harem ve selaml›k yönlerine giden kap›lar

var. Bu kap›lardan selaml›k bahçesine aç›lan›n önün-

deki iki aslan heykelinden dolay› yal› “Aslanl› Yal›”

olarak da an›l›yor. Aslan heykelleri Sait Halim Pa-

fla’ya k›l›ç kuflanma hediyesi olarak ‹talya ve Alman-

ya'dan gönderilmifl. Bahçenin kuzey ucunda minik

bir deniz hamam› bulunuyor. Üç yönden de denize

girilebilinen hamam sonradan tahliye edilmifl. 

Yal›n›n ikinci kat›ndan, alt›ndan yol geçen, kafesli ko-

ru ba¤lant›s› ise 1958'de cadde geniflletilirken y›kt›-

r›lm›fl. Günümüze ulaflmayan bir di¤er bölüm de Se-

laml›k bahçesinde bulunan kay›khane.
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Ça¤dafl Geppetto’lar



Kuklac› m› kuklay› oynat›r, kukla m› kuklac›y›? Bir
kukla oyunu seyrederken insan›n zihninin de-
rinliklerindeki soru iflareti budur fark›na varma-

sa da. Sahnede a¤lar, güler, oynar, konuflur… Bütün
canl›l›k alametlerine sahiptir kukla. Ama bir de kuliste
görün onu… O dipdiri varl›k bir masaya, bofl bir çuval
gibi y›¤›l›vermifl, ipleri de yan› bafl›na konulmufl. Az ön-
ce canl›l›¤›ndan flüphe etmedi¤iniz kukla, ölüvermifl. 

Binlerce y›ld›r böyle bu. Bir kukla ne zaman hayat buldu
bir insan›n parmaklar›nda, bilen yok. ‹lk gölge kuklalar›-
n›n Yunan felsefesinde yeri var. Yunanl›lar, teatral su-
numlara çok merakl›ym›fl. Kuklac›lar, köyden köye dola-
fl›p gösteriler yaparlarm›fl. Aristo ve Platon’un eserlerin-
de kukla tiyatrolar›ndan söz ediliyor. Baflka bir görüfle
göre kuklac›l›k ve gölge oyunu ilk defa Çin’de ortaya ç›k-
m›fl. Çinli kukla sanatç›lar›, çeflitli hayvan derilerinden
yap›lan kuklalar kullanm›fllar. M›s›rl›larda kilden ve top-
raktan kuklalar yap›lm›fl. Dünyan›n türlü yerlerinde bulu-
nan kuklalar insanlar› e¤lendirmifl, düflündürmüfl, hatta
dini seremonilerde kullan›lm›fl. K›sacas› “hangimiz kuk-
la?” dedirtecek denli insan hayat›na müdahil olmufl.

Her fley bir hayal
Kuklac›l›¤›n gelene¤i bizde de eskilere dayan›yor. Os-
manl›lar döneminde “çad›r” denen perdede oynat›lan
gölge kuklalar›, Karagöz ve Hacivat’› anmadan geçmek
mümkün de¤il. Ülkemizde ipli kukla, el kuklas›, araba
kuklas›, iskemle kuklas› gibi türlerle bilinen kukla sana-
t› 19. yüzy›l sonlar›nda önemini kaybetmeye bafllad›.
Cumhuriyet döneminde s›n›rl› say›da sanatç› kuklay›
yaflatmaya çal›flt›. ‹lgisizlik yüzünden yok olmak üzere
olan kukla tiyatrosunun baflkahraman›ysa ‹bifl. 

Ama ‹bifl’in göz göre göre ölümüne raz› olmayanlar da
var. Ahflap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, kuklaya can ver-

mek üzere yola ç›km›fl. Beyo¤lu Firuza¤a’da bir kukla
atölyesi ve tiyatrosu. Kurucular› Emre Tando¤an ve
Ça¤r› Y›lmaz. Asl›nda olacak ifl de¤il onlar›n yapt›¤›.
Teknoloji ça¤›nda ilkel kuklalar! Çad›r denen perdede
oynat›lan gölge oyununa “çad›r hayal” denirmifl… Ol-
mayacak iflleri olduranlar›n tek dayanaklar› da hayal
de¤il mi? Kuklaya heves edip Prag’a gitmifller. Kukla
yap›m› üzerine e¤itim almaya… Ahflap ve oyma kukla
tekni¤i üzerine çal›flm›fllar orada. Sonras›nda Alman-
ya’da Japon tiyatrosu Suzuki üzerine çal›flmalar yap›p
Türkiye’ye dönmüfl ve ‹zmir’de Ahflap Çerçeve Kukla
Atölyesi olarak çal›flmalara bafllam›fllar. Kukla tasar›m›,
tasarlanan kuklalar›n uluslararas› festivallerde sergilen-
mesi, Devlet Tiyatrolar› için kukla yap›m›, televizyon
programlar› için projeler ve en sonunda ‹stanbul…
fiimdi ‹stanbul’da dersler veriyor oyunlar ç›kar›yorlar. 

Kuklayla Romeo ve Juliet
Sergiledikleri oyunlar öyle basit çocuk piyesleri falan
de¤il. Klasik eserleri kuklalar arac›l›yla oynuyorlar. Ör-
ne¤in Romeo ve Juliet,  Büyüklere Masallar… Notre
Dame’›n Kamburu ise tamamen kendi flekillendirdikleri
bir oyun. Emre Tando¤an, bu oyunda kukla tiyatrosun-
da yeni kavramlar oluflturmaya gayret ettiklerini, farkl›
kukla biçimlerini kullanarak kukla tekni¤ine dair yeni
çal›flmalar ürettiklerini söylüyor. Notre Dame’›n Kam-
buru, sözsüz bir oyun. Daha çok görsel ö¤elerin ön
planda olmas›na dikkat edilmifl. Victor Hugo’nun ese-

rindeki olgular korunurken yenilikler de eklenmifl. Önü-
müzdeki y›l ‹stanbul Kukla Festivali’nden sonra oyun
herkesle buluflacak.

“Do¤u’da ve Avrupa’da kukla tiyatrosunun varl›¤› gele-
nekseldir. ‹nsanlar kukla tiyatrosuna giderler. Burada
ise kukla, tiyatronun yan kolu gibi alg›lan›yor. Festival-
lere olan ilgi, kukla tiyatrosu kültürlerinden dolay› Tür-
kiye’deki ilgiye oranla bir hayli fazla” diyor Tando¤an.
Ça¤r› Y›lmaz da, yurtd›fl›nda yaln›zca kukla tiyatrosu
için yap›lm›fl sahneler oldu¤unu, örne¤in, Avusturya’da
Devlet Kukla Operas› bulundu¤unu ekleyerek bir k›yas-
lamaya giriyor: “‹stanbul’un en önemli sahnesi AKM.
Avusturya’da AKM büyüklü¤ünde ve AKM’nin imkanla-
r›na sahip bir kukla tiyatrosu var.” Umutlar› Türkiye’de
de kukla tiyatrosunun ilgi görmesi. 

Bir kuklaya can vermek
Ahflap Çerçeve, yaln›zca oyun sergilemiyor. Ayn› za-
manda kukla tasar›m›n› da ifl ediniyor. Hatta as›l ifli bu
belki de. Kukla tasar›m› gördü¤ümüz kadar›yla zor bir
ifl. Ama Tando¤an ve Y›lmaz verdikleri e¤itimlerle zoru
kolaya çeviriyorlar. Her kuklan›n üretim süreci birbirin-
den farkl›. Genel olarak ipli kukla merak edildi¤i için on-
dan söz ediyor Y›lmaz: “Bir kuklan›n yap›m süresi yak-
lafl›k üç haftay› buluyor. Hemen hemen bütün gün ça-
l›flmak zorunda kal›yorsunuz. Çizim aflamas›, oyma
aflamas› ve kesim aflamas› var her kuklan›n, daha son-
ra eklemlerini iple ba¤lay›p oynat›yorsunuz. En uzun
dönemde yap›lan kukla türü ipli kukla.”

Tando¤an, kuklan›n yaln›zca görselli¤i de¤il mekanik
yan›yla da di¤er plastik sanatlardan farkl› oldu¤undan
söz ediyor: “Kuklay› yapt›ktan sonra nas›l hareket etti-
rece¤inizi de hesaplamak zorundas›n›z. Teknik bir çi-
zim ve bilgi gerektiren bir sanat.” Tando¤an’›n verdi¤i

bilgiye göre, kukla pahal› bir u¤rafl. Örne¤in Prag’da
kuklalar yaklafl›k 20 Euro’dan bafll›yor, sanatç›n›n yara-
t›c›l›¤›na göre 5 bin Euro’ya kadar ç›kabiliyor. Kuklan›n
yap›m maliyetinde malzemeden çok sanatç›n›n eme¤i
ve yarat›c›l›¤› ön planda. ‹nflaat malzemelerinden, tel-
den, tahtadan bile kukla yap›labiliyor. Ama Tando-
¤an’›n vurgulamak istedi¤i flu: “E¤er sanat eseri almak
istiyorsan›z onun tasar›m bedelini ödersiniz.” Peraken-
de sat›fla yönelik kukla yapmad›klar›n› da hemen ekli-
yor. Yaln›zca sanata yönelik kurumlara sat›fl yap›yorlar.

Hedef kukla sahnesi
Ahflap Çerçeve’cilerin en büyük hedefi, ‹stanbul’da bir
kukla sahnesi açmak. Bunu açabilmek için destek ar›-
yorlar. Bu hedefin gerçekleflmesinin Türkiye için çok
yararl› olaca¤›na inan›yorlar: “Ülkemizde sanat›n gelifl-
mesi çok önemli. Özel bir kukla tiyatrosuna talebin yo-
¤un olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu proje özellikle çocukla-
r›n hofluna gider” diyor Tando¤an. Y›lmaz ise, Türki-
ye’de kuklac›l›¤›n akademik anlamda uygulanan bir
meslek olmay›fl›ndan yak›n›yor. Tiyatro, sinema gibi
akademik bir seviyede olmas› için kuklac›l›¤› akademik
bir düzeye çekmeyi amaçlad›klar›n› söylüyor. Üniversi-
telerde kuklac›l›kla ilgili bir bölüm aç›lmas› ise en büyük
arzular›. Her hafta sonu bir oyun sergileyen Ahflap Çer-
çeve, kukla sanat›na ilgi duyan herkesi bekliyor. Biz de
tüm tiyatro ve kukla severlere her y›l may›s ay›nda dü-
zenlenen ‹stanbul Kukla Festivali’ni hat›rlat›yoruz.
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Hareket eder, konuflur, coflar, a¤lar… Tüm bunlar› kendi iradesiyle yapamay›fl› açmaz›d›r kuklan›n.
Varl›¤› bir kuklac›ya, oynat›c›ya ba¤l›d›r. Kuklac› yoksa kukla da yoktur.

‹ki haftada ipli kukla

‹ki hafta süren atölyede, teknik çizim, çizimi malzem-
eye aktarma, kesim ve oyma, papier mache (kapla-
ma), boyama ve mekanizma aflamalar›yla ipli kukla
yap›m›n› ö¤reniyorlar. 

Atölye süresi bitiminde her kat›l›mc› kendi yapt›¤› 50
cm boyunda bir ipli kuklaya sahip oluyor ve oynatma
derslerine geçiyor. Ahflap Çerçeve’de bunun
d›fl›nda, sopal› kukla yap›m atölyesi, el kuklas›
yap›m› ve oynat›m›, maske atölyesi ve deriden
Karagöz yap›m atölyesi de bulunuyor.

Ça¤r› Y›lmaz v e Emre Tando¤an
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r ö p o r t a j: umut bavl›

Ticari yaflam yeniden flekilleniyor
Türk Ticaret Kanunu (TTK) tasar›s›n› haz›rlayan komisyonun baflkanl›¤›n› yürüten Prof. Dr. Ünal
Tekinalp, 1950’den bu yana yürürlükte olan TTK’n›n modern aç›l›mlar ve ça¤dafl ö¤retilerle
yenilenmesinde keskin virajlar al›nd›¤›n› ve tasar›n›n Türkiye’yi ileriye götürece¤ini söylüyor.
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‹stanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ticaret Hu-
kuku Anabilim Dal› ve Özel Hukuk Bölümü eski
baflkan› Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Türk Ticaret Ka-

nunu tasar›s›n›n haz›rlayan komisyonun da baflkan›.
Yaklafl›k 1540 maddeye ulaflan TTK tasar›s› yasalaflt›-
¤›nda, Türk flirketlerinin fleffaflaflmas› yolunda önemli
ve sürdürülebilir baflar› için, dönülemez ad›mlar at›laca-
¤›n› vurguluyor. 1400 maddeden oluflan eski kanunun
yaklafl›k 1100 maddesinin yeniden yaz›ld›¤›n› söyleyen
Tekinalp, “Yeniden yaz›lmaktan kast›m, kanunun eski
dilden yeni Türkçeye çevrilmesi de¤ildir. Tasar›yla ileri
sistemler ve kurumlar getirildi. Bu bir toz alma, makyaj
yapma, üç-befl eklemeyle yetinme kanunu de¤ildir; ile-
riye hamle yapan bir mega projedir” diyor.

Tasar›n›n içerdi¤i önemli yeniliklerden biri aile flirketle-
ri ile küçük ve orta ölçekte flirketler de dahil olmak
üzere, tüm sermaye flirketlerinin bir internet sitelerinin
sahibi olmas› zorunlulu¤u. Tekinalp, web sitesin i n fl i r-
ketlerin fleffaflaflmas›nda do¤ru bir araç oldu¤unu ve
s›nanm›fl gerçek bilgiye kolayca ulaflan bir toplum ol-
mam›zda önemli bir kilometre tafl› oluflturdu¤unu dü-
flünüyor. Günümüzde yürürlükte olan TTK’n›n 50 y›l-
da, küçük çapta önemsiz birkaç de¤iflim yaflad›¤›n›
söyleyen Tekinalp, buna karfl›n AB’deki de¤ifliklik sa-
y›s›n›n, 12’si reform niteli¤inde olmak üzere 64 oldu-
¤unu vurguluyor. Tekinalp, AB yolculu¤undaki Türki-
ye’de teknolojinin geliflimi ve de¤iflimiyle birlikte yeni
TTK’n›n da zaman içerisinde de¤iflebilece¤ine de ifla-
ret ediyor.

TTK tasar›s›n›n haz›rlanmas›nda nas›l bir süreç iflledi?
1999’da kurulan komisyon 2000 y›l›n›n fiubat ay›nda
ilk toplant›s›n› yapt›. Bugüne kadar hiç ara vermeden
çal›flt›k. Her biri en az d ö r t saat süren toplam 671
oturum gerçeklefltirdik. Bu tasar›n›n di¤er kanun ta-

sar›lar›ndan fark›, 1530’dan fazla madde içermesi ve
adeta bir kitap gibi aç›klay›c›, de¤erlendirici, amaç be-
lirleyici ve karfl›laflt›rmal› olmas›d›r. Çünkü ifllenen,
çok teknik ve zor bir konu. Tasar› 2005 y›l›n›n fiubat
ay›nda kamuoyuna sunuldu; yaz›l›, sözlü görüfller,
öneriler ve elefltiriler al›nd›. Bu kanun tasar›s›yla birlik-
te, bugüne kadar hiç uygulanmam›fl ço¤ulcu-kat›l›m-
c› bir yol izlendi. Tasar›n›n di¤er tasar›lara üstünlü¤ü,
gerçeklefltirdi¤i bu kat›l›mc›l›¤› arayan yöntemindedir.
Kamuoyuna sunulmas›n›n ard›ndan Haziran ay›nda,
belirledi¤imiz 16 sivil toplum örgütünün her birine 4-6
saat aras› zaman ay›rarak kanun tasar›s› üzerinde gö-
rüfltük. Bunlar, TOBB, Türkiye Barolar Birli¤i,
T Ü S ‹ A D, Nakliyeciler Birli¤i, Esnaf Odalar› Birli¤i Kon-
federasyonu, TÜRMOB, Ba¤›ms›z Denetim fiirketleri
Birli¤i, baz› YMM ve SYMM Odalar›, Sigorta fiirketleri
ve Reasürans fiirketleri Birli¤i, Deniz Ticaret Odalar›
vs. idi. Kendileriyle ilgili k›s›mlar› birlikte tart›flt›k. Bu-
nun üzerine 2005’in Ekim ay›nda daha önce yay›mla-
d›¤›m›z tasar›n›n adeta ikinci bask›s›n› yeniden ç›kar-
d›k. 2006’n›n sonunda da TBMM Adalet Alt Komisyo-
nu’nda yeni bir metin olarak tasar›y› sunduk. fiu an
tüm kademelerden geçti ve k›sa sürede kanunlafla-
cakt›r. Kanun çok genifl ve etkili çevreleri ilgilendiriyor.
Kanun içerisinde; ticari iflletme, bütün flirketler, k›y-
metli evrak, tafl›mac›l›k, deniz ticareti, sigorta olmak
üzere alt› kitap yer al›yor. Bu da bir ekonominin bütü-
nün kaps›yor. 
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Haz›rlad›¤›n›z tasar› küresel dünyaya ne kadar entegre
durumda?
Türkiye, AB ile müzakere yapan bir ülke. Bir ülke, aday
konumunu kazand›¤› andan itibaren AB müktesabat›
dedi¤imiz, AB’de hukuk kural› içeren birincil, ikincil dü-
zenlemeleri, kararlar›, yönlendirmeleri, stratejileri, yol
haritalar›n› oldu¤u gibi hukukuna aktarmak mecburiye-
tinde. Bu nedenle tasar› AB k›sm›n›n ticaret hukukuna
iliflkin müktesabat›n› tamam›yla ald›. Ayr›ca Enron olay›
gibi Avrupa’da yaflanmayan ancak hukuku etkileyen
dünya çap›ndaki olaylar› da tetkik ederek bunlara ilifl-
kin önleyici kurumlar› sistemine yans›tt›. Bir nevi küre-
selleflmenin hukuksal yap›s› diyece¤imiz Dünya Ticaret
Ö r g ü t ü’nün kendine has bir hukuku bulunuyor ve Tür-
kiye de bunun bir üyesi. Onun da düzenlemelerini dik-
kate ald›k. Bu arada 1993’ten beri dünyay› etkileyen
“corporate governance principles” (kurumsal yönetim
ilkeleri) ve Basel Standartlar› gibi aç›l›mlar› da kanuna
yans›tt›k. fiu anda Türkiye’de hiçbir kanun, dünyan›n
ileri ülkelerinin hukuklar› ve uluslararas› standartlarla bu
ölçüde bütünleflmeye müsait de¤il. Ticaret hukukumu-
zun Avrupal›laflmas›ndan söz edilebilir. Bu yarg› özel-
likle anonim ortakl›klar için geçerli.

Güncelli¤ini ne kadar süre koruyacak?
Tasar› kanunlafl›rsa s›k de¤iflme sürecine girecek. Av-
rupa ticaret hukuku de¤ifltikçe kanun da de¤iflecek.
AB ticaret hukuku, AB iflletmelerinin ABD, Çin, Japon-
ya karfl›s›nda rekabet güçlerini korumalar› sebebiyle s›k
de¤ifliyor. Türkiye de bu otomati¤e ba¤lanacak.

Uygulamada nas›l bir yol izlenecek?
Tasar›, TBMM’de kabulünün ard›ndan alt› ay sonras›n-
da yürürlü¤e girecek. fiirketlerin web sitesine iliflkin hü-
kümler ise bir y›l sonra uygulanacak. Uygulaman›n alt
yap›s›n› oluflturmak amac›yla 141 tane asli hukuk haki-

miyle bir hafta süren bir seminer yapt›k. Bunlar› ço¤al-
tarak sürdürece¤iz. E¤itimlerle altyap›y› destekliyoruz.
Dünya Bankas› tan›t›mla ilgili iki film haz›rlamam›z› isti-
yor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve
Yeminli Mali Müflavirler Odalar› Birli¤i (TÜRMOB) iki
koldan e¤itim faaliyetlerinde bulunuyor. Hem uluslara-
ras› muhasebe standartlar› hem de uluslararas› denet-
leme standartlar› bak›m›ndan çal›flmalar yürütülüyor. 

TTK tasar›s›nda vergiye yönelik düzenlemeler nelerdir?
Tasar›, vergi hukukuna gereken altyap›y› sa¤l›yor. Ver-
giye yönelik tedbirler vergi kanunu içerisinde yer al›yor.
Tasar›, vergi kaç›rmay› önleyici, do¤rudan önlemler ge-
tirmiyor. Ancak vergi kaç›rmay› engelleyici bir yap› olufl-
turuyor; sistemleri harekete geçiriyor. Çünkü muhase-
benin; çok daha fleffaf muhasebe standartlar›na göre
tutulmas›n› ve finansal tablolar›n bu do¤rultuda haz›r-
lanmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca uluslararas› denetim ilkelerine
göre denetleme yap›lmas›n› öngörüyor. Bu denetimin
de “denetçiler” denilen denetim mesle¤i sahipleri tara-
f›ndan yap›lmas›n› öngörüyor. Oysa bugünkü TTK’da
denetçiler için hiçbir nitelik ve nicelik flart› bulunmuyor. 

Meflhur laft›r: Denetleyenleri kim denetleyecek?
Bu da tasar›da net biçimde yer al›yor. Denetçilerin tü-
mü denetlemeye iliflkin belgeleri elektronik ortama tafl›-
mak mecburiyetinde olacaklar. “A” flirketini denetledik-
lerinde o s›rada hangi belgelere bakt›klar›, incelemifl ol-

duklar› belgeler, denetlemenin nas›l yap›ld›¤›, hangi
aflamada oldu¤u online takip edilebilecek. Denetçiler
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na ba¤l› müfettifllerden
oluflturulan bir kurul arac›l›¤›yla denetlenecek. K›sa bir
süre sonra baflka bir üst kurula bu görev aktar›lacak. 

Yeni kanun dijital yaflama entegrasyonuyla öne ç›k›yor.
Evet, tasar›da, dijital yaflama çok uyumlu sistemleri uygu-
lamay› ve teknolojiyi verimli bir flekilde kullanmay› amaçl›-
yoruz. Ancak belirtmekte yarar var: Kanun yürürlü¤e girer
girmez bütün söz konusu düzenekler, fleffaf yap›lar ve
sistemler hemen mükemmel biçimde ifllemeyecek. Çün-
kü bu elektronik altyap›n›n kullan›labilmesi için deneyime,
teknoloji bilgisine, amac› anlamaya, yani teknolojiye yatk›n
ve teknolojiyi bilen insana ihtiyaç var. Bu bir zaman soru-
nu; yoksa “yapamay›z” söylemi yanl›fl. Zaman tüm ülkeler
için afl›labilir bir engel. Türkiye’nin teknolojik altyap›s›n›n
her geçen y›l daha çok geliflti¤ini, insanlar›n yenilikleri, aç›-
l›mlar› içsellefltirdiklerini görüyorum. 

Bu kanunla birlikte ç›kmas› ya da yeniden düzenlenme-
si gereken yönetmelikler nelerdir?
Yaklafl›k 30 yönetmeli¤in ç›kaca¤›n› tahmin ediyorum.
Bunlara “sat›fl sonu hizmetleri” diyorum. Bu yönetme-
liklerle online genel kurullar ve oy vermenin düzenlen-
mesi, ticaret sicilinin yeniden yap›land›r›lmas›, ticaret
sicil tüzü¤ünün de¤ifltirilmesi, ba¤›ms›z denetimin ilke-
lerinin yönetmeliklerle belirlenmesi gerekiyor. Denetle-
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fieffaf flirketler ve bilgi toplumu hizmetleri
Yeni TTK’da fleffafl›¤› sa¤layan kurallardan biri her
sermaye flirketine pay ve di¤er menfaat sahiplerini,
sermaye piyasas› aktörlerini, küçük/büyük yat›r›mc›y›
ilgilendiren bilgileri içeren bir web sitesi kurma zorun-
lulu¤u. fiirketler, e¤er bir web siteleri varsa bir bölü-
münü bilgi toplumu hizmetlerine ay›racak. Bu hizmet-
lere o flirketle ilgili kimseleri ilgilendiren bilgiler koyula-
cak. Web sitesini kurmayanlar için hapis cezalar› bu-
lunuyor. Eriflim hakk› tüm kullan›c›lara serbest olmak
üzere web sitesine konulacak bilgiler flöyle:

• fiirketçe kanunen yap›lmas› gereken ilanlar
• Pay sahipleri veya ortaklar aç›s›ndan önem tafl›yan
a ç › k l a m a l a r
• Müdürler kurulu ve genel kurul haz›rl›klar›
• Kurullar›n yap›lmas›n iliflkin bilgiler
• Pay sahiplerine veya ortaklar›na sunulmas› gereken
b e l g e l e r
• Kurullara ait olanlar da dahil olmak üzere her türlü
ç a ¤ r › l a r
• Oy verme, fleffafl›k ve kamuyu ayd›nlatma yönünden
zorunlu ve bilgi toplumu ba¤lam›nda yararl› görülen
tüm hizmetler ve bilgiler
• Bilgi almaya yönelik sorular›n, bunlara yönelik ce-
vaplar›n ve benzer ifllemlerin, bu kanun ve di¤er ka-
nunlarda pay sahiplerinin ve ortaklar›n da ayd›nlat›l-
mas›n› öngördü¤ü hususlar
• Finansal tablolar ve bu tablolar›n dipnotlar›, ekleri
• Yönetim kurullar›n›n y›ll›k raporlar›
• Kurumsal yönetim ilkelerine uyuldu¤una iliflkin y›ll›k
d e ¤ e r l e n d i r m e l e r
• Özel denetçilerin ve ifllem denetçilerinin raporlar›
• Yetkili kurul veya bakanl›klar›n konulmas›n› istedi¤i
h u s u s l a r

“Bugün Türkiye’nin en büyük problemi hem kendimizin ve sorumlu kurumlar›m›z›n hem de yabanc›lar›n
bilançolar›m›z›n dilini anlamamalar›, finansal tablolar›m›z›n içeri¤ine ve geçtikleri denetime
güvenmemeleridir. Bu sebeple kay›t d›fl› ekonomi kendine müsait karanl›k bir ortam buluyor.”
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menin nas›l olaca¤›, muhasebe ilkelerinin nas›l uygula-
naca¤› gösterilmeli. Bizimle paralel gerçeklefltirilen ça-
l›flmayla Türkiye Muhasebe Standartlar› oluflturuldu.
Bu standartlar›n denetçilere ö¤retilmesi için e¤itim ça-
l›flmalar›n›n yap›lmas› gerekiyor. Dünya Bankas› de-
vaml› benimle iletiflim halinde. Çünkü Dünya Banka-
s›’n›n korkular› var. “Bütün denetçiler bugüne kadar
vergi denetimi yapm›fl. Halbuki art›k do¤rudan do¤ruya
flirketlerin paysahiplerinin, sermaye piyasas› aktörleri-
nin, menfaati bulunanlar›n aç›s›ndan denetim gerçek-
lefltirilmeli” deniyor. Bu uyumun sa¤lanmas› flart. Bu
standartlar›n uygulanmas› için yönetmelikler ç›kartmak
mecburiyetindeyiz. Yeni TTK’da daha önce yer alma-
yan yeni tazminatlar da var. Deniz kirlili¤i, petrol kirlili¤i,
denize petrol ve di¤er kat› ya da s›v› at›klar›n at›lmas›n-
dan do¤an tazminatlar gibi. Ayr›ca CMR, yani uluslara-
ras› kara tafl›malar› konvansiyonu ile uyumlu yepyeni
bir tafl›ma hukuku, deniz icras›, time charter, deniz ala-
caklar› hükümleri var. Yeni bir sigorta rejimi yürürlü¤e
giriyor; bu rejim sigortal›y› “tüketici” gibi koruyan, men-
faatler dengesini gözeten, güncel düzenle uyumlu.

Rekabete yönelik yeni hükümler nelerdir?
Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanun, konuyu esas
fleklinde düzenliyor. TTK’da ise büyük bir hedefimiz
bulunuyor. Türk iflletmelerinin uluslararas› piyasada re-
kabet gücünü art›rmak istiyoruz. Türk iflletmelerinin gü-
venilir partner olmas›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz. Bunun

için de bizim tespit etti¤imiz araç uluslararas› piyasala-
r›n dilini kullanmak. Uluslararas› piyasalar›n dilini kullan-
mak için uluslararas› muhasebe standartlar› ve ulusla-
raras› denetleme standartlar›na göre yap›lm›fl deneti-
min önemli oldu¤una inan›yorum. Bugün Türkiye’nin en
büyük problemi yabanc›lar›n bilançolar›m›z›n dilini tan›-
mamas›. Dolay›s›yla Türk flirketlerinin partner olma
flans› azal›yor. Yabanc›lar›n Türkiye’deki flirketler ara-
s›nda bilançosunun dilinden anlad›¤› flirket say›s› 289.
Bu nedenle hedeflerimizden bir tanesi rekabet flans›m›-
z› art›rmak. Bu çok derin ve stratejik bir hedef. Bu ka-
nunun böyle bir stratejik önemi var.

Yabanc› yat›r›mc›lara sa¤lanan kolayl›klar nelerdir?
Önemli kolayl›klardan biri tek kiflilik flirketlerdir. fiirket
denince çeliflki var gibi geliyor. fiirket, birden fazla kifli-
nin birlikte ticarî bir teflebbüste bulunmas›, emek ve
sermayelerini buna özgülemesi demek. Oysa tek kiflilik
flirket bugün çok yayg›n. Buna büyük bir ihtiyaç var.
Tek kiflilik anonim flirketler o kadar büyük bir ihtiyaç ki
AB’nin 12 numaral› yönergesi, AB üyesi ülkelere ve
müzakere yapan ülkeler ile aday olan ülkelere, iki seçe-
nek sunuyor. Tek kiflilik s›n›rl› sorumlu flirket ya da tek
kiflilik s›n›rl› sorumlu iflletmeden birini getirmelerini isti-
yor. Biz, tek kiflilik anonim ve limited flirketi getirdik.
Herkes “Tek kiflilik flirket mi olur?” diyor. Oysa “Tek ki-
flilik flirket olmaz” diyerek kanunda illa ki birden fazla
ortak zorunlulu¤u getirildi¤inde hukukta “saman adam”

dedi¤imiz ortaklar ortaya ç›k›yor. Yani tek bir hisse sa-
hibi ortaklar. Eskilerin hile-i fleriye dedikleri fley. 

Yeni düzenlemeler tüketiciyi ne flekilde koruyacak?
Tüketiciyi Koruma Kanunu var. Tüketici denince kiflilerin
akl›na yiyecek, içecek, giyecek alan kifli geliyor. Ancak bi-
zim bak›fl aç›m›zda bir sigortal›, yolcu ya da banka müfl-
terisi de tüketicidir. Tasar› soruna böyle tüketiciler aç›s›n-
dan bak›yor. Örnek olarak, evinizi sigorta ettirdi¤imizi dü-
flünelim “Acaba bu sigorta poliçesi size hangi borçlar›
yüklüyor, aleyhinize ne türlü hükümler getiriyor, uzman si-
gorta hukukçular› nesnel adalet dengesini nas›l bozmufl-
lar? Önemli hususlar nelerdir?” Mevcut kanun bu noktada
size yard›mc› olmuyor. Sizin aleyhinizdeki hükümleri belir-
ledi¤iniz hallerde de pazarl›k gücünüzün zay›fl›¤›n› dikkate
alm›yor. Oysa yeni kanunla birlikte bu önemli hususlar›n
tüketiciye ayr› bir ka¤›tta belirtilmesi zorunlulu¤u geliyor

Tekelleflmeye yönelik hükümler nelerdir?
fiirketler topluluklar›na iliflkin hakim ortaklar›n, topluluk
d›fl›nda kalan ortaklara verdikleri zararlar dolay›s›yla,
tasar›da özel sorumluluklar› ve tazminatlar› öngören
hükümler bulunuyor. Bir flirkette pay sahibi oldu¤unu-
zu düflünün, flirkette al›nan kararlar sizin aleyhinizdey-
se, di¤er paysahiplerinden hisse senetlerinizi sat›n al-
malar›n› istedi¤inizde, hisselerinizi gerçek de¤eri üze-
rinden almak zorundalar. Bu da tekelleflmenin düzen-
lenmesinde etkili rol oynayacak bir hüküm.
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haz›rlayan: temel karatafl

Ressam, bohem ve deli

Kaynak: “Fikret Mualla / Bir Garip Kifli”, Orhan Kolo¤lu, Boyut Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2003 • “Fikret Mualla, An›lar, Resimler, Mektuplar”, H›fz› Topuz, Everest Yay›n, ‹stanbul, 2005



Resim ve alkol… Bu iki sözcük dünyada en çok
Fikret Muallâ’da yan yana gelir. Bazen resim
öne ç›kar, bazen alkol onu anlat›rken. Hayat›-

n›n dingin bir su gibi akmayaca¤›n›n iflaretini çocuk
yafllarda al›r Muallâ, bir kaza sonucu topal kal›r. Sonra
bir yuvan›n da¤›l›fl›na, babas›n›n yeniden evlenifline fla-
hit olur. Onda sinirlilik ve uyumsuzlu¤un uyan›fl› çocuk
yafllardad›r. 

Saint Joseph, Galatasaray Lisesi’nde al›nan Frans›z
kültürü, ard›ndan mühendislik e¤itimi için Almanya…
Muallâ mühendis olmak yerine “ressam” olmay› burada
koyar kafas›na. Sonra ‹sviçre, ‹talya, müzeler, derken
gravür ve moda çizimleriyle bafllar resme… Ama içki
hep hayat›ndad›r. Sonra Almanya’da ilk alkol tedavisini
görür. ‹lerleyen zamanlarda 26 y›l›n› geçirece¤i
Fransa y›llar›, sanat çevrelerinin içinde geçen
›fl›lt›l› y›llar… 

Elem hep yan›ndayd›
Çocuk yafllar›nda s›k›nt›larla tan›flan
Mualla’n›n Fransa y›llar› da ne yaz›k ki
hep parlak geçmedi. Paras›zl›k, geçim-
sizlik, içkiye düflkünlük ve sürekli polis
korkusu ile geçen y›llar sonunda haya-
t›ndaki dengesizlik ve uyumsuzluk yo-
¤unlaflt›. Bir ara tedavi için hastaneye ya-
t›r›ld›. Burada kald›¤› iki ay içinde kendisi-
ne resim yapt›ran Dina Vierny'nin koru-
mas› alt›na girdi. 

Bu resimleriyle Kas›m 1954'te ilk sergisini
açt›. Resimlerinde iç dünyas›n›n etkilerini
ve fliirsel bir anlat›m yans›tt›¤›n› görmek
mümkündü. Popüler ak›mlara kendini
çok fazla kapt›rmak yerine daha kiflisel ça-

l › fl › y o rd u, kendi hislerini ve yaflam›n gerçeklerini resme
aktarmay› seçmiflti. Guvafl, suluboya ve pastel malze-
melerini resimlerinde s›kça kullanan Fikret Mualla'n›n
Paris sanat ortam›nda tan›nmas› biraz zaman alsa da,
Picasso'nun onun resimlerini övdü¤ü, hatta bir resmini
sat›n ald›¤› ve kendi çal›flmalar›ndan birini de ona hedi-
ye etti¤i biliniyor. Fikret Mualla'n›n bafll›ca eserleri ara-
s›nda “Oturan Adamlar”, “Kafe”, “Marsilya'da Frans›z
‹flçileri Bir Kahvede”, “Haliç ve Süleymaniye”, “Paris'te

Bir Sokak”, “Baloncu” ve “Bal›kç›” geliyor. 

Felçten kurtulamad›
‹kinci sergisinden sonra, geçirdi¤i sinir bunal›mla-
r› onu yeniden ak›l hastanesine mahkum etti. Bir
ay sonra taburcu edilince bir sanayici ile iyi bir ifl
anlaflmas› yapt› ve Seine Nehri'nin daha çok var-
l›kl›lar›n oturdu¤u sa¤ yakas›na tafl›nd›. Resimle-
rinin sürekli müflterisi olan Madame Anglés ile bu

dönemde tan›flt›. Fikret Muallâ'y› bundan sonra
korumas› alt›na alan Madame Anglés, 1962'de felç

geçirdi¤inde onu hastaneye kald›rtt›, bak›m›n› sa¤la-
d›. Daha sonra Nice yöresinde Reillane kasabas›nda-

ki evine yerlefltirdi ve bütün giderlerini karfl›lad›. Fikret
Muallâ ömrünün sonuna kadar felçten kurtulamad›.

May›s 1967'de eski sinir bunal›mlar› yeniden bafllad› ve
her fley daha kötüye gitti. 1903’te ‹stanbul’da bafllayan
bu f›rt›nal› hayat Fransa’da son bulal› tam 40 y›l oluyor. 
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Yaflam›nda yaln›zca iki tutku vard›: Resim ve içki. Sanat›nda hep dengeyi korudu. Ama ayn› denge içki için
söz konusu olamad›. Alkolle delili¤in zirvesini arad›! Türkiye’den hem kaçt›, hem de hiç kopmad›. Fransa’da
ölürken Karacaahmet’e gömülmeyi vasiyet etti. Öldükten sonra yine vatan›na döndü! Fikret Muallâ.

Bir Paris ressam›
1939 y›l›nda Paris’e yerleflen ve

yaflam›n›n kalan k›sm›n› Fransa’da
sürdüren Fikret Muallâ; daha çok,
içindeki insanlarla birlikte Paris’in
sokaklar›n› ve kafelerini renkli bir

anlat›mla ele ald›¤› resimleriyle
tan›nd›. Ancak, onun insan figürüne

dayal› konu yelpazesi, s›k s›k
yak›nd›¤›, k›zd›¤› insanlardan kaçma

ihtiyac›n›n bir sonucu olarak manzar-
alara, ölü do¤alara ve hayvan resim-

lerine do¤ru geniflledi. 



Paray› bulan ilkça¤ medeniyeti Lidya, alt›n› en çok
kullanan medeniyet olarak da tarihe geçti. Böl-
gedeki alt›n madenlerinin iflletilmesi, Lidyal›lar›n

zenginleflmesi ve güçlenmesini sa¤lad›. Alt›n sikkeler
bas›ld›. Alt›n, günlük hayat›n ayr›lmaz bir parças› haline
geldi. Anadolu medeniyetlerinde her biri farkl› simgeyi
temsil eden alt›n tak›lar›n önemli yeri vard›. Tak›lar, gü-
cü, zenginli¤i, bereketi temsil ediyordu.  Türkiye’nin ilk
kad›n kuyum ustas› fiive Alpman, bu tak›lara yeniden
hayat vererek günümüze uyarl›yor. O dönemde kullan›-
lan alt›n yüzük, kolye, brofl ve fibulalar› birebir uygula-
maya çal›fl›yor. Y›llarca bu konuyla ilgili araflt›rmalar
yapm›fl. 1994 y›l›nda ilk sergisini Fransa’da açm›fl. Ege
Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden mezun olduktan
s o n r a, sanat aflk› Alpman’› vitray, kumafl desenleme ve
seramik dersleri almaya yöneltmifl. 

Alpman, alt›n tak›lar› kendisine has bir teknik kullana-
rak, tamamen elinde yap›yor, hiçbir alet kullanm›yor.
fiu ana kadar bu tekni¤i uygulayan baflka bir kuyum
ustas› olmad›¤›n› söylüyor. Her tak›dan yaln›zca bir
adet yapan Alpman’a neden böylesine zor bir teknik
kulland›¤›n› sordu¤umuzda zincirin hikayesini ö¤reni-
yoruz... Kuyum sanat›n›n zincir dal›nda uzmanlaflan
Alpman’›n, üçlü ve dörtlü halkalardan oluflan zincirle
yapt›¤› tak›lar›n bafllang›ç ve sonunu hiçbir alet ya da
ek kullanmadan eliyle birlefltirmesinin nedeni, Amerika-
l› bir mücevher tasar›mc›s›n›n, Alpman’›n tak›lar›n›n bir-

leflme yerini elefltirmesi... Elefltiri Alpman’› kamç›lam›fl,
dokuz y›l u¤raflarak bu tekni¤i gelifltirmesini sa¤lam›fl.
Genelde kaynakla gerçeklefltirilen ifllemi t›rnaklar›yla
yap›yor. Zincirinin patentini alan Alpman eserine kendi
ad›n› vermifl: fiive. Türkiye’nin ilk kad›n kuyum ustas›
oldu¤unu bafllang›çta bilmedi¤ini itiraf ediyor. U¤ur
Dündar’›n program›nda ö¤renmifl. Dündar, Türkiye’nin
ilklerini program›nda ele al›nca, Kuyum Odas›’ndan
sertifikal› olan ilk kad›n kuyum ustas› da ortaya ç›km›fl. 

Anadolu medeniyetlerine ilginiz neden ve nas›l bafllad›?
Mücevher alan›nda Türkiye’yi tan›tmak ve ülkemize ya-
banc›lar› çekmek istedim. Bu amaçla Anadolu medeni-
yetlerinin kulland›¤› tak›lar› yapmaya bafllad›m. Zincir
yapmaya merak›m da bu medeniyetlere ilgim sayesin-

de geliflti. Anadolu medeniyetlerinde yayg›n olarak alt›n
zincir kullan›lm›fl. Zincir, taht›ndan inmeyen tak› olarak
adland›r›l›yor. ‹nsanlar›n 3 bin y›l önce kulland›klar› tek-
nikle tak› yap›yorum. Bu nedenle de otantik ve asimet-
rikler, o döneme ait, taçlar hariç, bütün tak›lar› yap›yo-
rum. Yüzük, kolye, brofl, küpe ve fibula gibi… 

Tarihte ne tür tak›lar kullan›lm›fl? 
Tak›lar›n kullan›lma amaçlar›ndan birisi, mezarda zen-
ginlik simgesi olarak ölülere adanmas›. Kötülüklerden
korunmak ve nazara karfl› koymak için tak›lar kullan›l-
m›fl. Güç simgesi olarak kullan›lan tak›lar var. Ejderha-
lar, pazubentler (pazuya tak›lan tak›) gibi… O dönemki
hükümdarlar, güç sembolü olarak ellerine asa al›rlar-
m›fl. Roma Dönemi’nde mühür yüzükleri kullan›lm›fl.
Bu, yüzü¤ün ilk kullan›m›. Alt›n ilk kez Hititler dönemin-
de kullan›lmaya bafllanm›fl. Bizans Dönemi’nde sandal
fleklinde küpeler evlilik simgesi olarak kullan›lm›fl. Ana-
d o l u’da her kullan›lan tak›n›n bir simgesi var. Tafllar, ta-
k›da ilkça¤dan sonra kullan›lmaya bafllanm›fl. 

Halktan insanlar da tak› kullanm›fl m›?
Herkes her tak›y› kullanam›yormufl. Alt›n tak›lar› zengin
insanlar kullanm›fllar. 

Binlerce y›l öncesinin tak›lar›n› günümüze nas›l uyarl›-
yorsunuz? 
Birebir uygulamaya çal›fl›yorum. Birebir uygulamak, yo-

4 6 t a k ›: fiive Alpman
r ö p o r t a j: demet fleker f o t o ¤ r a f: gökhan çelebi

Alt›nda Anadolu fiive’si

fiive Alpman
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Anadolu medeniyetlerinde ayr› bir yere sahip olan alt›n tak›lar›n her biri birer sembol: Zenginlik, bereket,
güç… Türkiye’nin ilk kad›n kuyum ustas› fiive Alpman bu sembollere yeniden hayat veriyor. Alpman, 
benzerlerine müzelerde rastlanabilecek küpe, yüzük, kolye ve brofl modelleri üretiyor.

rumlamaktan çok daha zor. Tak›lar›, o dönemde kulla-
n›lan teknikle yap›yorum. Asay›, asa olarak yorumla-
mam imkans›z. Asan›n bafl›nda bulunan ve güç sem-
bolü olarak kullan›lan k›sm›n› kal›n bir yüzük olarak uy-
guluyorum. Buna, “asa bafl› yüzük” diyorum. Formlar›
günümüz kullan›m flekline göre birebir uyguluyorum.
Bu sayede insanlara Anadolu medeniyetleri tak›lar›n›
tan›tm›fl oluyorum. Yurtd›fl› sergilerine giderken Arke-
oloji Müzesi’nden tak›lar›n sahte oldu¤una dair bir bel-
ge almam gerekiyor! 

Bir tak›y› ne kadar zamanda bitiriyorsunuz? Nas›l bir
çal›flma sisteminiz var? 
Tak›ya göre de¤ifliyor. Örne¤in zincirli bir yüzü¤ü yedi
günde bitiriyorum. Tak› yapabilmem için gün ›fl›¤›na ih-
tiyac›m var. Bu nedenle de gündüz saatleri benim için
çok önemli. Gözlerime iyi bak›yorum, gözlük ve lup kul-
lanm›yorum. Ziraat Bankas›’ndan 24 ve 10 ayar alt›n›
külçe fleklinde al›yorum. Anadolu medeniyetleri tak›lar›
için 22-24 ayar alt›n kullan›yorum. 

Tasar›m sürecinde neler yafl›yorsunuz, ilham ald›¤›n›z
kaynaklar neler? 
Tak› tasar›m›n› tasar›mc›lar haz›rlar, ustalara iletir ve
ustalar bakarak birebir yaparlar. Ben tasar›m› kafamda
yap›yorum. Belli bir düflünce sürecinde tak›n›n nas›l
görünece¤ini hayal edebiliyorum. Tasar›m› birisine an-
latmam gerekti¤i zaman çiziyorum. Aksi halde çizme-

me gerek kalm›yor. Çok heyecanland›¤›m ve gece ya-
r›lar› uykudan kalk›p yapt›¤›m tasar›mlar oluyor. Tak›
yaparken önce kiflinin ne kullanmay› sevdi¤ini ö¤reni-
yorum. Küpe yapacaksam, kulak memesinin nas›l ol-
du¤unu soruyorum. Daha sonra da bir terzi gibi prova
yap›yorum. Amac›m, tak›n›n güzel ve düzgün görün-
mesi. Tasar›m yaparken antik bir çekmecenin kulpu,
kemer tokas›, yürürken gördü¤üm bir karo tafl›, bir
dü¤me ya da bitki formu gibi hayat›n içinden her fley-
den etkilenebiliyorum. 

Alt›n bir sanatç› için nas›l bir malzeme?
Pahal›… Bu nedenle de korunmas› çok önemli. Alt›n›n
tozu bile de¤erli. Rahat kullanam›yorsunuz, çok dikkat-
li kesmeniz ve ölçüleri ayarlaman›z gerekiyor. Her fleyi

planl› yapmal›s›n›z. Büyük mücevher atölyelerinde elbi-
selerdeki alt›n tozunu almak için özel vakumlu aletler
kullan›l›yor. Alt›n›n tozundan 24 ayar elde ediliyor. Alt›-
n› törpülerken ç›kan tozlar› çekmecede biriktiriyor ve
eriterek alt›n elde ediyorum. Alt›n, ayn› zamanda çok
hassas bir malzeme. Kaynak yaparken biraz fazla atefl
verdi¤iniz zaman alt›n eriyor. Bu durumda hiç üzülme-
mek ve bafltan bafllamak gerekiyor. Çünkü gerçek sa-
nat›n ilk ad›m› sab›rd›r. 

Türkler alt›n› seviyor mu? 
Alt›n tak›y› seviyoruz. Genellikle yat›r›m amaçl› ve iflçili-
¤i olmayan bilezikleri kullanmay› tercih ediyoruz. Alt›n
son zamanlarda çok popüler. Ama pahal› oldu¤u için
alternatif olarak alt›n kaplamal› tak›lar kullan›l›yor. Alt›n
rengi taklit ediliyor. ‹statistiklere göre Türkiye’de en çok
zincir sat›l›yor. Zincir, taht›ndan inmeyen ve kad›nlar›n
asla vazgeçemedikleri tak› olarak adland›r›l›yor. Eski-
den alt›n daha fazla kullan›l›yordu. 

Sizce tak›n›n kad›n için anlam› nedir? 
Tak›; p›rlanta, alt›n ve de¤erli tafltan yap›lm›flsa zengin-
li¤i sembolize eder. Tak›, yaln›zca süslenmek amac›yla
kullan›lm›yor. Evlenen kifliler de efllerine alt›n tak› tak›-
yorlar. De¤erli tak›n›n kad›na asalet katt›¤› düflünülür.
Tak› kullanmayan bir bayan›n, en az›ndan küçük de-
¤erli bir tak›s›n›n olmas› gerekti¤i yayg›n bir düflünce-
dir. “Bir tane taks›n, tam taks›n” denilir. 



48 tasar›m: Selçuk Koçak
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Sporcu, erkeksi ve savaflç›
Selçuk Koçak Türkiye’deki say›l› tekne tasar›mc›s›ndan biri. Ona göre tasarlad›¤› tekneler, durdu¤u yerde
bile gidiyor gibi görünüyor, kendini belli ediyor, erkeksi ve savaflç›! Bire bir müflteri istekleri 
do¤rultusunda tasar›m yap›l›yor. Pelufl tuvaletten dalgada sallanmayan yata¤a kadar pek çok fley isteniyor.

Selçuk Koçak’›n ‹talya’da otomobil tasar›m›yla
bafllayan maceras›, Türkiye’de tekne tasar›-
m›yla devam ediyor. Denizle u¤raflmaktan da-

ha çok keyif alsa da, san›ld›¤› gibi bir deniz insan› ve
tekne tutkunu de¤il. Onun için cazip olan tekne tasa-
r›m›. Çünkü, karfl›dakini kand›rabildi¤i sürece istedi¤i-
ni yapt›r›yor, hayallerini de böylece müflterilere finan-
se ettiriyor! Ortaya ç›kan ürünler finanse edilmeyecek
gibi de¤il. Yani, alan memnun satan memnun… 

Çal›flmalar›n›, Scaro Design firmas›nda, gemi infla
mühendisi, endüstriyel tasar›mc›, mimar ve otomobil tasar›mc›lar›ndan oluflan 12 ki-
flilik ekibiyle sürdürüyor. 11 y›ll›k ifl hayat›nda 30 metreden 60 metreye kadar farkl›
boylarda 50’den fazla tekne tasarlam›fl. Tekne lüksün sonu oldu¤u için insanlar›n
hep iyi gözükmek, flov yapmak, tekneleriyle konuflulmak istedi¤ini söyleyen Koçak,
“Yapt›¤›m›z her tasar›m›n bir zeka ürünü olmas› gerekiyor. ‘Vay be’ denilmesini isti-
yoruz. Rahatl›k, estetik, güvenlik gibi unsurlar› göz önünde tutarak, tüm ayr›nt›lar›
düflünerek tasar›m yap›yoruz” diyor.

Tekne tasarlamak nas›l bir ifl diye soracak olursan›z, Koçak’›n yan›t› net ve k›sa: “Yü-
rüyen bir obje tasarl›yoruz.” Noktay› koyduktan sonra da sözlerini flöyle sürdürüyor:
“Bu noktada otomobile benziyor ama o objenin içinde yaflam alanlar› yap›yoruz. Bu-
nu da bir ev gibi ya da geçmiflten gelen bir bak›fl aç›s›yla yapm›yoruz. Hareketli,
bambaflka bir fley tasarl›yorsunuz. Önceden tekneler ev gibi döfleniyordu. Teknenin
içindeki her fleyin yürüyen bir objeye göre tasarlanmas› gerekti¤ini düflünerek bu ifle

bafllad›k. Tasar›mlar›m›z sporcu, hareketli, aktif, kö-
fleli ve keskin hatl›d›r. Daha erkeksi ve savaflç› diyebi-
lirim. Teknelerimiz durdu¤u yerde bile gidiyor gibi gö-
rünür. Tekne bir yere ç›kt›¤› zaman kendini belli eder.
‹ddial› ama rahats›z edici de¤ildir.”

Otomobil tasar›m›ndan tekne tasar›m›na kayd›n›z. ‹ki-
sinin aras›nda ne tür farklar var? 
Tasar›ma, tekneyi kullanacak kifliyle bafllay›p, bire bir
onunla çal›flmak çok keyifli. Çünkü otomobil tasar›-
m›nda süreç çok farkl›. Endüstriyel bir ürün oldu¤u

için tasar›mc›n›n iflini pazarlamac›lar, maliyet hesaplar› yapanlar, piyasa koflullar› gi-
bi unsurlar belirliyor. Dar bir alanda tasar›m yapmak zorunda kal›yorsunuz. Tekne ta-
sar›m›nda ise bir kifliyle muhataps›n›z. Ayr›ca mobilya, flezlong, dümen gibi ürün ta-
sar›mlar› da yap›yoruz. Bizim yaratmaya çal›flt›¤›m›z fleyi birileri finanse ediyor. ‹ste-
di¤imiz her fleyi yapabiliyoruz. Bir de o dönemde Türkiye’de neredeyse hiç tasar›m-
c› yoktu. 11’inci y›l›m›z› doldurduk. Hala da tekne tasar›m›n› tamamen Türkiye’de ya-
pan tek firma gibiyiz. Di¤erleri daha çok tersane bünyesinde çal›fl›yor. 

Tekne tasar›mc›l›¤› hangi ülkelerde yayg›n? E¤itimi nerelerde veriliyor?  
Yak›n zamana kadar okulu yoktu. ‹talya’da e¤itim verilmeye bafllad›. Çok uzmanl›k elde
edilmifl bir alan de¤il. Daha çok iç mimarlar›n yapt›¤› bir ifl. Bu konuda ‹talya ve ‹ngilte-
re iyi. Ancak hala da¤›n›k. Endüstrileflmifl bir ifl de¤il. Tekne tasar›m›na harcanan para
otomobile harcanan gibi de¤il. Kullanan kifli say›s› az oldu¤u için belki de sektör hep
böyle kalacak. Tekne bir otomobil gibi ihtiyaç da de¤il. Bir oyuncak ve lüksün sonu. 

Selçuk Koçak ve ekibi
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Türkiye’de durum nedir? 
E¤er AB’ye girmezsek tekne tasar›m›nda ve imalat›n-
da çok ilerleriz. Büyük flirketler bir süre yavafl kalma-
ya bafllarlar, Avrupa da öyle. Türkiye ise geliflmekte
olan bir ülke. Bizim iflçili¤imiz daha ucuz. Kulland›¤›-
m›z malzemeler, ekipmanlar konusunda Avrupa’dan
çok daha ileriyiz. Daha çok iflimize yat›r›m yap›yoruz.
Tabii Türkiye’de ifl yap›p yurtd›fl›na satabildi¤imiz için
bunu yapabiliyoruz. 

fiu an Avrupa iflin ustal›¤a ve insan gücüne dayanan
k›sm› için Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de çok iyi üretim yapan tersaneler var. Tuzla’da da-
ha çok çelikten, büyük tekneler yap›l›yor. Antalya, Türkiye’de plastik üretimi yapan yer-
lerin merkezi oldu. 20’ye yak›n tersane var. Türkiye’deki üretimlerin yaklafl›k yüzde 80’i
yurtd›fl› için yap›l›yor. Tekne konusunda Avrupa’yla yar›fl›yoruz. AB’ye girdi¤imizde o
çark›n bir parças› olaca¤›m›z için bizim de fiyatlar›m›z yükselecek ve yavafllayaca¤›z.

Türkiye’de say›l› tekne tasar›mc›lar›ndan olman›n avantajlar› neler? 
Dezavantaj› hiç olmad›. Türkiye’de tekne sektörünün yeni geliflti¤i bir aflamada bafl-
lad›k. O dönemde tekne yapan birkaç firma vard›. Onlar da tasar›mlar› yurtd›fl›ndan
al›yordu. Bu ifli Türkiye’de çok iyi bir flekilde yapabilece¤imizi gösterdik. Milano,
Londra gibi tekne tasar›m›nda uzmanlaflm›fl ülkelerdeki tasar›mlar›n hepsi birbirine
benziyor. Biz hiçbir tasar›ma bakmadan her fleyi bafltan yap›yoruz. Hep farkl› olan›
ar›yoruz. Öyle olunca sonuç farkl› oluyor. Befl y›l önce yurtd›fl›ndan tasar›mc›lar biz-
den tasar›m istemeye bafllad›. 

Tekne tasar›m›nda süreç nas›l iflliyor? Kullan›c›lar›n
beklentileri ne yönde oluyor?
Birinci grup müflterilerimiz tersaneler. Bunlar daha
çok paket projelerdir. Müflterisi yoktur. Tersaneler se-
rilerle gitmek ister. Belli bir insan grubuna çeflitli boy-
larda tekneler yapt›r›rlar. Bu tasar›mlarda tekneyi bel-
li s›n›rlar içinde bölüyor, tasarl›yor, müflteriye odalar
haz›r halde sunuyoruz. Onlara yaln›zca kumafl rengi
gibi ayr›nt›lar› seçmesi kal›yor. 

‹kinci grup müflterimiz do ¤ r u d a n bize gelir. Avrupa,
Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Arap ülkelerinden müflterilerimiz var. Türkiye’den
müflterimiz çok az. Bire bir müflterilerle çal›fl›rken onlar›n istekleri do¤rultusunda ta-
sar›m yap›yoruz. Pelufl tuvaletten dalgada sallanmayan yata¤a kadar pek çok fley is-
teniyor. Özellikle kad›nlar›n çok özel istekleri olur. Tekne lüksün sonu oldu¤u için in-
sanlar hep iyi gözükmek, flov yapmak, tekneleriyle konuflulmak isterler. Estetik hep
ön planlad›r. Yapt›¤›m›z her tasar›m›n bir zeka ürünü olmas› gerekiyor. E¤er biz ta-
sar›mc›ysak baflkalar›n›n yapt›¤›ndan farkl› ve özel olmas› gerekiyor. “Vay be” denil-
mesini istiyoruz. Rahatl›k, estetik, güvenlik gibi unsurlar› d ü fl ü n ü y o r u z .

Tasar›m ne kadar sürüyor?
Çizim süresi yaklafl›k alt› ay sürüyor. Tasar›m ç›kmaya bafllad›¤›nda müflteriler çizim
ve renkler aras›nda bo¤ulmaya bafllarlar. Bu süreçte kendini kaybediyorsa do¤ru yo-
la giriyor demektir. Bir süre sonra herkeste gördüklerinden de¤il farkl› bir tekneleri
olmas›n› istiyorl a r.

Selçuk Koçak’›n tasarlad›¤› tekne fiyatlar› 3,5 milyon Euro’dan bafll›yor, 15 bin Euro’ya kadar ç›k›yor. 



5 0 f o t o ¤ r a f ve mekan
y a z ›: temel karatafl f o t o ¤ r a f l a r: hakan kürklü

Kap› içeridir, pencere d›flar›
Kapal› kap›, ço¤u kez yaln›zl›¤› simgeler. Demir kap›, esareti… Büyük yap›lara cümle kap›s›ndan girilir.
Nereye aç›laca¤›, nas›l bir yeri mufltulad›¤› kendisinden bellidir. Kap› içeridir, pencere d›flar›. Bu yüzden
umuttur, gökyüzüdür pencere.
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Tasavvufta “dört kap›”dan söz edilir. Denir ki, bu
dördünü geçen hakikate erer. ‹nsanl›¤›, v a r o l u-
fl u, hakikati aramakt›r. Yani var›lacak son nok-

taya giderken zorunlu u¤ranacak yerdir kap›. Eski M›-
s›r’a göre bir ölünün geçmesi gereken yetmifl kap› var-
d›r. Bunlar kap›ya yüklenen baz› imgeler. Yani kap›, ka-
p›dan öte bir fley… 

Kimisi ahflap, kimisi demir… Baz›lar› devasad›r. Sarayla-
ra, flatolara aç›l›r, zenginli¤i, yüceli¤i simgeler. Baz›lar›

daha küçüktür; aç›ld›¤› odalar, yol verdi¤i mekanlar gibi. 
Kapal› kap›, ço¤u kez yaln›zl›¤› simgeler. Ve ister gök-
yüzünün rengine, maviye boyans›n, isterse tabiat›n ye-
fliline, demir kap› hep esareti sezdirir. Büyük yap›lara
cümle kap›s›ndan girilir. Nereye aç›laca¤›, nas›l bir yeri
mufltulad›¤› zaten kendisinden bellidir. Önünde bekle-
yeni, büyüklü¤üyle, azametiyle ezer, küçültür. Aç›l›fl›
a¤›rd›r, kapan›fl› ahenkli. Kimisi bir mekan› anlat›r önün-
den geçene, kimisi mekanla kalmaz, zaman›n tan›¤›d›r.
Baz›s› aç›ld›¤› yap›y›, baz›s› bir bölgenin otantik ayr›nt›-
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Çal›n›r 
Kim ne getirir 
Vazgeçemediklerin 
Anahtarlar› vard›r. 

Sezilir 
Kim ne zaman gelir 
Yata¤›nda uyuyan bir kedi 
Söyler içindeki türküyü 
‹nsan bazan o kadar yaln›zd›r.

Behçet Necatigil
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lar›n› simgeler, nak›fllar›, renkleriyle. Ama illa ki, bir ya-
p›yla bütündür kap›, bir mekanla, bir zamanla… Kap›s›z
yap› olmaz m›? Olur da, yap›s›z kap› olmaz. Açmaz› bu-
dur belki de kap›n›n, tek bafl›na hiçtir. Soracaks›n›z: Ya
müzelerde sergilenen kutsal mekanlar›n kap›lar›… Hiç
midir, çok fley mi? Onlar› de¤erli k›lan o kutsal yap›lar›n
kap›lar› olmalar›ndan öte nedir ki? Yani, kap› yaln›zca
kendisi de¤il, ait oldu¤u yap›d›r asl›nda.

Kap›y› aflt›ktan sonra insan, bir mekan›n içindedir art›k.
Bir de¤iflimin s›n›r›n› simgeler kap›. Zamanla birlikte yüz
de¤ifltirir; mekanla birlikte dil… ‹nce, ahflap bir kap› han-
gi saray›, hangi kaleyi savunabilir? Ya da bir duvar kal›n-
l›¤›ndaki dökme demir kap›y› hangi fakirhane tartabilir?

Pencere hayata aç›l›r. D›flar›y› içerden gösterir. Göze,
dünya penceresi denmesi bundan de¤ilse nedendir?
Seyirdir, seferdir pencere. D›flar›yla içeri, yaflamla
ölüm, varl›kla yokluk aras›ndaki fleffaf örtü… 

Pencereler ait olduklar› yap›lar› de¤il, bulunduklar› kat›
yans›t›rlar en çok. Pencereye kad›n can verir, çeflit çe-
flit saks›lar, rengarenk çiçeklerle. Ço¤un, kad›nd›r pen-
cereden bakan… Çiçekli pencere, kad›n›n varl›¤›na ifla-
rettir o evde. Umuda dair bir iflarettir çiçekli pencere.
Kap› hep içeriyi anlat›r, pencereyse d›flar›y›. Bu yüzden
umuttur, gökyüzüdür pencere. Bir de cams›z pencere-
ler… fiairin dedi¤i gibi, o pencereler içime dokunur.
T e r k edilmiflli¤i, sonu sezdirirler bana. Hem de ta içten.

Sabaha karfl› m›yd› bilmiyorum
yoksa akflamüstü müydü
belkide gece yar›s›
bilmiyorum
girdi odama pencereler
perdeli perdesiz

ben basma perdeleri severim
ama tül perdeler de vard›
kara ustorlar da
ustorlar› çekip çekip b›rak›yordum
bir daha inmez oldu kimisi
kimisi bir daha ç›kamad› yukar›

ve camlar› k›r›k pencereler
elimi kestim
kimi cams›zd› büsbütün
cams›z pencereler içime dokunur
cams›z gözlükler gibi

Naz›m Hikmet



5 4 yaflam rehberi
haz›rlayan: berrin türkmen

Soyut d›flavurumculuk ya da soyut ekspresyo-
nizm, ressamlar›n nesnelerin gerçek temsiline
yer vermeden kendilerini yaln›zca renk ve flekil-

lerle ifade ettikleri bir sanat ak›m›. 1940’lar›n ortas›nda
New York’ta ortaya ç›kt›. New York’un bir sanat mer-
kezi olmas›n› sa¤larken bir anlamda Paris’in tek sanat
merkezi olarak flan›n›n gölgelenmesine neden oldu.
Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline;
1960'larda Mark Rothko, Kenneth Noland, Ellsworth
Kelly, Frank Stella ve Morris Louis gibi ressamlar bu
ak›m›n önemli temsilcileri. Ancak içlerinde biri var ki
20. yüzy›l›n en önemli sanatç›lar›ndan biri olarak an›l›-
y o r . Ad› Jackson Pollock. Hareket resmi (action pain-
ting), all-over stili Pollock ad›yla özdeflleflmifl tan›mlar.
Pollock f›rça ve palet kullanmayarak, damlatma ad› ve-
rilen yöntemle, duvara sabitledi¤i ya da yere serdi¤i tu-
val bezleri üzerine boyay› dökerek, damlatarak ya da
f›rlatarak resim yapt›. Ona göre tuval, içinde faaliyette
bulunulan bir aland› ve her yeri eflit öneme sahipti. 

Düflünmeden yap›lan resim
1912 y›l›nda dünyaya gelen Amerikal› ressam Pollock,
resim yapmaya 1929’da New York Art Students’ Leau-
ge Sanat Okulu’nda ünlü bölgeselci ressam Thomas
Hart Benton’›n ö¤rencisi olarak bafllad›. Benton’›n etki-
siyle bir süre bölgeselci üslupta resimler yapt›. Yine okul

Tuvalin içindeki ressam
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y›llar›nda Meksikal› ressamlardan (Diego Rivera, Jose
Clemente Orozco) ve sürrealizmden etkilendi. A n c a k
Pollock’›n sanat›na en önemli etkiyi Picasso yapt›.
John Graham taraf›ndan 1937 y›l›nda yaz›lan ve bilin-
çalt›n›n sanat üzerindeki önemini anlatan “Primitif Sa-
natlar ve Picasso” adl› makaleyi okumas›yla birlikte bi-
linçalt›ndaki duygular› ve imajlar› resmine aktarmaya
bafllad›. Zaten Pollock bundan çok önce bilinen kural-
lardan s›k›lm›fl ve kendi tarz›n› yaratmak için iç dünya-
s›na yolculu¤a bafllam›flt›. 1940’lar›n ortalar›ndan iti-
baren tamamen soyut resime yöneldi. 

Düflünmeden yapt›¤› damlatma resimlerde çubuklar,
b›çaklar ve malalar kulland›. Yer yer kal›n boya taba-
kalar›n› k›r›k bardak, kum ya da benzeri maddelerle
kar›flt›rarak tuvale uygulad›. Boya kutusuna delikler
açt›, kutuyu tuvalin üzerinde gezdirerek resimler yapt›. 

Kendi deyimi ile f›rça kullanmak yerine manipule etti.
“Resimlerim üzerinde çal›fl›rken, o an için ne yapt›¤›-
m›n tamamen bilincinde olmam. Ancak belli bir ‘tan›-
fl›kl›k’ döneminden sonra ne ile ilgili hareket etti¤imi
görebilirim. De¤ifliklikler yapmak, imgeleri yok etmek
gibi konulara dair korkular›m yoktur, çünkü resmin
kendine ait bir yaflam› vard›r. Tüm yapt›¤›m onun d›fla-
r› ç›kmas›na yard›mc› olmak” diye anlatt› sanat›n›. 

Amerikan resim sanat›na yön verdi.
Pollock 1941 y›l›nda kat›ld›¤› karma bir sergide, kendi-
si gibi bir ressam olan Lee Krasner ile tan›flt›. 1944 y›-
l›nda evlendiler. Pollock, genifl bir çevresi olan Kras-
ner sayesinde, dönemin önemli sanat elefltirmeni Cle-
ment Greenberg ile tan›flt›. 

Pollock’un Amerikan resim sanat› için önemli bir isim
olaca¤›n› ilk keflfeden kiflilerden biri de Greenberg’di.
Greenberg bir makalesinde Amerikan resim sanat›-
n›n, Avrupa resim sanat›n› taklit etmekten öteye gide-
medi¤ini, ancak Amerikan resim sanat› için hala bir
umut oldu¤unu belirtti. Bu umudun ad› Jackson Pol-
lock’t›. 

Pollock’›n tekni¤i ve seçti¤i konularla Amerikan resim
sanat›na taze bir soluk getirdi¤i düflünülür. Resimleri
ça¤dafl› Amerikal›lardan daha cesurdur. Resim için
yüzeyi belirledikten sonra hiçbir haz›rl›k yapmadan
içinden geldi¤i gibi resmeder. 

Resim yapmak onun için ayin gibidir. ‹ç dünyas› ise
karmakar›fl›kt›r. Alkoliktir. Depresyon yakas›n› hiç b›-
rakmaz. Kimi zaman çevresine karfl› sald›rgand›r.
Beklentilere karfl› ise kay›ts›z. 1956 y›l›nda bir otomo-
bil kazas›nda hayat›n› kaybetti¤inde yine alkollüdür. 

Jackson Pollock’›n hayat› film oldu

2000 y›l›nda vizyona giren Pollock isimli film ünlü res-
sam›n hayat hikayesini beyazperdeye tafl›d›. Oyuncu
Ed Harris ilk yönetmenlik denemesini gerçeklefltirdi¤i
ve Jackson Pollock’› canland›rd›¤› filmle en iyi erkek
oyuncu dal›nda Oscar’a aday gösterildi. Film, sinema
elefltirmenlerinden büyük övgü ald›.

Dünyan›n en pahal› tablolar›
2006 y›l›na kadar dünyan›n en pahal› tablosu unvan›,
104.2 milyon Dolarl›k sat›fl rakam›yla Pablo Picas-
so’nun “Pipolu Çocuk” tablosuna aitti. Ancak Kas›m
2006’da Jackson Pollock’›n “No.5, 1948” isimli tablo-
su 140 milyon Dolar karfl›l›¤›nda Meksikal› bir iflada-
m›na sat›ld›. Böylece dünyan›n en pahal› tablosu un-
van› Pollock’›n tablosuna geçti. Pollock, tabloyu 60 y›l
önce 1.2 metreye 2.4 metre boyutlar›ndaki bofl bir
tahtaya damlatma tekni¤iyle yapm›fl.

Dünyan›n en pahal› 10 tablosu  

1- Jackson Pollock, “No.5, 1948”, 140 milyon Dolar,
özel sat›fl, 2006
2- Willem De Kooning, “Woman III””, 137,5 milyon
Dolar, özel sat›fl, 2006
3- Gustav Klimt, “Adele Bloch-Bauer I”, 135 milyon
Dolar özel sat›fl, 2006
4- Pablo Picasso, “Garçon a la pipe” (Pipolu Çocuk),
104,2 milyon Dolar, Sotheby’s, New York, 2004
5- Pablo Picasso, “Dora Maar au chat” (Kedili Dora
Maar ), 95,2 milyon Dolar, Sotheby’s, New York,
2 0 0 6
6- Gustav Klimt, “Adele Bloch-Bauer II” , 87,9 milyon
Dolar, Christie’s, New York, 2006
7- Vincent Van Gogh, “Portrait du Dr. Gachet” (Dr.
Gachet’›n Portresi), 82,5 milyon Dolar, Christie’s,
New York, 1990
8- Jasper Johns, “False Start”, 80 milyon Dolar, özel
sat›fl, 2006
9- Pierre-Auguste Renoir, “Au Moulin de la Galette”
(Galette De¤irmeni’nde), 78,1 milyon Dolar, Sot-
heby’s, New York, 1990
10- Pierre-Paul Rubens, “Le Massacre des Inno-
cents” (Masumlar›n Katliam›), 75,9 milyon Dolar, Sot-
heby’s, Londra, 2002

Tuvali yere serdi. Eline de delik kovay› ald›. Bafllad› tuvalin içinde gezinmeye. Resim önceden 
planlanmazd›. Çünkü resmin bir yaflant›s› vard›. Ressam›n ifli de onu ortaya ç›karmakt›. 

Ressam›n ad› Jackson Pollock’t›.



5 6 h a b e r: zirve mönüsü
haz›rlayan: taner gezer

Tatl› yiyelim tatl› konuflal›m
Uluslararas› zirvelerin en çok konuflulan boyutu hiç kuflkusuz üzerinde tart›fl›lan konular›... Ama bir boyutu
daha var; zirvede yenilip içilenler... Ünlü Frans›z diplomat Talleyrand “Bana iyi bir aflç› bulun, size iyi bir
anlaflma getireyim” diyor. Diplomasi yaln›zca masadaki sohbette de¤il mönüde de önemli.

Tatl› yiyelim tatl› konuflal›m
Uluslararas› zirvelerin en çok konuflulan boyutu hiç kuflkusuz üzerinde tart›fl›lan konular›... Ama bir boyutu
daha var; zirvede yenilip içilenler... Ünlü Frans›z diplomat Talleyrand “Bana iyi bir aflç› bulun, size iyi bir
anlaflma getireyim” diyor. Diplomasi yaln›zca masadaki sohbette de¤il mönüde de önemli.

Önce ajanlar tad›yor
Bu tür zirve yemeklerinde mönü kadar güvenlik de
önem tafl›yor. Yemeklerde kullan›lacak malzemelerin
tamam› polis eskortuyla tafl›n›yor. Bal›ktan so¤ana
dek tüm malzemeler detektörden geçirilerek mutfa¤a
sokuluyor. Malzemelerden al›nan örneklere labor a t uv-
ar analizi yap›l›yor. Yemekleri liderlerden önce güven-
lik görevlileri ve ajanlar tadarak zehirli olup olmad›¤›n›
kontrol ediyor. Bunun d›fl›nda birçok lider de birtak›m
yiyecek ve içeceklerini yanlar›nda getiriyor. 
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Dünya liderlerini bir araya getiren zirvelerde,
toplant› gündemi kadar ilgi çeken fleylerden bi-
ri de zirvenin mönüsüdür. Liderlere ne sunul-

du¤u, nas›l servis yap›ld›¤›, hangi tatl›n›n ikram edildi¤i
uzun uzun konuflulur. 

Çünkü yemek ev sahibi ülke aç›s›ndan tam bir i l e t i fl i m
faaliyetidir. ‹yi bir yemek hayal bile edilemeyecek etkiler
yaratabilir. Ak›lda güzel hat›ralar b›rak›r ve ülke tan›t›m›-
na katk›da bulunabilir. Böylesine büyük önem tafl›yan
yemeklerin haz›rl›klar› da aylar öncesinden bafll›yor. Mö-
nü, sofra düzeni gibi ayr›nt›lar büyük bir titizlikle planla-
n›yor. Mekan seçiminden aflç›n›n belirlenmesine, mönü-
den güvenli¤e dek hummal› bir çal›flma yürütül üy o r .

Tüm ayr›nt›lar düflünülüyor
Zirveden aylar önce alternatif mönüler oluflturuluyor.
Bu mönüler yetkililerce teker teker test edilerek nihai
karar veriliyor. Tabaklardaki yemeklerin dizayn› bile bü-
yük önem tafl›yor. Konulan etin, malzemenin, sosun
miktar›, taba¤›n ölçüleri, masadaki renk uyumu gibi ay-
r›nt›lar kalabal›k bir heyet taraf›ndan planlan›yor.

Mönü belirlenirken yemeklerin dünyan›n dört bir yan›n-
dan gelen insanlar›n damak tad›na uygun olmas› konu-
sunda da büyük bir özen gösteriliyor. Yeme¤e kat›la-
cak kiflilerin kaç yafl›nda oldu¤u, dünyan›n hangi böl-
gesinden geldi¤i gibi ayr›nt›lar mutlaka hesaba kat›l›-
yor. Örne¤in Amerikal›lar için bagel ve donut, Frans›z-
lar için çikolatal›, sade k r u v a s a n, üzümlü ekmek, Al-
manlar için brautchen ekme¤i mutlaka yer al›yor. Bu
yolla insanlar›n kendilerini evlerinde hissetmeleri sa¤la-
n›yor. 

Zirveye kat›lacak isimlerin kiflisel tercihleri de dikkat
edilen konular aras›nda. Örne¤in ABD eski baflkan› Bill

Clinton’›n her gitti¤i ülkenin taze meyvelerinden istedi-
¤i, bal›k, iyi flarap ve peynire özel bir düflkünlü¤ü oldu-
¤u biliniyor. Bu yüzden bunlar sofradan kesinlikle eksik
edilmiyor. 

Mutfak kültürü tan›t›l›yor
Ancak temel prensip yerel tatlar›n ve motiflerin kullan›l-
mas›… Yemekte konuklara ev sahibi ülkenin genel bir
resmi sunulmaya çal›fl›l›yor. Ne kadar zengin bir yemek
ve içecek kültürü oldu¤u gösterilmek isteniyor. Bu yüz-
den olabildi¤ince çok yerel ürün kullan›l›yor. 

Örne¤in 2004 y›l›ndaki NATO Zirvesi s›ras›nda ana te-
ma yemek, müzik ve dekorla 18. yü z y › l atmosferi ya-
ratmakt›. Bu amaç do¤rultusunda liderlere lüfer dol-
mas›, kabak çiçe¤i dolmas›, zeytinya¤l› Cunda engi-
nar›, otlu kaygana sarmas›nda kar›fl›k sebze, közlen-
mifl patl›can yata¤›nda süt kuzusunda külbast›, kireç
kayma¤›nda yap›lm›fl kabak tatl›s›, güllü sak›zl› lokma,
tavuk gö¤sü, pestil ve lokum gibi yiyecekler sunul-
mufltu. 

2005 y›l›nda Samsun’da gerçeklefltirilen Mavi Ak›m Zir-
vesi’nde de ayn› flekilde yöresel tatlara a¤›rl›k verilmifl-
ti. Zirveye kat›lan Rusya lideri Vladimir Putin’e ve döne-
min ‹talya Baflbakan› Silvio Berlusconi’ye Karadeniz’e
özgü lezzetlerden yo¤urtlu karalahana dolmas›, hamsi-
li pilav, m›hlama, kuymak ve m›s›r ekme¤i ikram edil-

miflti. Dünya ifl kad›nlar›n›n ‹stanbul’daki zirvesinde de
yine mönü Türk mutfa¤›ndan oluflmufl, konuklara içli
köfte, zeytinya¤l› dolma, tand›r kebab›, talafl böre¤i,
Kayseri börekleri ve saray afluresi ikram edilmiflti. 

Ortam› yumuflatan yemekler
Bu yaklafl›m›n örneklerine tüm dünyada rastlamak
mümkün. Ayn› flekilde Güney Kore’de yap›lan Asya
Pasifik Zirvesi’nde de konuklara Güney Kore’nin sem-
bollerinden biri olan kimchi ikram edilmiflti. 2005’te ‹s-
koçya’da düzenlenen G8 zirvesinde ise yemek masa-
s›na, “12 saat ‹skoç viskisi f›ç›lar› üzerinde tütsülendik-
ten sonra içi ›stakoz etiyle doldurulan ve tereya¤› ile
misket limonu eklendikten sonra befl dakika f›r›nda k›-
zart›lan ›stakoz” benzeri, ‹skoç mutfa¤›ndan ürünler
gelmiflti. Vietnam’daki APEC zirvesinde de Vietnam’›n
baharatl› flehriye çorbas›, güneyin ise karidesli dolma-
lar›ndan, bambuya sar›lm›fl ›zgara bifte¤inden ve saf-
randa marine edilmifl bal›¤›ndan ikram edilmiflti.

Dünya bar›fl›n›n mimarlar›
Dünyaca ünlü aflç› Gilles Bragard “Siyasetin birbirin-
den uzaklaflt›rd›¤› insanlar›, güzel bir yemek bir araya
getirebilir. Yemek iyi geçerse görüflmeler de iyi geçer”

diyor. Gerçekten de güzel bir sofra dünya bar›fl›na
tüm politikac› ve diplomatlardan daha fazla hizmet
edebiliyor. Fransa’n›n en ünlü diplomatlar›ndan Char-
les Maurice Talleyrand’›n “Bana iyi bir aflç› bulun, si-
ze iyi bir anlaflma getireyim” sözü de bu görüflü des-
tekliyor. Zirve mönüsünün zirvenin havas›n› de¤ifltirme,
ortam› yumuflatma gibi etkileri de var. Örne¤in 2001 y›-
l›nda, Hindistan ve Pakistan liderlerini bir araya getiren
zirvede Hintli flefler baharat ve otlarla tatland›r›lan Hin-
distan'a özgü Ayurveda metoduyla haz›rlanan yemek-
lerle stresi azalt›p zirveye katk›da bulunmufltu. 

Sofradan verilen mesajlar
Kimi zaman ise mönü duyulan tepkinin göstergesi ha-
line geliyor. Örne¤in ABD ile Fransa’n›n aras›n›n Irak
Savafl› nedeniyle aç›ld›¤› dönemde Beyaz Saray’daki
yemeklerde ABD’de “French fries” olarak bilinen pata-
tes k›zartmas› ve Frans›z flarab› kesinlikle yer alm›yor-
du. ‹ki ülke liderlerini uzun bir aradan sonra bir araya
getiren ve bir anlamda bar›flt›ran yemekte ise patates
k›zartmas› ve hamburger yenmesi elbette bir tesadüf
de¤ildi. 

Özel temal› zirvelerde mönü de zirvenin gündemine
uygun belirleniyor. Örne¤in dini liderlerin bir araya gel-
di¤i bir zirvede tüm dinlere uygun bir mönü planlana-
rak içki servisi yap›lm›yor. Çevre zirvesinde ise tama-
men organik g›dalardan oluflan bir mönü sunuluyor.
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Cousteau’nun izinde
Masmavi bir örtü olarak gördü¤ümüz suyun alt›nda bambaflka bir dünya var. Bal›klar, zehirli canl›lar,
bitkiler, kay›p kentler, bat›klar… Ya tutkunusunuzdur sualt›n›n ya da çok uza¤›nda… Önce dalar
seyreder, ard›ndan foto¤raflay›p seyrettirmek istersiniz.
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Marmara Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi
ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. As›m Dumlu ile
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik

Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Orhan
Aytür, Türkiye’ye iki ayr› bronz madalya kazand›rd›lar.
Her iki isim de akademisyen, ancak ödüller akademik
de¤il, farkl› bir alandan geldi. Sualt›na tutkun olan
Dumlu ve Aytür, bu y›l 11.’si düzenlenen “Dünya Sual-
t› Foto¤raf fiampiyonas›”nda baflar›l› oldular. 

Bal›k, yengeç, modelli/modelsiz, genifl aç› ve makro ol-
mak üzere b e fl ayr› kategoride 90 dakika süren 4 da-
l›flla gerçeklefltirilen flampiyonada, 16 ülkeden 27 dal-
g›ç yar›flt›. Dünya Sualt› Sporlar› Konfederasyonu
(CMAS) taraf›ndan Hint Okyanusu’ndaki Mauritius
Cumhuriyeti'nde düzenlenen flampiyonada Dumlu “ka-
buklular” kategorisinde, Aytür ise “makro” kategorisin-
de dünya üçüncüsü olarak bronz madalya ald›. Ödüllü
foto¤raf›n›, kendisini ›s›ran zehirli aslan bal›¤›na karfl›n
çekmeyi baflaran Dumlu ile ödüllü foto¤raf›n›n yan› s›ra
sualt›n›n gizemi, tehlikeleri ve cazibesi üzerine konufl-
t u k .

Sualt› tutkunuz ne zaman ve nas›l bafllad›? 
Sualt›nda aletli dal›fla 1994’te bafllad›m. Daha önce-
sinde de su sporlar›yla u¤rafl›yordum. Y›llar boyunca
su topu oynad›m. Üniversite yaflant›mla birlikte havuz
sporlar›ndan kopmak zorunda kald›m. Bu nedenle ba-

na en yak›n olan aletli dal›fla yöneldim. 1998’den itiba-
ren sualt›nda foto¤raf çekmeye bafllad›m. Denizden
hiçbir zaman kopmad›m. Her zaman üstünü gördü¤üm
suyun alt›n› da merak ettim. Hayat›mda Kaptan Cous-
teau’nun önemli bir yeri, büyük bir etkisi var. Onun bel-
gesellerini izleyerek büyüdüm.

Sualt› dünyas›ndan büyük tutku olarak söz edilir. Bir de-
fa girenin bir daha kopamayaca¤›na inan›yor musunuz?
Bence herkesin mutlu olaca¤› bir dünya de¤il. Çünkü
bunu bir hobi olarak görmemek gerek. Çok sevmeniz
gerekiyor. E¤er sualt› canl›lar›n› merak etmiyorsan›z,
sevmiyorsan›z ya da sualt›n› bilmiyorsan›z çok büyük ke-
yif almazs›n›z. Keyif alabilmek için canl›lar›n yaflam ko-
flullar›n›, hangi mevsimde neler görebilece¤inizi çok iyi
bilmelisiniz. Sualt›nda görüntü de farkl›d›r. Foto¤raflarda
k›rm›z› olarak gördü¤ünüz renkler sualt›nda kahverengi,
sar›lar ise so¤uk belirsiz renklerdir. Parlak renklere sahip
canl›lar› göremezsiniz. O renkleri hissetmek zorundas›-
n›z. Hissetmeyi baflarabilmek de bu ifle merak›n›zla ilgi-
li. Yani gönül verirseniz keyif al›rs›n›z. Bence sualt›, can-
l› yaflam›n›n d›fl›nda mutlak sessizli¤iyle bir çekicili¤e sa-
hip. Ayr›ca s›v› ortam›nda hareket edebilme özgürlü¤ü
de insanlar›n en çok hoflland›¤› fleylerden biri. 

Sualt›n›n mutlak sessizli¤in yan› s›ra adrenalin aç›s›n-
dan da bir potansiyeli bulunmuyor mu?
Sualt›nda heyecan, adrenalin tabii ki var. Ancak sualt›
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Ödüllü foto¤raf›n öyküsü: Anemon karidesi
“Kabuklu denilen kategoride çekti¤im foto¤rafla ödül kazand›m. Orhan Aytür ise makro kategorisindeki
foto¤raf›yla ödül ald›. Bir sualt› bitkisi olarak düflünebilece¤iniz anemonun üzerinde yaflayan anemon 
karidesini foto¤raflad›m. Zehirli, anemon d›fl›nda baflka hiçbir yerde yaflamayan bir karides türü. Sualt›nda
çekece¤iniz foto¤raf› bilirsiniz. Daha önceden dal›yorum ve “Burada flu foto¤raf› çekeyim” diye karar veriyo-
rum. Anemon ve karides hakk›nda epey bilgim vard›. Yaflad›klar› yere do¤rudan dal›p çektim ve bir baflka
kategori için foto¤raf çekmek üzere baflka noktaya gittim. Foto¤raf asl›nda karada çekilir. Teknedeyken neyi,
nas›l çekece¤inize karar verip inmifl olman›z gerek. Afla¤›da yaln›zca deklanflöre basars›n›z.”

dal›fllar› genel hatlar›yla, sportif ve teknik olmak üzere
temel iki gruba ayr›l›yor. Bizlerin ve birçok insan›n yapt›-
¤› dal›fllar, sportif dal›fl s›n›f›na giriyor. Teknik dal›fllar ise
daha profesyonel, para kazanmaya yönelik ticari dal›fl-
lard›r. Sportif dal›fllar, birtak›m kurallar çerçevesinde ya-
p›l›r. ‹statistiklere göre, kurallara uyuldu¤u zaman golf-
ten daha az tehlikeye sahip. Risk minimum! Kurallardan
biri sürekli hava göstergenizi kontrol etmenizi ve 50
bar’a yani yaklafl›k 600 litreye düfltü¤ü an dal›fl› bitirme-
nizi zorunlu k›l›yor. Bu kurala uydu¤unuz takdirde sual-
t›nda havas›z kalman›z söz konusu de¤il. Ayr›ca sportif
dal›flta maksimum 40 metreye dalabilirsiniz. Bu da 40
metreden sonra azotun narkotik etkisini ortadan kald›-
ran bir kural. Derinlik sarhofllu¤u denilen etkiye maruz
kalman›z› önlüyor. Bütün bu kurallara uyuldu¤unda çok
tehlikeli de¤il. Sualt›ndaki canl›lar da köpekbal›¤› dahil
zarars›zd›r. Do¤al yaflamlar›n› bozacak bir etki yapmad›-
¤›n›z sürece asla zarar vermezler.

Sualt›nda köpekbal›klar›yla karfl›laflt›n›z m›?
Birçok kez köpekbal›¤› foto¤raflad›m. Köpekbal›klar›n›
çekmek için kendim gittim. K›z›ldeniz ve Türkiye’de
çekti¤im köpekbal›klar› var. Sonuç olarak köpekbal›¤›
da istavritten veya lüferden farkl› bir canl› de¤il. O da
bir bal›k. Anatomisini, fizyolojisini, davran›fllar›n› incele-
di¤inizde hayretler içinde kal›rs›n›z. Muhteflem bir ba-
l›k! Bu yüzden köpekbal›¤›yla karfl›laflanlar›n korkmala-
r›na gerek yok. Bir fley yapmad›¤›n›z sürece onlar da
size yapmaz. Ayr›ca tehlikeli grupta yer alan baflka
canl›lar› da foto¤raflad›m. Zarar görmemek için bu
canl›lar›n yaflam koflullar›n› iyi bilmeniz gerekiyor. Bu
da ancak sualt›n› sevmek ve araflt›rmakla mümkün.
Yaln›zca dalmak yetmez.

Dal›fl öncesi haz›rl›k olarak neler yap›yorsunuz?
Bence bir dal›fl›n en zor ve en yorucu k›sm› suya atla-

yana kadar yaflad›¤›n›z süreç. Suya atlad›¤›n›z zaman
birçok zorluk ortadan kalk›yor. Çünkü birtak›m a¤›r
ekipmanlarla dal›yorsunuz ve suya atlad›¤›n›z zaman
suyun kald›rma kuvvetiyle a¤›rl›k minimuma düflüyor.
Ayn› zamanda ekipmanlar›n›z›n sportif dal›fl standartla-
r› do¤rultusunda belli periyotlarda bak›mlar›n›n yap›l-
mas› gerekiyor. Böyle oldu¤u zaman herhangi bir so-
run yaflama ihtimaliniz yok.

Dünya üçüncülü¤ü elde etti¤iniz “Dünya Sualt› Foto¤raf
fiampiyonas›”na kat›l›m sürecinizi anlatabilir misiniz?
Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyonu’nun da ba¤l› oldu-
¤u Dünya Sualt› Sporlar› Konfederasyonu iki y›lda bir,
Dünya Sualt› Görüntüleme fiampiyonas› ad› alt›nda bir
yar›flma düzenliyor. Bu y›l 11.’si düzenlendi. 22 y›ld›r
düzenlenen yar›flmaya ilk olarak 2005’te ve ikinci defa
bu y›l kat›ld›k. 2005’te Alptekin Balo¤lu, 2007’de ise
Orhan Aytür ile birlikte kat›ld›k. Yar›flmaya gönderilecek
foto¤rafç›, federasyonun Türkiye’de düzenledi¤i “Alt›n
Palet Sualt› Görüntüleme fiampiyonas›”nda kazand›¤›
puanlar ve resmi olarak kabul etti¤i yar›flmalarda elde
edilen puanlar›n toplanmas›yla seçiliyor. Dal›fl, asla tek
bafl›na yap›lan bir spor de¤il. En fazla puan alan iki fo-
to¤rafç› ve onun iki dal›fl efli birlikte gidiyorlar. 

Bu organizasyon nas›l iflliyor?
fiampiyona befl kategoride düzenleniyor. Bal›k, Makro
(bal›k d›fl›ndaki küçük canl›lar›n görüntülenmesi), Genifl
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aç› ve Manzara kategorilerinde foto¤raf çekiliyor. Bun-
lar sabit kategoriler. Ayr›ca yar›flman›n düzenlendi¤i ül-
keye göre de¤iflkenlik gösteren bir kategori daha bulu-
nuyor. Örne¤in, bu y›lki yar›flma Mauritius’tayd› ve ka-
buklular kategorisi bulunuyordu. ‹ki y›l önce ‹spanya’da
düzenlenen yar›flman›n ise de¤iflken kategorisi deniz
tavflanlar›yd›. Yar›flma s›ras›nda 90 dakikan›z bulunu-
yor. Ancak bu 90 dakikay› tümüyle sualt›nda geçirme-
niz zor. Çünkü havan›z ve dal›fl derinli¤iniz buna müsa-
it de¤il. Yar›flma bafllad›ktan sonra 90 dakika içerisin-
de dal›fl yap›p çekimi bitirmeniz gerekiyor.

Sualt›nda ne gibi tehlikeler yaflad›n›z?
Çok bilinçli dalman›za ra¤men sualt›nda kazalarla karfl›-
laflabilirsiniz. Dal›fllarda çift kamera kullan›yorum. Mauri-
tius’ta yar›flma için dald›¤›mda makinelerden birini kena-
ra koydum. Ancak o s›rada yan›mdan bir aslan bal›¤› ge-
çiyormufl. Aslan bal›¤› genelde suyun zemini nde oturur
ve çok zehirlidir. Dikkat etmeme ra¤men üzerine koymu-
flum. Parma¤›mdan soktu. T›bbi müdahale gerekti.

Bütün dal›fllar›n›z içinde sizi en çok etkileyen ne oldu?
Genel anlamda sualt›nda dald›¤›m tüm bat›klar beni etki-
ler. Kemer’in bir mil aç›¤›nda Birinci Dünya Savafl›’ndan
kalma bir Frans›z savafl gemisi bulunuyor. Oraya belki
yüz defa dald›m. Ancak her seferinde ayn› heyecan› du-
yuyorum. Sualt›ndaki arkeolojik de¤erler beni çok heye-
canland›r›yor. Dünyada dal›fl aç›s›ndan noktalar› güzellik
olarak birbirinden ay›rmak mümkün de¤il. Çünkü Kara-
yipler’in sualt› yap›s› ile M›s›r’›n sualt› yap›s› birbirinden ol-
dukça farkl› ve bu fark benim hofluma gidiyor.

Yeni projeleriniz neler?
Türkiye’nin ilk sualt› foto¤rafç›lar›ndan, kendisi de difl he-
kimi olan Dr. Zare Magar 1950’li y›llarda sualt›nda foto¤-
raf çekmeye bafllam›fl. Magar’›n dialar›na ulaflt›m. Arala-
r›nda çok ilginç kareler bulunuyor. Ancak zaman içinde
büyük bir k›sm› zarara u¤ram›fl. Foto¤raflar›n revize edil-
mesi gerekiyor. Magar’›n 5 0 y›l önce çekti¤i foto¤raflar-
daki noktalar›n bugünkü hallerini çekmeyi amaçl›yorum.
Hem foto¤raf aç›s›ndan hem de arfliv aç›s›ndan de¤erli
bir çal›flma olacak. Magar’›n çekti¤i karelerde Tuzla’da
yaklafl›k 40 metre görüfl mesafesi bulunuyor. Bugün ise
ayn› yerde görüfl mesafesi yaklafl›k bir metre. O dönem-
de su aç›k iken bugün yeflil siyah. Bu farkl›l›¤› belgelemek
ve bilinç kazand›rmak aç›s›ndan faydal› bir çal›flma ola-
ca¤›na inan›yorum. Projenin ne kadar sürede tamamla-
naca¤› sponsorlara ba¤l›. Sponsor bulduktan sonra k›sa
sürede bafllay›p bitirmeyi amaçl›yorum.

As›m Dumlu



Sefarad, 1492'de siyasi iktidarlar›n bask›s›yla göç
etmek zorunda kalan Yahudilerin, Anadolu top-
raklar›nda gelifltirdi¤i tarihsel bir müzik. Sefarad

müzi¤ini di¤er müzik türlerinden ay›ran belirleyici nitelik
kullan›lan dil; Ladino. Kökleri 15. yüzy›lda kullan›lan ‹s-
panyolca’ya uzanan Ladino, ‹spanya’dan Osmanl›’ya
göç eden Yahudilerin ortak dili. Sefarad müzi¤inin oriji-
nal yap›s›n› koruyarak eserler veren Janet ve Jak Esim
çifti bu müzik türünün Türkiye’deki önemli temsilcilerin-
den. "Antik bir hüzün" isimli albümleriyle 1992'de "Ger-
man Critics Award"› kazanan Esim çifti Zülfü Livane-
li’den sonra bu ödülü alan ikinci Türk grup. ‹lk albüm-
lerini 1989'da ç›karan Esim çiftinin, 35 y›ll›k bir arfliv ça-
l›flmas›n›n ürünü olan ve 2006’da yay›nlanan “Adio”
isimli albümleri ise 1930'dan 1960'lara kadar Sefarad
flark›lar›n› içeriyor, Cumhuriyet'in etkisiyle bu müzi¤in
yaflad›¤› de¤iflimi ortaya koyuyor. Sefarad kültürüne
yönelik arfliv ve araflt›rmalar›n› sürdüren Esim çifti, Se-
farad’› en yal›n haliyle “Bu topraklar›n müzi¤i” olarak ta-
n › m l › y o r .

Sefarad müzi¤inin ay›rt edici özellikleri neler?
Sefarad müzi¤ini Sefarad müzi¤i yapan özellik, temel
dili Ladino. Zaman zaman ‹branice de kullan›l›r. Do¤u
Avrupal› Yahudilerin müzi¤i olarak genel hatlar›yla ta-
n›mlayabilece¤imiz Klezmer’den farkl› olarak dilinin d›-
fl›nda bir müzikal özelli¤i bulunmuyor. Klezmer’de ken-
dini hemen belli eden bir müzikal yap› bulunur. Sefarad

ise ‹spanyol kökenli olan, ‹spanya’da birleflmifl Yahudi-
lerin müzi¤i. Genel olarak Akdeniz müzi¤inin bir özeti
diyebiliriz. Sefarad müzi¤ini enstrümantal hale getirir-
seniz “Bu belirgin bir Sefarad müzi¤idir” diyemezsiniz. 

Bu do¤rultuda Sefarad müzi¤inin Türkiye’ye özgü ol-
du¤unu söylemek yanl›fl m› olur?
‹spanya’dan sonra en yo¤un göç Osmanl›’ya gerçek-
leflti. Kuzey Afrika, Do¤u Avrupa gibi noktalara da göç
edildi. Fakat en büyük yo¤unluk Osmanl›’dayd›. Dolay›-
s›yla Sefarad kültürünün genel merkezi Osmanl› oldu
ve en önemli geliflmeler Osmanl›’da yafland›. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Sefarad müzi¤i için Osmanl› merkezli bir
müzik denilebilir. Sonuçta bu topraklar›n müzi¤i. Bu
topraklarda befl yüz y›ldan fazla bir geçmifli var. Türk
müzi¤inden, Türk kültüründen epey etkilenmifl bir mü-
z i k t ü r ü.

Sefarad müzi¤ine son zamanlarda artan ilgiyi neye
b a ¤ l › y o r s u n u z ?
‹lginin artt›¤›n› düflünmüyorum. Sefarad müzi¤i daha
çok konuflulmaya ve Sefarad teriminin ne oldu¤u daha
fazla bilinmeye bafllad›. Konuya bir aç›kl›k geldi, insan-
lar Sefarad’›n ne oldu¤unu ö¤renmifl oldular. Ama Se-
farad müzi¤iyle ilgili dinleyici kitlesinin olufltu¤unu dü-
flünmüyorum. Sonuçta ufak, etnik bir grubun müzi¤i.
Dolay›s›yla yay›lmamas› da yayg›nlaflmamas› da do¤al.
Sefarad gibi Türkiye’de yayg›nlaflmam›fl birçok etnik

müzik var. Bizim, yayg›nlaflmamas› gibi bir tercihimiz
yok. Daha çok bilinmesini, dinlenmesini ve yayg›nlafl-
mas›n› arzu ediyoruz.

Bu anlamda bir misyondan söz edebilir miyiz?
Sefarad müzi¤inin tan›nmas› ve yayg›nlaflmas› yönünde
kendi aç›m›zdan fazlas›n› yapt›¤›m›za inan›yorum. Bin-
lerce flark› derledik, bu flark›lar› grubumuzla yorumla-
maya gayret ettik, Türkiye’de befl albüm haz›rlad›k,
yurtd›fl›nda bir solo; üç derleme albüm yapt›k. Dolay›-
s›yla belli bir misyonu yerine getirdi¤imize inan›yorum.
Ancak bu yeterli de¤il.

Yurtd›fl›ndaki Sefarad dinleyicileri ile Türkiye’deki
dinleyiciler aras›nda ne tür farkl›l›klar bulunuyor?
Kesinlikle hiçbir fark yok. Türkiye’de konserlerimize ge-
len ya da albümlerimizi al›p dinleyenler ile yurtd›fl›nda
dinleyenler ayn› kulvardaki insanlar. Hepsi sonuç itiba-
riyle belli bir müzi¤e ilgi duyuyor. Ayr›ca bu anlamda
Türkiye’de Anadolu dinleyicisi ile ‹stanbul dinleyicisi
aras›nda da bir fark bulunmuyor. Üstelik en büyük din-
leyicimizin Ankara’da oldu¤unu söyleyebilirim. Anka-
ra’da, ‹stanbul’dakinden daha fazla bir dinleyici kitlemiz
var. Nedenini bilmiyorum.

Dünya üzerinde ilginin yo¤unlu¤u aç›s›ndan Ankara
gibi bir ayr›m yapabiliyor musunuz?
Sefarad müzi¤ine Türkiye’den sonra en fazla ilgi duyul-
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Müzikte bir renk

Janet ve Jak Esim
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mas› gereken yerin ‹srail olmas› gerekti¤ine inan›yo-
rum. ‹srail’e konser amac›yla henüz hiç gitmedik. Ama
ciddi bir Sefarad potansiyeli oldu¤unu biliyorum. Onla-
r›n da çok do¤al olarak ciddi bir ilgi göstermeleri gere-
kir diye düflünüyorum. Ancak bugüne kadar ‹srail’e
konser için gitme f›rsat›m›z olmad›. Böyle bir talep de
yak›n zamana kadar gelmemiflti. Türkiye’de oldu¤u gi-
bi ‹srail’de de ekonomik sorunlar söz konusu. Kültüre
ciddi para ayr›lm›yor. Dolay›s›yla ticari yan› yüksek ol-
mayan organizasyonlar orada da gerçeklefltirilemiyor.
‹srail’de yak›n zamanda kat›laca¤›m›z festival birtak›m
sponsorlar›n deste¤inde olacak. Çünkü bu kadar kala-
bal›k bir grubun gidip gelmesi ve çalmas› belli bir mali-
yeti de beraberinde getiriyor. Sefarad müzi¤inin ‹span-
ya’da da yo¤un bir dinleyici kitlesi oldu¤unu düflünüyo-
rum. Henüz orada da konser verme imkan›m›z olmad›.
Yak›n zamanda o da olacak.

‹srail ve ‹spanya’da konser verecek olmak ayr› bir
heyecan yarat›yor mu?
Yo¤un bir heyecan yafl›yoruz. Bizim için mutluluk veri-
ci bir deneyim olaca¤›na inan›yoruz. Ancak sahne,
dünyan›n her yerinde sahnedir. Dolay›s›yla sahne heye-
can› her konserde oluyor. Heyecan duymadan bu ifli
yapabilmek mümkün de¤il. Sahneye ç›kt›¤›n›z an heye-
can bafll›yor, ilk flark› o heyecan dalgas› içinde söyleni-
yor. Ama seyirciyle iletiflime geçildi¤i an bir rahatl›k ha-
kim oluyor. Konserlerde özellikle seyirciyle iletiflim bü-

yük önem tafl›yor. Karfl›n›zdaki topluluk ne kadar ilgiliy-
se konser o derece güzel ak›yor. Çok flükür bugüne
kadar ilgisiz bir toplulukla karfl›laflmad›k. Öyle bir kon-
ser nas›l olurdu düflünmek bile istemem. 

Gençlere ulaflmak için klip gibi yollar› deniyor musu-
n u z ?
Sefarad müzi¤inin klibini Türkiye’de yay›nlamak kolay
olmuyor. 1994’te bir konser albümü yapm›flt›k ve o dö-
nemde klip çekmifltik, ancak yay›nlayamad›k. Sefarad
müzi¤inin dili Türkçe olmad›¤› için yabanc› klip olarak
de¤erlendiriliyor. Klibi haz›rlad›¤›m›z dönemde tek bir
kanalda, yabanc› kliplerin aras›nda yay›nlatabilmifltik.
Günümüzde klibimizi yay›nlatabilece¤imiz bir platform
olmad›¤› için çekmiyoruz.

Kurulufllar›n sanata desteklerini nas›l buluyorsunuz?
Sponsorluk çal›flmalar› Türkiye’de geliflme aflamas›n-
da. Büyük kurulufllar›n sanata deste¤i, bu konuda bel-
li bir bütçe ay›rmalar› sanat›n geliflimi aç›s›ndan önemli
ad›mlar. Topluluk olarak böyle bir sponsorluktan fayda-
lanmad›k, ama genel olarak Türkiye aç›s›ndan ciddi
ad›mlar olarak görüyorum. Ad›mlar büyüdükçe s›ra Se-
farad müzi¤ini desteklemeye de gelecektir. Bu tabii ül-
kelerin ekonomisiyle de ilgili. Müzik, kültür ve ekonomi
aras›nda bir ba¤dan söz etmek mümkün. Ülkelerin
ekonomileri güçlü olursa kültür ve sanata daha fazla
destek vermeleri mümkün hale gelecektir.

‹spanya’dan Anadolu’ya göç eden Yahudilerin müzi¤i Sefarad, befl yüz y›l› aflk›n bir süre boyunca Anadolu
topraklar›nda gelifliyor. Sefarad müzi¤inin geliflmesinde ve yayg›nlaflt›r›lmas›nda öne ç›kan Janet ve Jak
Esim çiftiyle söyleflimiz Klezmer’den Sefarad’a, ‹spanya’dan ‹srail’e tarihi bir yolculuk gibiydi.
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Entelektüel, sofistike ve sahici
Moda Tasar›mc›lar› Derne¤i çat›s› alt›nda bir araya gelen Türkiye’nin önde gelen moda tasar›mc›lar›,
sektörün dünya moda ak›mlar›n›n oluflumunda belirleyici bir ekol haline gelmesi i ç i n çal›flmalar›n› 
sürdürüyor. Dernek Baflkan› Bahar Korçan, moda tasar›mc›lar›n›n art›k nefes ald›¤›n› söylüyor. 

Ezra Çetin, Tuba Çetin tasar›m› (Etcetura) 



Tekstil Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri.
‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç›lar› Bir-
li¤i (‹TK‹B) verilerine göre 2006’da Türkiye genel

ihracat›n›n yüzde 16.3’ünü haz›r giyim ve konfeksiyon
oluflturdu. Uzun y›llar fason üretimin ön planda oldu¤u
sektörde, moda tasar›mc›lar› hep arka planda yer ald›.
Daha çok kendi isimleriyle markalaflan Türkiye’nin ön-
de gelen tasar›mc›lar› Bahar Korçan, Arzu Kaprol, Ha-
kan Y›ld›r›m, Hatice Gökçe, ‹dil Tarzi, Özlem Süer ve
Ümit Ünal, tek çat› alt›nda toplanmak için 2006’da bir
araya geldi ve Moda Tasar›mc›lar› Derne¤i’ni kurdu.
Geride b›rakt›klar› bir buçuk y›l içinde, e¤itim, defile, fu-
ar, yar›flma gibi pek çok etkinlik düzenlediler. Bugün
32 üyesi ve pek çok gönüllü destekçisi olan derne¤in
baflkan› Bahar Korçan, moda tasar›mc›lar›n›n kendi
sektörlerini oluflturdu¤unu ve varl›klar›n› gösterdiklerini
söylüyor. Dernek sayesinde sektörün yolunun aç›ld›¤›-
n› belirten Korçan’dan çal›flmalar›n› ve sektörün bugün
geldi¤i noktay› dinledik. 

Bugüne kadar moday› sektör olarak görmedik. Bugün
moda tasar›mc›lar› diye bir sektörden söz ediyoruz. Bu
kavram kargaflas› nereden kaynaklan›yor? Sizleri teks-
til çat›s› alt›nda m› görmeliyiz? 
Asl›nda hepsi bir bütünün parçalar›. Hiçbir zaman ikisi
birbirinden ayr› alg›lanamaz. Bir tekstil sektöründen
söz ediyoruz. Ben ayn› zamanda Türkiye Giyim Sana-
yicileri Derne¤i’nin de yönetim kurulu üyesiyim. fiunu
söyleyebilirim ki, ikisi birbirinden ayr›lamaz. Bugün iflin

tasar›m boyutu yeni nefes al›yor. Türkiye’deki moda
e¤itim tarihi bile çok yeni. Dolay›s›yla örneklerini yeni
yeni vermeye bafllad›. Biz ilk defa tasar›mc›lar›n bir ara-
ya geldi¤i bir dernek kurdu¤umuz için en büyük göre-
vimiz ve amac›m›z moda tasar›mc›lar› sektörünü daha
disipline ederek korumak, di¤er jenerasyona aktarmak. 

Bugüne kadar al›flverifl yaparken ürünlerin hangi moda-
c›ya ait oldu¤unu önemsemez ya da bilmezdik. Bugün
ma¤azalarda ünlü tasar›mc›lar›n stantlar› var. Bu sizin
att›¤›n›z ad›m›n bir sonucu mu?
Daha yeni bafllayan bir birleflim. Çünkü normalde iki di-
siplin de birbirinden besleniyor. Birbirinden ayr› alg›la-
namaz. Ancak Türkiye’de çok uzun süre geliflim s ü r e-
ci yafland›. Lokomotif sektördü ve ihracat›n alt›n y›lla-
r›yd›. Sektör olarak yeni oluflumlar vard› ve tasar›m ye-
rine makine parkuruna yat›r›m yap›ld›. Tasar›mc› da
kendi olgunlu¤una eriflememifl ve yolunu bulamam›flt›.

San›yorum bu kriz dönemini atlatamamaktan kaynak-
land›.
Evet. Çünkü genelde bafl›n›za olumsuz bir fley geldi-
¤inde çözüm yollar› arars›n›z ve o sizi do¤ruya götürür.
Biz çok uzun zamand›r kendi bafl›m›za mücadele veri-
yorduk. ‹TK‹B’in yapt›¤› yar›flmalar, Türkiye Giyim Sa-
nayicileri’nin (TGS) bafllatt›¤› tasar›m seminerleri bizi bir
araya getirmeye bafllad›. Gördük ki birbirimiz olmadan
yapamay›z. Onun üzerine vizyon sahibi, ekonomik gü-
ce sahip firmalar, tasar›mc›lar› bünyelerine alman›n d›-
fl›nda onlar›n ad›yla koleksiyon üretmenin do¤ru oldu-
¤una inanmaya bafllad›. Hala say›lar› çok az. Bu en
baflta o vizyona sahip olmaktan geçiyor. 

Bir korku var, de¤il mi?
Evet bir korku var. Yani ben 1992’den bu yana Niflan-
tafl›’nda ayn› yerdeyim. Buraya gelip zili çalmaya kor-
kan insanlar oldu¤unun fark›nday›m. Çünkü neyle kar-
fl›laflacaklar›n› bilmiyorlar. Çok pahal› oldu¤unu düflü-
nüyorlar. 

Ekonomik özgürlü¤ün daha çok çal›flan kad›nda olma-
s› bu de¤iflimi h›zland›r›yor.
H›zland›rd› ama orada da negatiflikler var. Örne¤in be-
nim moda dünyas›nda çok protest bir duruflum var.
Ümit Ünal’dan giyinmek bir statüdür, onun baflka bir
felsefesi vard›r. Onun izini bulup giyen kad›n say›s› faz-
lalaflmaya bafllad›. fiimdi bu art›, ama Türk kad›n› bir
kaos içine düfltü. Moda dergilerinin ço¤u kad›n› tek

prototip bir k›vamda ifller. Nas›l seviflece¤inden, sevgi-
lisine ne diyece¤ine, ne giyece¤ine kadar pek çok ko-
nuda listeler var. Bu nedenle baz› markalar çok sat›yor.
Ancak bu da bir döngü meselesi. 

Yarat›c› insanlar›n ruhu farkl›d›r. Tasar›mc›lar›n bir der-
nek çat›s› alt›nda bulunmas› nas›l bir atmosfer?
Çok zor, ama biz bir flekilde de e¤leniyoruz. Çünkü
herkesin kimli¤i o kadar farkl› ki asla normal ruh çerçe-
vesi içinde de¤iliz. E¤lenmenin d›fl›nda çok ciddi olarak
inand›¤›m›z bir ifl var. Derne¤i iflimizin bir parças› ola-
rak hayat›m›za yazd›k. 

Ayn› zamanda birbirinize rakip de¤il misiniz?
Ayn› zamanda rakibiz, ama derne¤in misyonunu ruhu-
muza kaz›d›k. Daha önce problemlerle yaln›z bafl›na
mücadele etmek bizi çok yormufl, sinirlendirmifl. A y n ›
çat›n›n alt›nda olmak herkese iyi geldi.  
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Magazinsel olsun istemiyoruz

Her fleyde popüler kültür çok öne geçti. ‹flimizin magazinsel olup tükenmesini

istemiyoruz. Bunun için titiz davran›yoruz. Bas›nda uzun süre kimin moda

tasar›mc›s› oldu¤u, kimin olmad›¤› tart›fl›ld›. Bizim objektif ve sa¤lam bir duruflumuz

var. Buraya kabul edilmek gençlere farkl› bir statü getirecek. Öyle programlar

haz›rl›yoruz ki, onlar›n önünü açacak. Bugün ‹stinye’deki Boyner ma¤azas›n›n

tasar›mc› stand›na girebilmenin birinci flart› bu derne¤in üyesi olmak. 4-6 May›s
2007 tarihleri aras›nda Galata Moda etkinli¤i yapt›k. Galata Moda’da bir stant 

açabilmek için bu derne¤in üyesi olmak gerekiyor. ‹stanbul Fashion Lab projemiz

var. Onda defile yapmak için derne¤in üyesi olmak ve seçici kuruldan geçmek 

g e r e k iy o r. Çünkü dünyada da bu böyle iflliyor. Onun için genç tasar›mc›lar›n

derne¤i iyi izlemeleri gerekiyor.

Arzu Kaprol tasar›m›



Bu giriflimin ad›m›n› kim att›?
Hep birlikte att›k. Yedi kurucu üye, herkes birbiriyle ar-
kadaflt›. 

Modan›n yeni yeni üniversitelere girdi¤ini söylediniz. Bir
uyan›fl var galiba.
16 üniversitede e¤itim seminerlerine bafllad›k. Bu ra-
kam asl›nda bize çok fazla geldi ve flafl›rd›k. Art›k po-
püler bir meslek haline geldi. Gençler bizim mesle¤in
›fl›lt›s›n› seviyor. Podyuma ç›k›p izleyenlere selam ver-
mek ve alk›fl almak çok büyüleyici geliyor. Gençler bu-
nu hedefliyor, ama yanl›fl yap›yorlar. Ben çok popüler
olan fleylerden korkuyorum. Bunun bir geliflim süreci
oldu¤unu düflünüyorum. Bu böyle olacak ki elenecek-
ler ve sa¤lam duranlar ayakta kalacak. 

Hemen hemen her sektörde ciddi bir yetenek krizi var.
Sektörde yetenekler, p›r›lt›lar görüyor musunuz?
Bu öyle bir ifl ki yaln›zca yetenekle do¤ru orant›l› de¤il.
Zincirin birçok halkas› var. Birincisi yetenek. Sab›r da
gerekiyor. Kiflinin kendini beslemeyi bilmesi, alg›s›n›n
çok aç›k olmas› çok önemli. Bunu pek yapm›yorlar. Bu-
nu yapmayan bir tasar›mc› olamaz zaten. Bir de moda
pazarlama konusuna hakim olmak çok önemli. Bugün
moda tasar›m fuar›, moda haftas› gibi etkinliklerimiz
yok. Peki bu genç arkadafllar kendini nas›l tan›tacak?
Bu kadar imkans›zl›klar›n içinde flimdi markalaflmaya
gerçekçi bakal›m. fiu an bunu yapmak mümkün de¤il,
ama art›k bunu kurgulayabilecek bir dernek var. Buna
katk›da bulunulabilir. ‹stanbul Fashion Lab, Galata Mo-
da, do¤ru moda aktivitel e r i olacak. 

Derne¤inize kabul etmedi¤iniz tasar›mc›lar oldu mu?
Neye göre kabul ediyorsunuz?
Çok oldu. Derne¤in birtak›m kurallar› var. Bu kurallara
uysa bile ifllerini takip etmek istiyoruz. Örne¤in ifllerini

hiç görmedi¤imiz bir kifliyi kabul etmiyoruz. Referans
bile olsa ifllerini görmek istiyoruz. 

Davet etti¤iniz ama kat›lmayan ya da davet etmedi¤iniz
ama kat›lmas›n› bekledi¤iniz tasar›mc›lar oldu mu? 
Sivil toplum kuruluflunda çal›flmak baflka türlü bir bilinç
gerektiriyor. Ben burada çal›flmaya bafllad›¤›mdan beri
bunu gördüm. Burada olmas›n› istedi¤imiz ama yurtd›-
fl›nda yaflayan tasar›mc›lar›m›z var. Ça¤r›lar›m›z› yapt›k
ama cevap alamad›k. Zaman› gelince onlar›n da gele-
ce¤ini düflünüyorum. 

Tüketicideki tasar›mc›lara karfl› olan korkuyu önlemek
için ne yapmay› düflünüyorsunuz?
Galata Moda bunlara biraz cevap verdi. Amaç Türk tü-
keticisiyle, Türk modac›s›n›n ürünlerini buluflturmakt›.
50 ile 250 YTL aras› bir fiyat aral›¤› koyduk ve kap›lar›
açt›k. Örne¤in ben tiflörtler yapt›m. Üç günde 2 bin
adet ürün satt›k. Bu ciddi bir baflar›d›r. Olan ilgiye biz
de inanamad›k. 

Gelen kitle nas›l?
‹nan›lmaz güzel bir kitle. Yaln›zca ‹stanbul’dan de¤il, ‹z-
mir, Eskiflehir, Bursa gibi flehirlerden de tam bizim iste-
di¤imiz tasar›mdan anlayan onu özleyen tüketici kitlesi
geldi. Bir kad›n›n “60 YTL’ye Bahar Korçan tiflörtü al›yo-
rum baflka ne isterim ki” demesinden çok etkilendim. 

At›lan ad›mlardan memnun musunuz?  
Memnunum. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Özel-
likle ‹stanbul Fashion Lab’in hayata geçmesiyle asl›nda
olmas› gereken yap›lacak. Zaten olmas› gereken de o.
Art›k moda tasar›mc›lar› kendi sektörlerini oluflturdu.
Genç moda tasar›mc›lar›n›n kendilerini tan›tabilecekleri
IF Fuar› içindeki trend bölümünde Moda Tasar›mc›lar›
Derne¤i üyesi, genç tasar›mc›lar›n stantlar› olacak.
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“Gençler bizim mesle¤in ›fl›lt›s›n› seviyor. Podyuma ç›k›p izleyenlere selam vermek ve alk›fl almak çok 
büyüleyici geliyor. Gençler bunu hedefliyor, ama yanl›fl yap›yorlar. Ben çok popüler olan fleylerden 
k o r k u y o r u m . Bunun bir geliflim süreci oldu¤unu düflünüyorum.” 

Özlem Süer tasar›m› Hatice Gökçe tasar›m› Özlem Süer tasar›m›

Özlem Süer tasar›m›
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Büyümenin Türkçe Ta-
rihi’nde Selim ‹leri’den

Hasan Ali Toptafl’a, Cemil
Kavukçu’dan Ayfer Tunç’a
12 yazar, kendilerini büyü-
ten 12 öykü seçip birer
deneme yazd›lar. Çocuk-
lu¤umuzda ya da g e r ç l i ¤ i-
mizde okudu¤umuz bir
öykü bazen bizi birkaç yafl
birden büyütür.  Günümü-
zün 12 yazar›, çocukluk ve ilk gençlik y›llar›nda oku-
duklar›, kendilerinde derin izler b›rakan birer hikayeyi
a n › l a r ›fl›¤›nda anlat›yor. Türk edebiyat›ndan kendilerini
büyüten 12 öykü seçip bu izle¤i derinlefltiren birer de-
neme yaz›yorlar. Kitap, hem bir seçki niteli¤inde, hem
de ortak ba¤lam çevresinde oluflturulmufl bir tasar›m
kitab› olarak da okunabilir. Kitapta; Refik Halit Karay,
Ömer Seyfettin, Sait Faik, Sabahattin Ali, ‹lhan Tarus,
Orhan Kemal, Cihat Burak, Vüs'at O. Bener, O¤uz
Atay, Osman fiahin'in öyküleri üzerine Füsun Akatl›,
Selim ‹leri, Fatih Özgüven, Cemil Kavukçu, Ayfer Tunç,
Hasan Ali Toptafl, S›rma Köksal, Sema Kaygusuz, Fa-
ruk Duman, Necati Güngör, Jaklin Çelik ve Nurdan
Gürbilek’in yazd›¤› denemeler yer al›yor. Metis Yay›nla-
r› taraf›ndan yay›nlanan kitaptaki yaz›lar›, Murathan
Mungan seçmifl. 

BÜYÜMEN‹N TÜRKÇE 
TAR‹H‹ 

GECEKONDU GEZEGEN‹ 

Gecekondu Gezegeni,
Üçüncü Dünya ülkeleri-

nin kentsel bölgelerinde ha-
len bir milyar insan›n yafla-
makta oldu¤u gecekondu
mahallelerinin tarihini ve bu-
gününü analiz ediyor. Mike
Davis, yoksullar›n Mumbai,
Kahire, ‹stanbul, Sao Paulo,
Seul gibi onlarca mega kent-
te verdi¤i hayatta kalma mü-
cadelesini betimlerken önemli bir dizi tespitte bulunu-
yor. Davis’e göre IMF ile Dünya Bankas›’n›n k›skac›n-
daki devletlerin bu devasa sorunu çözmek için gelifltir-
di¤i önlemler yoksullar›n de¤il orta s›n›f›n ifline yar›yor.
Her y›l yüzbinlerce yoksul yaflad›klar› mahallelerden
zorla tahliye edilirken, boflaltt›klar› yerlere orta s›n›f yer-
lefliyor. Davis, Latin Amerika’dan Orta Do¤u’ya, Afri-
ka’dan Güney Asya’ya uzanan genifl bir küresel co¤-
rafya üzerinde karfl›laflt›rmal› olarak kent yoksullu¤unu
inceliyor. Amerikal› yazar, kent kuramc›s›, tarihçi ve ak-
tivist. 1960’larda k›sa bir süre Reed College’da ö¤re-
nim görmüfl olmas›na karfl›n as›l akademik kariyeri
1970’lerin bafllar›nda lisans ve lisanüstü ö¤renim gör-
dü¤ü California Üniversitesi’nde bafllam›fl. Halen ayn›
üniversitenin Tarih bölümünde ders veriyor. Kendisini
enternasyonalist bir sosyalist olrak tan›ml›yor.

Auguste Rodin’in bitim-
siz bir çabayla ortaya

ç›kard›¤› heykellerinin gü-
cü onun eflsiz sanatç›l›¤›n›
anlat›r. Rodin, 19. yüzy›l›n
ortalar›ndan 20. yüzy›la ta-
flan sanat›n›n ürünlerinin
yol açt›¤› skandallara, ken-
disine gösterilen büyük
tepkilere karfl› direnir ve
flaflmaz bir içgüdüyle yolu-
na devam eder. ‹nsan bedenine, ‹talyan Rönesans›’na,
Gotik mimariye hayran olan Rodin’in tüm eserlerinde
insan bedenine yükledi¤i d›flavurum gücü görülür.
Eserlerinde baflka hiçbir heykelt›rafl›n yapmaya cesa-
ret edemedi¤i hareketlilik vard›r. Kemiklerle, kaslarla,
sinirlerle kendini anlat›r. Do¤an›n verdiklerine hayran-
d›r; “Do¤a uyumdur, dengedir; tek sözcükle yaflamd›r”
der. 12 Kas›m 1840’da Paris’te do¤an Auguste Ro-
din’in heykelle tan›flmas› 14 yafl›ndayken “La Petite
École” (Küçük Okul) ad› verilen çizim ve matematik
üzerine e¤itim ald›¤› okulda gerçekleflir. O y›llardan iti-
baren büyük bir gözlemci oldu¤unun ipuçlar›n› verir.
Yenilikçi ö¤retmeni Lecoq de Boisbaudron’un ö¤reti-
siyle bellekten çal›flmay› ö¤renir. Bu ö¤reti tüm hayat›
boyunca ayr›nt›larla bo¤uflmas›na neden olur. Ki t a p ,
Boyut Yay›n Grubu taraf›ndan yay›nland›. 

R O D ‹ N
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Ebru, foto¤raf sanatç›s›
Attila Durak’›n, befl y›l

boyunca Türkiye’yi dolafla-
rak çekti¤i 40’tan fazla et-
nik grubun foto¤raflar›n-
dan ve bir dizi yaz›dan olu-
fluyor. Türkiye’nin kültürel
çeflitlili¤ini al›fl›lm›fl›n d›fl›n-
da bir Türkiye öyküsüyle
a n l a t a n k i t a p t a, yaklafl›k
300 foto¤raf yer al›yor. Ya-
zar bu foto¤raflar›, çekti¤i 15 bin foto¤raf aras›ndan
seçmifl. Kitapta, aralar›nda Sezen Aksu, Ara Güler, Elif
fiafak, ‹shak Alaton, Nebahat Akkoç, Ruflen Çak›r, Elif
fiafak ve Murat Belge’nin de bulundu¤u 24 yazar›n
metinleri var. Kitapta, Kalan Müzik taraf›ndan derlenen
ve müzikal zenginli¤i yans›tan 21 parçal›k bir CD de yer
al›yor. Durak kitapla ilgili; “Bu foto¤raf dizisi, insanlar›n
de¤iflik kültürel kimliklerden do¤an farkl›l›klar›n› yans›-
t›rken, insan olmam›zdan gelen bir ortak ba¤› da pay-
laflmakta oldu¤umuzu anlatmak amac›yla çekildi. Bunu
yaparken Ebru’nun söze döktü¤ümüzde hepimize çok
basit ve aflikâr gelen bir mesaj› vurgulamas›n› istedim:
Bu foto¤raflar, biri hariç, birer insan portresidir; nefle-
lendi¤inde gülen, hüzünlendi¤inde a¤layan, seven, se-
vilen, yaflam›n› sürdürmek için çal›flan, umutlar›, kayg›-
lar› ve düflleri olan insanlar›n portreleri…” 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u,
Marmara Bölgesi’nde

küçük bir beylik olarak do¤du,
geliflti; fakat bu ilk y›llar›n üze-
rinden daha 150 y›l geçme-
miflti ki Balkanlar’da ve
Ege’de hakimiyet kurdu ve bu
Balkan hakimiyeti hemen he-
men bugünkü Yunanistan’›n
tamam›n› kapsad›. Çok k›sa
bir süre sonra Adriyatik, Tuna
Nehri, Karadeniz k›y›lar› ve Mezopotamya’ya kadar
uzand›. ‹kinci asr›nda Akdeniz’in bat› yakas› hariç, ku-
zeyi ve Kuzey Afrika da dahil çepeçevre saran bir im-
paratorluk olufltu. Gerek müesseseleri, gerek hayat›,
gerek üniversalist hakimiyet anlay›fl› ve gerek co¤rafya-
s› itibariyle üç k›taya hükmeden bir imparatorluk ortaya
ç›kt›. Akdeniz dünyas› üzerinde kurulu olan Osmanl›
‹mparatorlu¤u bölgenin son imparatorlu¤uydu. Ta r i h i n
b›rakt›¤› izleri irdeleyen ‹lber Ortayl›, “Üç K›tada Os-
manl›lar” kitab›yla, Osmanl›’y› keflfetmeye devam edi-
yor. Ortayl› bu sefer okuru Osmanl›’y› üç k›taya hükme-
den yöneticileri ve yönetim flekliyle, Akdeniz dünyas›n-
daki hakimiyetiyle, 18. yüzy›l Avrupa’s›nda de¤iflen
devletler dengesindeki rolüyle ve flehirlerdeki yaflam
biçimiyle, k›sacas› kendine özgü kimli¤iyle keflfetmeye
davet ediyor. 

KAHVE: B‹R ACI TAR‹H ÜÇ KITADA 
O S M A N L I L A R

EBRU 

Tarihçi yazar Antony Wild,
MB Yay›n Evi’nden ç›kan

“Kahve: Bir Ac› Tarih” adl› ki-
tab›nda, kahvenin 500 y›ll›k
geçmiflini anlat›rken yaflad›¤›-
m›z güne olan etkilerinden de
söz ediyor. Kahve hakk›nda
birçok bilinmeyene de¤inerek,
benzerlerinden bir ad›m öne
geçen kitap, Ezgi Ulusoy ta-
raf›ndan Türkçe’ye çevrildi.
15. yüzy›lda Do¤u Afrika’da gösteriflsiz bir flekilde or-
taya ç›k›fl›ndan itibaren yoksul tropikal ülkelerde, ço-
¤unlukla Avrupal› güçlere ait sömürgelerde üretilen ve
zenginler taraf›ndan tüketilen kahve, ayn› zamanda ka-
pitalizmin ve kurumlar›n›n ortaya ç›k›fl›nda etkili oldu.
Devrimlerin tohumlar› kahvehanelerde at›ld›. Buralarda
ticari ortakl›klar filizlendi, gizli topluluklar olufltu, siya-
set ve sanat üzerine bitip tükenmez tart›flmalar yap›ld›.
Tarihçi Antony Wild, Kahve: Bir Ac› Tarih k i t a b › n d a,
kahvenin 500 y›ll›k tarihinde simya ve antropolojiyi, fliir
ve siyaseti, bilim ve köleli¤i birbirine zincirleyerek ördü-
¤ü ba¤lant›lar a¤›n› gözler önüne seriyor. Kahve: Bir
Ac› Tarih, kahvenin kasvetli sömürgecilik geçmifliyle,
tehlikeli kurumsal yap›s›n›n bugünü aras›nda köprü ku-
ruyor ve sömürünün, her zaman endüstrinin kalbinde
pusuda oldu¤una dikkat çekiyor.
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Bir uçtan bir uca Anadolu
Her köflesiyle gezginler ve foto¤rafç›lar için bir sürprizler cenneti. Fethiye’de bir tekne iflçisi, Çomakda¤’da
yüzy›llar›n gelene¤i, Ege’de Akdeniz’de krall›klar›n tarihi, Kemaliye’de azg›n akan bir nehir... Eflmekle 
bitmeyen bir kültür Anadolu...

Bir uçtan bir uca Anadolu
Her köflesiyle gezginler ve foto¤rafç›lar için bir sürprizler cenneti. Fethiye’de bir tekne iflçisi, Çomakda¤’da
yüzy›llar›n gelene¤i, Ege’de Akdeniz’de krall›klar›n tarihi, Kemaliye’de azg›n akan bir nehir... Eflmekle 
bitmeyen bir kültür Anadolu...

Efsanelere, fliirlere, öykülere, masallara, romanla-
ra, resimlere ve foto¤raflara konu olan Anadolu,
adeta her köflesi büyülü bir co¤rafya. Kalabal›k

bir kentin en ifllek köflesinde ya da ücra bir da¤ köyü-
nün en tenha yerinde, gezginler ve foto¤rafç›lar için
sürprizler cenneti. Fethiye’de bir tekne iflçisi, sarp da¤-
lar›n aras›nda, otomobil farlar›n›n ma¤aralardan süzü-
len ›fl›¤›, Beyflehir Gölü’nün usta bir ressam›n elinden
ç›km›fl bir tabloyu and›ran muhteflem görüntüsü, gö-
renleri hayran b›rakan, hayata dair detaylar… 

Gezi foto¤rafç›l›¤› konusunda uzman olan foto¤raf sa-
natç›s› Faruk Akbafl’›n çekti¤i kareler, Türkiye’nin tari-
hi, do¤al zenginliklerini bir kez daha gözler önüne seri-
yor. Do¤u Beyaz›t’tan Bursa’ya, Siirt’ten Marmaris’e,
Urfa’dan Bozcaada’ya kadar, ülkemiz topraklar›nda y›l-
lardan beri süregelen adetler, zanaatlar, geçmifl za-
manlardan günümüze kadar gelen efsaneler ve her gö-
reni hayran b›rakan gizli do¤al güzellikler, do¤a, tarih
ve insan manzaralar› bu sayfalarda sizi bir uçtan bir
uca Anadolu yolculu¤una davet ediyor.
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Geleneklerin izinde
Ç o m a k d a ¤

Geleneklerini yitirmeyen ama elinden kay›p gidece¤ini hisseden, her fleye ra¤men ona sahip ç›kmaya çal›flan,
turizmin olanaklar›n› kullanarak kay›p gitmesini engelleyecek ekonomik katk›y› sa¤lamaya çal›flan insanlar›n

bulundu¤u bir bölge Çomakda¤. Gizli kalm›fl yüzlerce y›ll›k mimarisi ve kültürüyle kap›lar›n› turizme aralayan,
de¤erlerini, kim oldu¤unu, nas›l yaflad›¤›n› unutmayan, de¤iflmeye ve geliflmeye çal›fl›rken geleneklere

ba¤l›l›¤›n› sürdüren insanlar›n mekan›. 

Ege ve Akdeniz’in kucaklad›¤› yar›mada
D a t ç a

‹lkça¤da yaflam›fl Yunanl› tarihçi ve co¤rafyac›
Strabon’un, “Tanr› çok sevdi¤i kulunu uzun ömürlü

olmas› için Datça’ya gönderir” sözleriyle anlatt›¤›
Datça yar›madas› özel bir co¤rafya. Haritaya

bak›ld›¤›nda kopacak gibi duran, 70 km uzunlu¤unda
bir yar›mada. Bu topraklar›n geçmiflinde, yar›maday›

anakaradan koparmak isteyenler de olmufl. 
Bu yüzdendir ki kurulu düzene, kurallar› belli oyunlara,

steril hayatlara karfl› kendi adac›klar›n› yaratmak
isteyenleri, tüketmek yerine üretmeyi seçenleri çekiyor

kendine. Datça yar›madas› yaln›zca dinlenmek
isteyenlere de¤il, meltem rüzgarlar›yla sörf yapanlara,
zengin sualt› dünyas›yla dalg›çlara, yelkencilere de bir

çok alternatif sunuyor.

Usta ellerden derin maviye
F e t h i y e
Tekne yap›m› emek ve sonsuz bir dikkat gerektirir. Henüz çocukluk y›llar›nda ö¤renmeye bafllan›r. “Bak o¤lum”
der usta, “bu iflin püf noktas› ölçüdür. Ölçüyü flafl›rd›n m› gemiyi bat›r›rs›n.” Ç›rakl›ktan ustal›¤a uzanan bu
yolda, kat edilen her milimetre önemlidir. Ustalar›n elinden ç›kan farkl› büyüklükte tekneler, y›llar boyu
bal›kç›lar›n ve deniz tutkunlar›n›n evi oldu. Usta ellerden ç›karak uçsuz bucaks›z denize do¤ru yola koyuldular.
Denizde yaflam ne denli çetin ve zorsa, tekne yap›m› da o denli zor. Ahflab›n her santimetresine tekne ustas›n›n
al›n teri iflleniyor. Engin mavide, ku¤u misali süzülen bir tekne; yolcular›yla birlikte, ustas›n›n el eme¤ini, göz
nurunu da derin maviye tafl›yor.
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Bir yer var uzakta
K e m a l i y e
Anadolu’nun do¤usunda sarp da¤lar›n avuçlar›nda kaybolmufl bir ilçe, Kemaliye. Yörede kullan›lan ad›yla,
E¤in… Kilometreler boyunca uzanan tüyler ürpertici uçurumlar, tafl tepeler, bu tepelere kondurulmufl evler,
derin yar›klar ve kasaban›n ortas›ndan geçen F›rat! Da¤lar› delerek, kayalar› eriterek, as›rlard›r mutlulukla ak›yor.
Yemyeflil bahçeler, bahçe içlerinde ahflap evler, flelaleler, cevizler, dutlar, kara üzümler gözlerinizi flenlendiriyor.
Uçurumlu, zikzakl› yollar›n ard›nda, ac›n›n, sevdan›n, yoksullu¤un türküleri yalç›n kayalara ses veriyor.

Mavi ›fl›ktan bir tablo
B e y fl e h i r
Beyflehir Gölü’ndeki muhteflem günbat›m› ve gece mavisinin ortaya ç›kard›¤› ›fl›ktan tablo s›k›nt›lar› unutturacak
güzellikte. Bu tabloya bak›p dal›p giderek saatler geçirmek iflten bile de¤il. Mavi, sar› ›fl›klar›yla Beyflehir
Köprüsü, insano¤lunun, isterse elinin de¤di¤i her fleyi ne kadar güzellefltirebilece¤ini gösteriyor. Yan› bafl›ndaki
Beyflehir Gölü’nün ac› kaderiyle birlikte düflünüldü¤ünde bu sanat eseri, tam bir tezat oluflturuyor.
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Krallar›n kollad›¤› güzellik
D a l y a n

Köyce¤iz gölü ile Akdeniz’i birlefltiren noktada yer
alan Dalyan, 5 bin y›ll›k bir tarihe ve bozulmam›fl bir

do¤a güzelli¤ine sahip. Deniz kenar›nda olmamas› ve
u¤rak bir noktada yer almamas› sayesinde, do¤all›¤›n›
koruyabilen bir köfle. Dalyan’› ziyaret edenlerin akl›nda

bulundurmas› gereken en önemli fleylerden biri ç›lg›n
e¤lencelerin ve gece hayat›n›n yaflanabilece¤i bir yer
olmad›¤›. Kafa dinlemek, isteyenler için ideal bir yer. 

Uyuyan güzel
K a y a k ö y

Gecenin zarif parmaklar› ›fl›klar› bir bir söndürdü¤ünde Kayaköy sessizli¤e gömülür. Terk edilen yaflamlar›n
izleri, karanl›¤a kar›fl›r. Rum çocuklar›n›n kahkahalar›, kiliseye giden bir ihtiyar›n ayak sesleri, köyüne son kez

bakan kad›n›n h›çk›r›klar› y›ld›zlar›n›n ard›na saklan›r. Kulak verseniz duyabilece¤inizi, dikkat kesilseniz 
görebilece¤inizi san›rs›n›z. Terk edilmifl bir Rum köyü olan Kayaköy’de, 85 y›l öncesinden kalan yaflam izleri

hala duruyor. 



74 Yaflar k›salar

Türk özel sektörünün öncülerinden olan, bo-
ya, g›da, turizm baflta olmak üzere birçok
sektörde liderli¤i sürdüren Yaflar Toplulu-

¤u, kuruluflunun 62. y›l›n› Çeflme Alt›n Yunus’ta
gerçeklefltirdi¤i bir gecede kutlad›. Toplulu¤un ku-
rulufl y›ldönümüne Yaflar Toplulu¤u Onursal Bafl-
kan› Selçuk Yaflar, Yönetim Kurulu Baflkan› Fey-
han Yaflar Kalpakl›o¤lu, Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili ‹dil Yi¤itbafl› ve Yaflar Toplulu¤u ‹cra Baflka-
n› Mehmet Aktafl ev sahipli¤i yapt›.

Topluluk yöneticileri ve çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› ge-
cede, önce Verimlilik Yar›flmas› neticeleri duyurul-
du. Verimlilik Yar›flmas› ilk kez 2005 y›l›nda toplu-
luk flirketlerinde verimlili¤i art›rmaya yönelik çal›fl-
malar› teflvik etmek amac›yla Yaflar Toplulu¤u Yö-
netim Kurulu Baflkan› Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤-
lu’nun deste¤iyle bafllat›ld›. Ödül alan kat›l›mc›lara,
ö d ü l l e ri Yaflar Toplulu¤u yönetim kurulu üyeleri ta-
raf›ndan verildi. Verimlilik Yar›flmas›’nda özel ödü-
le hak kazanan ilk üç projeye 5 bin 600 YTL,  fina-
le kalan 7 projeye ise 3 bin 500 YTL ödül verildi.

Dyo Boya Fabrikalar›’ndan, “emülsiye boyalarda
renk onaylama süresinin azalt›lmas›” projesi ile
Berna Gürsular Akal, Ferda Görgüfl, Ahmet Filiz ve
Turcay Burak; Dyo Matbaa Mürekkepleri’nden
“gazete mürekkep verni¤inin yap›s›n›n modifiye
edilmesi” projesi ile Rukiye K›ter, Levent Ünal ve
Müjde Altunlu ödüle lay›k görüldü. Viking Ka¤›t’tan
Mitat Say›mc› ve Umut Aktel ise “Viking Ka¤›t & P›-
nar Su ortak merchandising operasyonu” ile ödül
ald›. 

Kurulufl y›ldönümünde, Yaflar Toplulu¤u’nda 5, 10, 15,
20, 25 ve 30 y›llar›n› dolduran yöneticilere sertifikalar›
Kalpakl›o¤lu taraf›ndan verildi. Topluluk’ta 20. çal›flma
y›l›n› tamamlayan Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi-
¤itbafl› da sertifikas›n› Kalpakl›o¤lu’ndan ald›. Yaflar
Toplulu¤u CEO’su Mehmet Aktafl yapt›¤› konuflmada,
toplulu¤un yak›n bir gelecekte baflar›l› yeni projelere im-
za atarak s›çramalar yapaca¤›n› vurgulad›. Kalpakl›o¤lu
ise, gelecek hedeflerine ulaflmak için hep birlikte çal›fl-
t›klar›n›, bugünlere toplulu¤un kendi bünyesinde yetifl-
tirdi¤i kadrolar ile gelindi¤ini, insan kayna¤›na büyük
önem verdiklerini belirtti. 

“Tüm çal›flanlara kap›m aç›k”
Gecede Onursal Baflkan Selçuk Yaflar anlaml› bir
konuflma ile topluluk çal›flanlar›na hitap etti. Yaflar,
toplulu¤unun genç yöneticilerine güvendi¤ini kendi
bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanmak iste-
yen tüm çal›flanlara kap›s›n›n aç›k oldu¤unu belirtti.
Yaflar, konuflmas›nda bugünlere bilim, birlik, baflar›
slogan› ile gelindi¤ini, gelecekte de Yaflar Toplulu¤u
ve markalar›n›n bu slogan çerçevesinde lider ko-
numlara ulaflaca¤›na sonsuz inanc› oldu¤unu ko-
nuflmas›nda vurgulad›.

Ece Berker ve orkestras› eflli¤inde devam eden gece-
de, 62. y›l pastas›n› Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu
Baflkan› Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu, Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itbafl›,  Yaflar Toplulu¤u ‹cra
Baflkan› Mehmet Aktafl, D›fl Yat›r›mlar ve Projeler
Baflkan› Ahmet Yi¤itbafl›, Finans Grubu Baflkan› Ufuk
Tezer ve  Operasyon Grubu Baflkan› Olcay Sunucu
ile kesti. 

Yaflar Toplulu¤u 62 yafl›nda
Yaflar Toplulu¤u, kuruluflunun 62. y›l›n› Çeflme Alt›n Yunus’ta gerçeklefltirdi¤i bir gecede yöneticilerin
ve çal›flanlar›n kat›l›m›yla kutlad›. Gecede, Verimlilik Yar›flmas› sonuçlar› da aç›kland›. 
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Onursal Baflkan’a validen plaket

Mu¤la Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi taraf›ndan
düzenlenen 14. Ulusal Su Ürünleri Semp o z y u-

mu’na Yaflar Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar d a
k a t › l d › . Sempozyumda bir konuflma yapan Yaflar, kül-
tür bal›kç›l›¤›nda düzenleme istedi. Kültür bal›kç›l›¤› ya-
p›lan alanlar›n belirlenmesini ve bilinçli, bilgili yap›lan
kültür bal›kç›l›¤›n›n k›y›lar› kirletmedi¤ini söyleyen Ya-
flar, “Bilimsel ve bilinçli olarak kültür bal›kç›l›¤› yapma-
m›z gerekiyor. Türk çocuklar›n›n daha zeki olmas › i ç i n
bal›¤a ihtiyaç var” diye konufltu. Mu¤la Valisi Lütfi Yi¤e-
no¤lu, Selçuk Yaflar’a, sektöre ve ülkeye deste¤inden
dolay› plaket verdi.

Fuarda nanoteknoloji
i m z a s ›

‹yi fikir ödüllendirildi

76. ‹zmir Enternasyonal Fuar›’na kat›lan Dyo, yeni
nanoteknolojik ürünlerinin tan›t›ld›¤› stand›yla ilgi

oda¤› oldu. Dyo stand›n›n ana konsepti nanoteknolojik
ürünlerin tan›t›m›na yönelik oldu. Bu ürünlerin yan› s›ra
teflonlu ve sil i k o n l u
boyalar, sanayi boya-
lar›, oto boyalar›,
matbaa mürekkepleri
ve mobilya boyalar›-
n›n tan›t›m› da yap›ld›.

Yaflar Holding G›da grubu flir-
ketlerinin tümünde 2004 y›l›n-

dan bu yana uygulanan OM‹ (Ope-
rasyonel Maliyet ‹yilefltirmesi) uy-
gulamalar› tüm çal›flanlar›n maliyet
iyilefltirmeleri konusundaki fikirlerini tek potada topluyor.
Bunun yan› s›ra fikir sahiplerini ödüllendirmeyi de amaçla-
yan sistemde, önerisi kabul edilen çal›flanlara çeflitli arma-
¤anlar sunuluyor. Geçti¤imiz günlerde P›nar Et çal›flanlar›
da operasyonel iyilefltirmeler için yapm›fl olduklar› iyi fikir
önerileri ile ödül almaya hak kazand›lar. Üç P›nar Et çal›fla-
n›na, düzenlenen bir törenle ödülleri takdim edildi.

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› 1998 y›l›ndan bu yana
sponsor oldu¤u Ayd›n’ › n Sultanhisar ilçesindeki

Nysa antik kentinde, arkeolojik kaz› ve restorasyon ça-
l›flmalar›na destek oluyor. Her y›l yaz aylar›nda yap›lan
kaz› ve restorasyon çal›flmalar›, Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤› ile Ankara Üniversitesi ad›na, klasik ar k e o l o j i
profesörü Vedat ‹dil’in baflkanl›¤›nda yürütülüyor. Nysa
antik kenti kaz› çal›flmalar›ndan ç›kan tarihi eserler Ay-
d›n Müzesi’nde sergileniyor. Yaflar E¤itim ve Kültür
Vakf›, arkeolojik kaz›lara destek vererek ülkemizin kül-
türel de¤erlerinin korunmas›na katk›da bulunuyor.

P›nar 600 çeflitle ‹zmir Fuar›’ndayd›

Türkiye’nin lider g›da markas› P›nar, bu y›l 76.’s› dü-
zenlenen ‹zmir Enternasyonel  Fuar›’nda, tüketicile-

rini 600’e yak›n genifl ürün yelpazesi ve son dönemde
piyasaya sundu¤u yeni ürünleriyle buluflturdu. 31
A¤ustos-09 Eylül 2007 tarihleri aras›nda gerçekleflen
fuardaki P›nar stand›nda pek çok ürün ziyaretçilerin ta-
d›m›na sunuldu. P›nar Kido Çocuk Tiyatrosu oyuncula-
r›, çeflitli animasyonlar yaparak çocuklara da e ¤ l e n c e l i
dakikalar yaflatt›. P›nar’›n reklam filmlerinde gösterilen
karakterlerin maskotlar› da çocuklar›n e¤lencelerine
efllik etti. 

Alt›n Yunus iki sergi a¤›rlad›

Çeflme Alt›n Yunus Sanat Galerisi geçti¤imiz gün-
lerde Sabire Susuz ve Fahri Sümer’in resim sergi-

lerine ev sahipli¤i yapt›. Kütahya do¤umlu Sabire Su-
suz 1991’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca E¤i-
tim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. D.E.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezini veren sanatç› eser-
lerinde, kendi imgesi ç›k›fll›, dahas› “ben” tasviri denile-
bilecek bir anlat›mla özellikle serigrafi bask› resim tek-
ni¤iyle oto-portreler yap›yor. Çeflitli ödüller alan sanat-
ç› birçok karma sergiye kat›ld›. 1965 y›l›nda ‹stanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitiren Fahri Sü-
m e r , 1981 y›l›nda ‹zmir Buca Yüksek Ö¤retmen Oku-
lu’nda göreve bafllad›. 1992 y›l›nda profesör unvan›n›
alan sanatç› halen Buca E¤itim Fakültesi Resim Bölü-
mü Baflkanl›¤› görevini devam ettiriyor. Sümer’in yapt›-
¤› peyzajlarda ço¤unlukla Ege yöremizin k›y›-kent pito-
reskinin duyarl› yans›malar›n› buluyoruz. Sanatç› yurtiçi
ve yurtd›fl›nda pek çok sergiye kat›ld› ve ödüller ald›.

Termal turizmin 
öncüsü Alt›n Yunus

Do¤uya kitap yard›m›

Türkiye’nin ilk thalas-
so havuzlar›na sahip

Alt›n Yunus Resort Ho-
tel & Termal, Sa¤l›k ve
Turizm Bakanl›¤›’ndan
ald›¤› termal ruhsat›yla,
dünyada h›zla geliflen
sa¤l›k turizmini Çeflme’de baflar›yla uyguluyor. Alt›n
Yunus Genel Müdürü Tayfun Baflkurt yapt›¤› aç›klama-
da, ilk etapta yaklafl›k bin kiflilik bir grupla bafllanacak
2007 sa¤l›k turizmi sezonunun, ilkbahara kadar 150 ve
300 kiflilik gruplar halinde devam edece¤ini belirtti.
Baflkurt, genel olarak Ege kapl›ca su özelliklerinin ayn›
olmas›na karfl›n konum olarak deniz kenar›nda bulunan
Alt›n Yunus tesislerinin kapl›ca suyunu, di¤er yöreler-
den ay›ran en belirgin özelli¤inin, suyun d›fl yüzeye ç›-
karken deniz suyuyla birleflmesi oldu¤unu ifade etti. 

Yaflar’dan kültüre destek

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›, Do¤u ve Güneydo-
¤u’da kütüphanesi olup da kitab› olmayan okullara

da¤›t›lmak üzere bafllatt›¤› kitap kampanyas›n› tamam-
lad›. Yaflar Toplulu¤u çal›flanlar›ndan ders kitaplar›, an-
siklopediler, romanlar, hikayeler, üniversiteye haz›rl›k
test kitaplar› gibi 2 bin adet kitap toplayan vak›f, bu ki-
taplar› tasnif ede-
rek Do¤u ve Gü-
neydo¤u Anadolu
B ö l g e s i ’ n d e k i
okullar›n kütüpha-
nelerine gönderdi.



Besides the fast developing global agenda, it is im-
possible not to become entangled by the local

agenda which is in a hurry to slam the global one.
When asked if there exists a dynamism of this big in
any other part of the world, no doubt that everybody
would say “no”. 

From time to time I make trace of multinational compa-
nies in the world and their place of origin. Life is more
stabilized there. This is not because they are close to
change. They create an impression of a huge ship kee-
ping away from manoeuvering since they mostly comp-
leted their process of change. Their most determining
characteristic is permanence and strategic approaches.
When I turn around and look at our country, a dynamic
sea and continuously moving ships and boats draw my
attention. In many of my trips my foreign colleagues ex-
press their admiration to the dynamism of our country.
What if they could know about our daily feelings, tho-
ughts and emotions which are fit into this dynamism...

Yaflar Group is one of the leading industrial establish-
ments of Turkey. We have celebrated our 62n d a n n i-
versary this year. When I look back, for the things we
could not accomplish I feel the same desire with the
things we have achieved. When keeping our corpora-
te culture, it is our duty to make plans of future with
new teams. Our organization gets developed, we aim
a more planned and a long term growth. 

To me 2008 and the following years are the times for
Yaflar Group to grow fastly. Researches show that Tur-
kish economy can grow by 7-7.5% annually. It can suc-
ceed to be an economy of billion dollars in 10 years. In
an environment like this, Yaflar Group will grow fastly,
make vaulting decisions and win the missing years. 

Change is everywhere in the global world. Change al-
ways brings reaction and deny with it. However it sho-
uld not be forgotten that anyone not keeping up with
change will miss the new agenda and therefore should
not live the future. Adoption of change, successful
application of apprehension and strategy will push
performance to a climax and so we will achieve our
targets. As Yaflar Group our aim is to compete with
global markets. With competent human resource and
organizational structure being integrated with corpora-
te management principles we are increasing our power
for competition day by day. I feel an everlasting trust
for our executives, all our partners, employees and
members on the way to our targets.   

We aimed to bring you together with colorfull topics.
Our target was to bring past and future together. Bü-
lent Eczac›bafl›, Chairman of Eczac›bafl› Holding sha-
red the reasons behind their going out of traditional
pharmaceutical industry with us and told how and why
they broke the customary forms. You will read the
comments of Arzuhan Yalç›nda¤, the Chairman of Tur-

kish Industrialists’and Businessmen’s Association.
Prof. Dr. Ünal Tekinalp, one of the masters of Turkish
Commercial Code, quoted on the new face of com-
merce. And of course some more topics which I can-
not count here... I am sure you will be interested in all
of them.

I hope you will enjoy reading Yafla,

With my best regards,

76 english summaries

Eczac›bafl› Pharmaceuticals Manufacturing has signed
a share purchase agreement with Zentiva NV, one of

Europe’s foremost companies in the generic pharmace-
utical business, transferring a 75 percent stake, costing
460 million Euro, in Eczac›bafl› Health Products and Ec-
zac›bafl› Fine Chemical Products. Afterwards, Eczac›bafl›
Holding bought 51 percent of one of the oldest brandna-
mes in the world, Villeroy&Boch’s Tiling Department. This
acquisition will increase Eczac›bafl›'s ceramic wall and
floor tile manufacturing capacity to 35 million square me-
ters. All of these developments will change some of Ec-
zac›bafl›'s basic principles, and will allow Eczac›bafl› to fo-
cus on its other groups outside of medicine.

Bülent Eczac›bafl›, Chairman of the Board of Directors
says that they took these actions to be a global performer
and they will grow by strategic agreements and purcha-
ses in Construction Group. Eczac›bafl› tells that it was not
easy to decide on change, especially a strategic change,
as the head of one of the changing instutitons of Turkey
which is changing also. On the other hand Eczac›bafl› fe-
els proud of purchasing a brandname of 259 years. From

now on they will go on investing in the fields that will ma-
ke them one of the world leaders. We ask if they think
about other fields to grow in. “Today’s conditions allow
only the existence and development of companies that
have the worlwide power of competition. This is the truth.
So we concentrate on the fields we will have voice in in-
ternational markets.”

Construction Group has already became an international
entity with its three existing manufacturing plants abroad,
two manufacturing plants being installed, six firms and

external turnover exceeding 50 percent of its total sales.
Eczac›bafl› states that their 100 percent share in Engers
and 51 percent of share in Villeroy&Boch give them this
opportunity. Will Eczac›bafl› grow only in floor tile? Not
only floor tile but all the ceramic construction materials is
an important growth field for them indeed. Eczac›bafl› is
already among the biggest manufacturers of the world in
this field. They have powerful properties for international
competition. Also their leap in design strengthens the
company’s development.  

What about finance? Eczac›bafl› says: “Beginning from
the end of 1980’s we were very happy not to be in ban-
king sector. Thus besides some evil minded people who
used the banks as their private cash boxes, we have se-
en that some well intentioned bank owners also passed
through tough times. However with Eczac›bafl› Securities
and Eczac›bafl› UBP Portfolio Management we are alre-
ady doing portfolio management which is the principal of
retail banking. Now we see that both the economical en-
vironment and demand are convenient to go further in
this field. There can be partnerships and purchases.”

Well established but still young

Concentrate to be a global player

Feyhan YAfiAR KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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Brand name is the most important concept in our
age. No more consumers purchase for their needs

at random. Every good we buy gives us the opportunity
to express ourselves. Brand names are the most impor-
tant guides in our purchase decisions. This is why it is
very important for the goods to have a specific charac-
ter and style. At this point we are faced with brand po-
sitioning. Yelda ‹pekli has been doing brand design and
positioning for years. Presently she is busy with “posi-
tioning” Sait Halim Pafla Waterside House. 

‹pekly summarizes positioning: “You have to define an
existing brand in a way this brand supports the dignity
and profitibality in the long term and when doing this yo-
u should also take competition and trends into conside-
ration. We call this positioning. In a way we create the
image of the brand.”

The process works like this: “We follow the trends and
the world closely. On the one hand we try to detect the
target group of the product or the service. By the help
of analyses, research reports and brain storms, our ro-

ad map and anatomy book, that is the definition, positi-
on, rivals etc. are defined. During this process not only
the thoughts of the customer, but thoughts of every pe-
ople who had contributions to that brand are very im-
portant. We call them inner customers. We share every
action we take with everybody in the organization and
set training days. Thus we form a common soul for the
brand. When we feel that the product or the service is
mature enough and the inner customers form an integ-
rity, advertising agency, media relations and the other
actions aiming to form integrity at every point the custo-
mers will be met begin. After these we are before the

customers and say that we are ready to submit a pro-
duct or service to you. 

What about positioning a waterside house? ‹pekli says:
“First of all we tried to designate the perception about
this waterside house. Besides professional researches I
made researches with my own team. I made interviews
with the former owners. At the end we came to a conc-
lusion that this place mostly hosted weddings and spe-
cial events. Yet, considering the historical integrity and
the inner glory, this waterside house should mean mo-
re. So we made a new definiton of the place. We wan-
ted Sait Halim Pafla Waterside House to be open to
everybody, has a restaurant serving plates of Ottoman
kitchen, has auction rooms, concert saloons and galle-
ries. After determining these, the characteristics of the
house which has the soul of 1800’s, guided us. 

We are renewing our logo. We are making lots of chan-
ges from corporate colors to corporate expression.
Now we are saying public that we are ready with our
slogan ‘From where we left’”.

With Cousteau's co n s e n t

There is an entirely different world to be found un-
derneath the deep blue sea; fish, poisonous sea

creatures, seaweed and aquatic plants, lost cities,
even sunken treasures... Either you are passionate
about what lies at the bottom of the ocean, or you are
indifferent. First, you are inspired by the beauty around
you, and then, you want to photograph it to show ot-
h e r s .

Marmara University Faculty of Dentistry lecturer, As-
sistant Assoc. Prof. Dr. As›m Dumlu, and Bilkent Uni-
versity Electric and Electronic Engineering Depart-
ment lecturer, Prof. Dr. Orhan Aytür, recently won
bronze medals for Turkey at the 11t h Underwater Pho-
tography World Championship. Dumlu and Aytür,
both renowned academics, have won awards that are
not academic in an entirely different field of interest,
both becoming hugely successful underwater photog-
r a p h e r s .

Photographs in five categories; Fish, Crustaceans,
Macro, Wide-Angle with Model and Wide-Angle witho-
ut Model, were shot by 27 competitors from 16 coun-
tries during four 90-minute dives. The championship,
organised by the World Underwater Sports Federation
(CMAS) and held in the Indian Ocean off Mauritius, gai-
ned Dumlu a bronze medal in the Crustaceans cate-
gory, and Aytür a bronze medal in the Macro category.
The award-winning photographs were taken while

swimming amongst dangerous species such as the
poisonous lionfish, but Dumlu speaks with passion
about the mystery, the dangers and the allure of the
world he has discovered underwater. 

Dumlu says that to appreciate the world that is under
the water, you must be passionate about it. “I don't
think it's a place everyone can be happy,” he says.
“It's important to see diving as a hobby, and it's vital
that you love it. If you are not curious about life under

the sea, if you don't like it or if you aren't sure what yo-
u will find there, it's not as much fun. You need to
know something about marine life, be aware of the
conditions, and understand in which seasons you can
find certain species. It's a totally different perspective.
Red photos look brown under water, yellows look cold
and indistinguishable. You can't see the bright colours
of the marine animals and plants. You have to feel
them. To successfully feel them, it's vital to be interes-
ted. If you put your heart and soul into it, you can take
great pleasure from diving.”

Dumlu emphasizes that while diving in the mysterious
aquatic world, it's imperative to comply with some di-
ving rules to reduce the danger. He explains that di-
ving is both recreational and technical, “Many people
choose diving as a sport. Technical diving is more pro-
fessional; these are commercial divers who earn a li-
ving from diving. There are certain rules that recreatio-
nal divers need to follow. The first rule is that a diver
should check his oxygen levels regularly and plan to
surface with a reserve in the cylinder of 600 psi or 50
bar. Additionally, a recreational diver can only dive a
maximum of 40 meters. Beyond that depth, there is a
risk of nitrogen narcosis which has a similar effect to
being very drunk and should be avoided. It's not as
dangerous for sealife, including sharks. As long as yo-
u don't destroy the natural life and habitat, it won't
ever hurt you.”

Positioning a p a l a c e
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Miniature is an art that slipped into Anatolia via
many cultures. When Mongol emperors invaded

foreign lands, they brought the best miniature artists
with them. These miniature artists introduced the art in
Persia, Middle East and Anatolia by the mediation of
Mongols. After Mongols, new states founded in these
lands developed their own schools. As a result of the-
se developments, and after the Seljuk Empire, m i n i a t u-
re was introduced to Ottoman Empire. 16t h c e n t u r y ,
when Ottoman miniatures were powerful, was the peri-
od of the artists like Nakkafl Osman and Nigari. During
the epoch of Süleyman the Maginificent, the art of Ot-
toman miniature had developed well. Documentation of
historical events by miniature was an official matter and
this resulted in the Ottoman school of miniature. 

This art, which was not seen for 200 years in Anatolia
where the best masters were raised, had been awake-
ned by the efforts of Prof. Dr. Süheyl Ünver and is be-
ing kept alive by his scholar Nusret Çolpan in our day.
It is possible to come across with the works of Çolpan
in many parts of the world beginning from the walls of

‹stanbul subway to the Tekno Park in Dubai. Also New
York, Tokyo and Paris are among these cities.

Çolpan underlines the importance of archives and in-
formation for miniature. He states that making a detai-
led research about the subject is a must before begin-
ning a miniature. If he is gonna to picturize a city, first
he makes esquisses composed of spots, for example.
In every step he draws more details. 

Natural paints are used in miniature. Absolute, lively
and bright colors are preferred and colors are not mi-
xed. Since light and shadows are not used, contrast is
formed by using the tones of the same color instead of
mixing different colors. We ask Çolpan: “Is it possible
to draw a blue tree in miniature?” He says: “You need
time to do this. Miniature is an art of thousand years.
But I did. I made it rain, I made it flash. This became
my style.”

Nearly 100 years after the conquest of ‹stanbul, it
was not noticed. But when it was realized that

people were accumulating water in the basements and
were fishing by hanging baskets from the holes, the
authorities of the time began to ask “what is going on
here”. Thus the Basilica Cistern which was built by
Byzantine Emperor Justinyen to meet the water need
of the palace, began to serve Ottoman Empire. This
building is called Yerebatan Cistern positioned on the
southwest of one of the most glorious buildings of
‹stanbul, Hagia Sophia. 

Since the marble columns effect us very much, we call
this cistern Yerebatan and watch over it. It should be
wrong to call this great building an underground water
tank which was built by 7 thousand slaves. It is
believed that the reason of the shapes’ on the basilica
looking like tears is that many slaves died during the
construction period. 

A universal value
Two Medusa heads, used as basis under two columns
on the northwest corner of the cistern, are the master-
pieces of Roman Period. There is not an exact knowl-
edge of these heads of 4t h century like the building
they were a part of. But researchers believe in com-

mon that these Medusa statues were used as there
was a need for column basis. 

Yerebatan Cistern attract many people from all over
the world. Writers, artists are among the visitors.
Italian author Edmando De Amicis who came to ‹stan-
bul in 1874 is one of them. In his book of ‹stanbul he
tells about Yerebatan Cistern: “I enter into the court-
yard of a Muslim house, go down to the last step of a
dark and humid stair and find myself under the domes
of Basilica Cistern of Byzantine. Indigo light raise the
feeling of fear caused by darkness, greenish waters
are lost under dark domes, walls from where water
exude glimmer…”

H i s t o r y in water

Revival of miniature
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Intellectual, sophisticated, and genuine

The textile industry in Turkey, from its very beginnings,
has been a leading sector. The Istanbul Textile and

Apparel Exporters' Association (‹TK‹B) reports that in
2006, off-the-peg and ready-to-wear clothing accounted
for 16.3% of Turkey's general exports. For many years,
custom manufacturing has remained at the forefront of
the sector, while fashion designers have taken a back se-
at. Under their own personal trademarks, Turkey's top de-
signers, including Bahar Korçan, Arzu Kaprol, Hakan Y›l-
d›r›m, Hatice Gökçe, ‹dil Tarzi, Özlem Süer and Ümit Ünal,
gathered together under one roof in 2006 to form the Tur-
kish Fashion Designers' Guild. Taking their first footsteps
together in this enterprise, Bahar Korçan, president of the
guild, declared that in spite of having competitors under
the same roof for the first time, mutual collaboration wo-
uld be good for everyone. In order to remain at the top of
their game, activities such as Istanbul Fashion Lab and
Galata Moda, training, fashion shows, and design compe-
titions will be endorsed over the next eighteen months.
Today, the guild has 32 members and a great number of
willing supporters and, thanks to the guild, the fashion de-
signers' own sector has shown evidence of development

and building assets. Spokesperson for the guild, Korçan
said, “Thanks to the guild, the way has now been paved
for the sector. This is the first time designers have come
together to form a guild and our main aim and  responsi-
bility is to encourage more disciplined practices and
transfer this to our younger generations.” 

Until now, fashion designers in Turkey have been battling
against fear emphasizes Korçan. “I've been in the same
place in Niflantafl› since 1992. I am aware that some pe-
ople are afraid to ring the bell. They think everything will
be expensive. But we are designers who support designs

that can be sold. In Istanbul, and in other cities, women
have not yet ascertained an appreciation of our work.
This path is only just beginning to be perceived,” she sta-
tes. The founders of the guild don't want to impoverish
present day popular culture by immediately forging ahe-
ad to emulate the lastest fashion magazines. To this end,
they have become more discerning. On this subject, Kor-
çan says, “We have an ojective and a lasting presence.
The guild will introduce an alternative status acceptable
to today's youth. So, we are now preparing programs
that will clear the path for them. To be eligible for a stand
at Boyner's in Istinye, it's now a prerequisite to be a
member of the Turkish Fashion Designers' Guild. Betwe-
en 4-6 May 2007 the Galata Moda event was held in Ga-
lata Square. It was necessary to be a member of the gu-
ild to be eligible for a stand during the show. We also or-
ganize the Istanbul Fashion Lab project. To organize a
fashion show it is compulsory to be a guild member as
well as to seek authorization from a panel of selectors.
This is how the rest of the world operates. This is why it's
important for the guild to keep an eye on Turkey's young
upcoming designers.”

We are all familiar with Deniz Gürsoy's passion for
food through his books about Turkish cuisine.

From tea to coffee, from anchovies to soup, and a
wide variety of other food-related topics, Deniz Gürsoy
has written 19 books to date. As the head of the
General Directorate of Sofra Food Service and
Production Company, which services the collective
food sector, Gürsoy's original motive behind writing
books was to avoid becoming a workaholic. He was a
businessman who spent the bulk of his days thinking
about work, and working. One day, he wondered how
he could escape, and came up with the idea of writing
books to clear his head and express himself.

To date, Gürsoy has written in depth about subjects that
have not been covered before. Much of the time, his
books follow certain themes. After writing a book about
tea, he then decided to write a book about coffee.

Food was not in Gürsoy's field of expertise until he
began working at Sofra 20 years ago. Once the man-
ager of the canteen at Robert College, and then taking
on the job of general manager at Sofra, Gürsoy found
that tasting so many different kinds of food every day
became a wonderful challenge. In time, life's greatest
pleasure was food. “Food satisfies people and is

strengthened by good conversation which adds even
more pleasure,” says Gürsoy. “People think they need
to eat to be full, but that's just an illusion.” He then
reminds us of the famous gourmet, Tu¤rul fiavkay,
who once said, “food is eaten not just for the nourish-
ment of people, but also to display social status and to
add pleasure to social life.”

One would be mistaken to consider Gürsoy a master-
ful cook. Still, he doesn't know how to prepare many
dishes, and he doesn't even enjoy cooking that much.
He says, “I don't have a huge repertoire. At most I can
prepare fifteen good dishes.” In order to try different
tastes, he leaves the city without great effort and trav-
els to places such as Babaeski to sample the local
meatballs, or Kastamonu for their cabbage leaves
stuffed with meat and rice. On learning all this, one
could ask “How does Deniz Gürsoy know so much
about food?” We asked him. He told us that it is not
about making food, but more about carefully consum-
ing food. “I'm not a gourmet, but for twenty years I
have worked in the food industry, tasting food, under-
standing what is missing. Wherever I eat, I can detect
the ingredients creating the dominating flavours. I con-
sider myself an expert on the flavours of our traditonal
c u i s i n e . ”

Eat to live, live to ea t



80 english summaries

The tradition of puppetry dates back long in our cul-
ture. It is impossible not to mention shadow pup-

pets performed on the curtain called “tent” during Ot-
toman Period and Karagöz and Hacivat. Puppet art in
our country lost its importance at the end of 19t h c e n-
tury. During the republican period few artists tried to
keep puppetry alive. The protagonist of puppet thea-
ter which is about to disappear is “‹bifl”.

But there are people who do not allow ‹bifl to disappe-
ar. “Ahflap Çerçeve Puppet Theater” set off to revive
the puppet. The founders of this puppet theater are
Emre Tando¤an and Ça¤r› Y›lmaz. Their desire to learn
how to make puppets took them to Prag. In Prag they
worked on the technique of wood and carved pup-
pets. Then in Germany they have experienced Japan
theater Suzuki and turned back to Turkey. In ‹zmir they
founded Ahflap Çerçeve Puppet Theater Workshop.
They were dealing with puppet design, display of de-
signed puppets in international festivals, puppet ma-
king for national theaters, projects for television. And
their last stop was ‹stanbul…

At present they give lectures and perform plays. They
play classics through the puppets. Romeo and Juliet,
for example. The Hunchback of Notre Dame is a play
completely shaped by them. Emre Tando¤an says that
they produced new techniques by using different pup-
pet forms in this play. The Huncback of Notre Dame is
a non-verbal play. Visual elements are in the foregro-
und. While the facts in Victor Hugo’s work are kept,
new things are also added. Next year this play will me-
et a large audience after ‹stanbul Puppet Festival. 

Reviving a puppet
Ahflap Çerçeve does not only perform plays but de-
sign puppets also. Moreover puppet design is their
main performance. As we have seen puppet design is
a hard work but Tando¤an and Asl› make it easy with
the help of their educations. The production process
of every puppet is different. We talk about corded
puppet since it is mostly wondered in general. Y›lmaz
says: “The production time for a puppet is three weeks
approximately. You have to work all day. Every puppet
has phases of drawing, carving and cutting. Then you
connect the joints by rope and pull the puppet
s t r i n g s . ”

Modern Geppetto’s

B r a v e new world in EU 

Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ has been a member of
the board of Turkish Industrialists’ and Business-

men’s Association (TÜS‹AD) since 2003. She worked
as the head of Health and Welfare Commission. She
was one of the most effective administrators of the as-
sociation and had achieved many successes during
her leadership in the commissions. She is the first wo-
man administrator in media. She is the first woman
chairman of TÜS‹AD. 

Yalç›nda¤ thinks that the presence of women in poli-
tics as well as economics and social life determines
the democratic development of the country. However,
although Turkish women had the right to vote and de-
signate long before their European fellows, the rate of
women representators in politics is not as required.
She appreciates the increase of women representati-
ves from 4.4 to 9.3 but thinks that it is not sufficient:
“There is only one woman in the cabinet. We would
wish for a more equal distribution that would reflect
half of the society.” Yalç›nda¤ believes that public opi-
nion gave a vote of confidence to European Union by
the elections of 22n d July and 47 percent support b y
Turkish people to Justice and Development Party

m e a n s support to EU process. Yalç›nda¤ says: “Con-
sidering our relations with EU and the importance of
setting a date for a full membership, we emphasized
that this date should be January the first of 2014. The
date of 2014 is set by taking the new budget term of
EU and the elections of European Parliament into ac-
count. We think that the next seven years should be
depicted and quoted to public opinion better in accor-
dance with tangible targets.”

Yalç›nda¤ underlines that as TÜS‹AD they go ahead
their information operations in EU rapidly and they be-
gan information activities conducted in EU capitals be-
fore European Commission Progress Report with their
contacts in Brussels and London: “Within the context of
these visits, we had the chance of coming together with
European Commissioner for Enlargement Olli Rehn,
President of the European Parliament Hans Gert-Pötte-
ring, EU Minister of UK and many European parliamen-
tarians. During the contacts Olli Rehn emphasized the
article 301 especially and stated that any change made
in this article would be affirmative for Turkey. We will go
on our actions by our equivalent European institutions,
politicians and non governmental organisations.”


