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01 sunufl

2
008’in bu ilk ay›nda, sizlere yeni y›l

için en iyi dileklerimi sunmak isterim.  

2000’li y›llar önemli de¤iflikliklere tan›k olu-

yor. Yeni teknolojiler, küresel kurumlar ve

rekabetin yo¤unlu¤unu yaflarken, farkl› de-

¤erlerin ortaya ç›kt›¤› bir oluflum içindeyiz.

Art›k dünyam›z› daha iyi korumak ve çevre-

ye duyarl› olmak hepimizin ortak çabas›... 

Kurumlar stratejilerini belirlerken, içinde ya-

flad›klar› dünya de¤erlerine sahip ç›kma ana

temas›n› vurguluyorlar. Baflar›l› liderler de

bilgi, beceri ve tecrübeleri ile ön plana ç›k-

mak yerine, insana, dünyaya sayg›l› ve ma-

nevi de¤erlere sahip ç›kan bir fark›ndal›k ta-

fl›yorlar. Günümüzde, teknolojiye ve bilgiye

herkes ulaflabiliyor. Ancak önemli olan, re-

kabetçi insan kayna¤›na sahip olmak ve

oyunun kurallar› o noktada yeniden belirle-

niyor ve uygulan›yor.

Geçti¤imiz aylarda Kalder’in Kalite Kongre-

si’nde de konuflulan ana tema, dünya ve

yerkürenin daha yaflan›r hale gelebilmesi

için, liderlerin ve kurumlar›n neler yapt›klar›

üzerineydi. 16. Kalite Kongresi çerçevesin-

de, Yaflar Toplulu¤u olarak, Türkiye’nin ön-

de gelen 35 kuruluflu ile birlikte, Birleflmifl

Milletler’in bir giriflimi olan “Küresel ‹lkeler

Sözleflmesi”ni imzalad›k.

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi, 1999 Davos

Dünya Ekonomik Forumu’nda, dönemin

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi An-

nan taraf›ndan bafllat›lm›fl ve bugün dünya-

n›n her taraf›ndan üçbini aflk›n flirket ve sivil

toplum örgütü kat›l›m› ile 10 evrensel pren-

sip do¤rultusunda sürdürülmekte olan ta-

mamen gönüllü bir hareket. Küreselleflme

ve dünyada daha fazla rekabetçi olma zo-

runlulu¤una, çevreye duyarl› ve topluma

katk› yapan bir noktada durma gere¤ine gö-

nülden inan›yoruz. 

Dünya, insanl›k ve bunun beraberinde ku-

rumlar ve markalar, bugünden daha iyi bir

yar›n yaratmak için, manevi de¤erlerin ön-

celi¤inde bir de¤iflim yaflamaktalar. ‹lginçtir

ki, bundan 800 y›l önce yaflayan Hz. Mevla-

na’n›n söylemleri bugün art›k evrensel. Sev-

gi, güven, inanç, mütevazi ancak çal›flkan

olmak bu büyük düflünürün de¤erleri. Gü-

ven, insanlar›, kurumlar› ve ortamlar› birbiri-

ne yap›flt›ran, uzun vadede baflar›y› sa¤la-

yan en önemli faktör. Güvenin önemini bil-

meyen yok ancak, ifl hayat›nda, baflar›da bu

denli kritik bir faktör oldu¤u yeni yeni alg›-

lanmakta. Baflkalar›n›n size güvenmesi, ön-

celikle, sizin kendinize güveniniz ile bafllar.

Uzun süreli ve kararl› iliflkilerde temel ön

flart güven. Güven, insan iliflkilerinde bafllar,

organizasyonlarda büyür ve geliflerek tüm

toplumu ilgilendirecek boyuta ulafl›r. 

2008 y›l›, evrensel ve manevi de¤erlerin öne

ç›kt›¤› bir y›l olacak. Dünya meselelerine karfl›

kendini sorumlu hisseden, stratejilerini buna

göre belirleyen kurumlar öne ç›kacak. Liderlik-

te yarat›c›l›k, yenilikçilik, iflbirlikçilik, güven, ve

riski yönetmek önemli vas›flar olacak.

2008 y›l›n›n insanl›k ve dünya için olumlu

geliflmelerin yafland›¤› bir y›l olmas› temen-

nilerimle, en içten dileklerimi sunar›m.

Sevgi ve Sayg›lar›mla,

Dünya de¤erlerine sahip ç›kmak

16. Kalite Kongresi çerçevesinde, Yaflar Toplulu¤u olarak, 
Türkiye’nin önde gelen 35 kuruluflu ile birlikte, Birleflmifl Milletler’in

bir giriflimi olan “Küresel ‹lkeler Sözleflmesi”ni imzalad›k.

Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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YYaaflflaarr HHoollddiinngg AA..fifi AAdd››nnaa SSaahhiibbii
Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu

GGeenneell YYaayy››nn YYöönneettmmeennii ((SSoorruummlluu))
Yaprak Özer

‹‹ççeerriikk vvee TTaassaarr››mm UUyygguullaammaa

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

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

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

wweebb:: www.indeksiletisim.com

YYaaflflaarr HHoollddiinngg AA..fifi.. yyaayy››nn››dd››rr.. PPaarraa iillee ssaatt››llaammaazz..
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GGöörrsseell YYöönneettmmeenn

Esen Ataman Kürklü

GGrraaffiikk TTaassaarr››mm

Serkan Bengin, Emre Alptekin, Emre Ergül 

FFoottoo¤¤rraaff:: Dianet

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

‹‹ddaarrii ‹‹flfllleerr:: Özge Yurtseven

BBaasskk››

Stil Matbaac›l›k

‹brahimkarao¤lano¤lu Cad.

Yay›nc›lar Sk. No: 5 Stil Binas›

Seyrantepe/‹stanbul

Telefon: 0212 281 92 81

YYaayy››nn ttüürrüü

Yerel-Süreli-3 Ayl›k

DDeerrggii YYöönneettiimm YYeerrii

Yaflar Holding A.fi. ‹stanbul Temsilcili¤ii 

Setüstü Kabatafl No: 23 ‹stanbul

TTeelleeffoonn:: 0212 251 46 40

FFaakkss:: 0212 244 42 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do¤abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de¤ildir.
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YYaazz›› iiflfllleerrii

YYaayy››nn DDiirreekkttöörrüü:: Fülay Yafla

EEddiittöörrlleerr:: Berrin Türkmen, Taner Gezer

HHaabbeerr MMeerrkkeezzii:: Umut Bavl›, Demet fieker, 

Esra Melek Yi¤itsözlü, 

KKaattkk››ddaa BBuulluunnaannllaarr:: fiervan Adar Avflar,

Öznur Binici, Gülçin ‹pek Emeksiz



‹ stanbul’un ikinci büyük kapal› çarfl›s› olan M›s›r
Çarfl›s›, yap›ld›¤› günden bugüne ‹stanbul'u ziyare-
te gelen yerli ve yabanc› turistlerin mutlaka u¤ra-

d›klar› mekanlar›n bafl›nda geliyor. Tarih boyunca her
derde deva olmufl kurutulmufl bitkilerin, çeflit çeflit ot-
lar›n ve yüzlerce tür baharat›n bulufltu¤u en bilinen ve
en genifl baharat çarfl›s› buras›.

M›s›r Çarfl›s› denilince elbette baharat gelir akla. Dünya
pazarlar›nda, sa¤l›¤a, parfümlere, dinsel hayata, büyü-
lere, törenlere, yiyecek ve içeceklere, damgas›n› vuran
baharata olan düflkünlük bu çarfl›n›n bugünlere tafl›n-
mas›nda büyük önem tafl›yor. O dönemin Avrupal›s›n›n
gücü ve zenginli¤i, tüketti¤i baharatlarla ölçülürmüfl. ‹k-
tisat tarihçileri de, k›talararas› ticaretin baharat ticareti
ile do¤du¤u konusunda hemfikir. Baharata verilen
önem öylesine büyükmüfl ki, Asurlular, Arabistan’›n ba-
harat vergisi u¤runa savafl›p ölmüfller. Cenevizliler ve
Venedikliler, ortaça¤ Avrupas›’nda baharat ticareti için
uzun süre mücadele etmifller. Örne¤in, dönemin en
lüks baharat› olan karabiber, di¤er lüks ürünler gibi
Hindistan’›n merkezinde bulunurmufl. Oradan Arap ta-

cirler taraf›ndan Suriye ve M›s›r’a getirilmifl. Burada ge-
milere yüklenerek Akdeniz üzerinden ‹talya’ya getirtilir
ve alt›n ça¤›n› yaflamakta olan Venedik’ten tüm Avru-
pa’ya da¤›t›l›rm›fl. Akdeniz’in Türk gölü olarak an›ld›¤› o
dönemlerde M›s›r’dan bir yol Venedik’e giderken di¤er
yolda ‹stanbul’a gelir ve M›s›r Çarfl›s›’nda sonlan›rm›fl.

M›s›r baharatlar›n›n u¤ra¤›
Baharat› Osmanl›’dan günümüze kadar tafl›yan bu tari-
hi çarfl›n›n uzun bir de hikayesi var. M›s›r Çarfl›s›’n›n in-

flas›, Osmanl› döneminde 1597 y›l›nda yap›m›na bafl-
lanm›fl olan Yeni Cami’nin bir parças› olarak Mimar
Mustafa A¤a taraf›ndan 1664 y›l›nda tamamlanm›fl.
Çarfl›n›n yap›m›nda dönem çarfl›lar›n›n aksine tafl ve
tu¤la kullan›lm›fl. 1691 ve 1940 y›llar›nda geçirdi¤i iki
büyük yang›nda önemli ölçüde hasar gören çarfl› son
fleklini 1943 y›l›nda ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan ger-
çeklefltirilen restorasyonda alm›fl. L plana sahip olan
çarfl›, Bal›kpazar› Kap›s› (Tahmis Kap›s›), Bahçe Kap›
(Haseki Kap›s›), Çiçekpazar› Kap›s›, Yenicami Kap›s›,
Tahtakale’ye aç›lan Ketenciler Kap›s› ve Eminönü Kap›-
s› olmak üzere alt› kap›ya sahip. Ana kap›larda yer alan
revaklar, ticaretin yo¤un oldu¤u çarfl›da ç›kan sorunla-
r› çözmek üzere mahkemelere ayr›lm›fl. Bu mahkeme-
den biri esnaflar aras›ndaki sorunlara bakarken, di¤eri
esnaf ile müflteri anlaflmazl›klar›n› çözmekle ilgileniyor-
mufl. O dönemlerde çarfl›da bulunan 100 dükkandan
49 tanesi aktarlara, geri kalan› ise pamukçu ve yorgan-
c› esnaf›na verilmifl. Çarfl›da 70’li y›llardan itibaren ak-
tar (baharat) dükkanlar› h›zla azalm›fl, esnaf ilaç yap›-
m›nda kullan›lan droglar yan›nda, kendilerince haz›rla-
d›klar› baz› ilaçlar›, afyon ve esrar gibi uyuflturucu mad-

04 mekan: M›s›r Çarfl›s›
hhaazz››rrllaayyaann:: öznur binici ffoottoo¤¤rraaff:: özgür güvenç

Yaflam s›rlar›n›n pazar›
Eminönü’nün kalbinde 300 y›ll›k bir geçmiflin izlerini tafl›yan, aktarlar›yla ünlü, derdine çare 
arayanlar›n umutlar›n›n baharat kokular›na dönüfltü¤ü, yaflam s›rlar›yla dolu dev bir pazar 
M›s›r Çarfl›s›.



deleri, barut gibi patlay›c› ve yan›c› maddeleri de sat-
maya bafllam›fllar. Baz› aktarlar›n yanl›fl ilaç vermesiyle,
yasaklanmalar› istenmifl. 

Eczac› - aktar savafl›
Böylece 19.yüzy›l sonlar›nda eczaneler ile aktarlar ara-
s›nda büyük rekabet meydana gelmifl. Eczac›lar, ‹stan-
bul’daki bütün aktar dükkanlar›n›n kapat›lmas›n› iste-
mifl. Bu dönemde aktarl›¤›n kald›r›lmas›n› önleyen bir
nizamname yay›mlanm›fl ve aktarlar›n baz› bitkisel
maddeleri satmalar› yasaklanm›fl. 1. Dünya Savafl› s›ra-
s›nda s›klaflan kontroller ile M›s›r Çarfl›s› “ilaç pazar›” ni-
teli¤ini tamamen kaybederek, bir baharat çarfl›s› haline
gelmifl. Aktarlar›n yerine kuyumcu, peynirci, kumaflç›,
hal›c›, kasap, kuruyemiflçi, manifaturac›, hediyelik eflya
dükkanlar› aç›lm›fl. Geçen zamanla birlikte tarihte 300
y›ll›k yolculu¤un kay›plar› olsa da, imparatorluk döne-
minden cumhuriyete bir köprü gibi M›s›r Çarfl›s›. Köprü
üzerinden geçen aktarlar, onca zamana karfl›n flifal› ba-
haratlar›n kokular›n› ve yaflam s›rlar›n› b›rakabilmifller
günümüze. Yaln›zca al›flverifl için de¤il, tarihi dokusu ve
atmosferiyle gezilip görülmeye de¤er bir mekan. 

05 

60 y›lda yap›lm›fl
17. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait baz› belgeler, ilk devirde çarfl›ya “Valide Çarfl›s›” veya “Yeni Çarfl›” isimlerinin veril-

di¤ini gösterse de, buras› yüzy›llar önce M›s›r üstünden gelen baharatlar›n sat›ld›¤› bir merkez oldu¤undan,
18. yüzy›l›n ortalar›ndan sonra “M›s›r Çarfl›s›” olarak an›lmaya bafllanm›fl. Çarfl›, Yeni Cami’ye sonradan ilave

edilmemifl, cami ile birlikte 60 y›lda yap›lm›fl. 



06 ifl dünyas›: Tayfun Bayaz›t
rrööppoorrttaajj:: esra melek yi¤itsözlü

Bankac›l›k yine yeniden cazip

Tayfun Bayaz›t kimdir

Bankac›l›k kariyerine 1983’te Citibank’ta bafllad›. 13 y›l Çukurova Grubu’na ba¤l› Yap› ve Kredi Ban-

kas›, Interbank ve Banque de Commerce et de Placements S.A.’da üst düzey yöneticilik görevlerin-

de bulundu. Bayaz›t daha sonra s›ras›yla Do¤an Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i, D›flbank

Murahhas Azal›¤›, D›flbank CEO’lu¤u, Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevlerinde bulundu. Bankan›n

sat›fl ifllemlerinin ard›ndan Fortis Bank A.fi. ‹cra Baflkanl›¤› (CEO) ve Fortis Yönetim Komitesi üyeli-

¤ine, Fortis Bank Afi’nin Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini üslendi. Bayaz›t, Nisan 2007’den bu ya-

na Yap› Kredi Bankas› Genel Müdürlü¤ü’nü yürütüyor. 
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2001 kriziyle ciddi erozyona u¤rayan bankac›l›k, yeniden h›zl› büyüme trendine girdi. Yap› Kredi
Bankas› Murahhas Üye ve Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t’la sektördeki geliflmeler, Yap› Kredi ve Koç
birleflmesi ile “kurumsal yönetim” kavram› gibi pek çok konuyu konufltuk.

B
ankac›l›k Türkiye’de 1990’lar›n sonunda popüler
mesleklerin bafl›nda geliyordu. 2001’de yafla-
nan ekonomik krizle sars›ld›. Sektör istihdam

aç›s›ndan darbe ald›. Görünen o ki, son birkaç y›ld›r
sektörde yaralar sar›l›yor, bankac›l›¤›n cazibesi yine ye-
niden art›yor. Bugün 50 bankan›n hizmet verdi¤i sektö-
rün toplam büyüklü¤ü 500 milyar YTL’nin üzerinde.
Toplam istihdam 2006 sonu itibariyle 150 bin 793 kifli-
ye ulaflt›. Sektörün 2014’te 1 trilyon Dolar’a dayanaca-
¤›, bugün 6 bin 802 olan flube say›s›n›n 11 bine, çal›flan
say›s›n›n ise 215 bin seviyesine ulaflaca¤› öngörülüyor. 

Yap› Kredi Bankas›’n›n Genel Müdürü Tayfun Bayaz›t,
bankalar›n büyüyece¤ini, sektörde yeni birleflmeler ola-
ca¤›n› ve daha fazla ihtisas bankac›l›¤›n›n oluflaca¤›n›
düflünüyor. Yap› Kredi 1944’te Türkiye’nin ulusal çap-
taki ilk özel bankas› olarak kuruldu. Banka 2006’da
Koçbank A.fi. ile birleflti. 

Bugün 48 milyar YTL aktif büyüklü¤üyle özel bankalar
aras›nda dördüncü s›rada yer al›yor. 16 bini aflk›n çal›-
flan› ve 638 flubesiyle hizmet veren, 32 milyar YTL
mevduat hacmi olan Yap› Kredi, 2008’de 160 yeni

flebe açacak ve 2009’da 1000 flubeye ulaflmay›
planl›yor. Bankan›n genel müdürlük görevini Nisan
2007’den bu yana Tayfun Bayaz›t sürdürüyor. Her fi-
nans segmentinde önümüzdeki 3-5 y›l içinde liderli¤i
hedeflediklerini dile getiren Bayaz›t, “Hepsi için gelifltir-
di¤imiz mikro-stratejiler var, ama bunlar›n hepsinde
müflteri ihtiyaçlar›n› do¤ru ve iyi anlayabilmek, en ve-
rimli ve etkin flekilde müflteriye sunabilmek için ne ge-
rekiyorsa yap›yoruz” diyor.

Yap› Kredi-Koçbank birleflmesi sanc›l› oldu. Sorunlar›
atlatt›n›z m›?
Tamamen atlatm›fl durumday›z. Bunu do¤ru perspekti-
fe oturtmak gerek. Yap› Kredi Bankas› ve Koçbank’›n
birleflmesi T.C. tarihinin en büyük birleflmesi. Ayr›ca
hem kurum kültürleri hem teknolojik altyap› hem de ifl
yapma flekilleri itibariyle iki farkl› kurum bir araya geldi.
Bu tip birleflmeler dünyan›n hiçbir yerinde çok kolay ol-
muyor. 

2009’da 1000 flubeye ulaflma hedefiniz var. Bankac›l›k-
ta neler de¤ifliyor? 
Bankac›l›kta müflteriyle ilk temas noktas› flubedir. Ta-



bii ki müflterilerimizin ATM, telefon ve internet banka-
c›l›¤› gibi alternatif da¤›t›m kanallar›n› kullanmalar›n›
istiyoruz. Ancak teknolojide ileri gitmifl ülkelerde bile
hala flubelerin en önemli temas noktas› oldu¤u görü-
lüyor. Fiziki olarak da zaten birtak›m evrak ve para
hareketlerinin olmas› gereken yer oras›. Dolay›s›yla
flube a¤› hala çok önemli. Yap› Kredi Bankas› uzun
bir dönem sahiplikle ilgili sorunlar yaflad›. Daha son-
ra bankan›n sat›n almas›, birleflmesi süreci gerçek-
leflti. Son y›llarda rakiplerimiz önemli ölçüde büyüme
ata¤›n› flube açarak gerçeklefltirirken, bizim arada
kapamam›z gereken mesafe ortaya ç›kt›. Sektörde li-
derlik hedefimiz var ve bir vizyonla yola ç›kt›k. Bu he-
defi gerçeklefltirebilmek için daha fazla da¤›t›m kana-
l›yla müflteriye temas etmemiz gerekiyor. Bu do¤rul-
tuda bin da¤›t›m noktas› say›s›na ulafl›rsak, daha ön-
ce kaybetti¤imiz pazar pay›n›n önemli bir k›sm›n› ka-
zanabilece¤imizi düflünüyoruz. 2009’a kadar 350 flu-
be daha aç›p bin flubeye eriflece¤iz. 

Önümüzdeki 3-5 y›l içinde liderli¤i hedefliyorsunuz,
stratejinizi paylaflabilir misiniz? 
Çok de¤iflik finans kollar›nda ifllerimiz var. Lea-
sing’den factoring’e, sigortac›l›ktan portföy yönetimi-
ne kadar finans sektörünün neredeyse kavramad›¤›-
m›z yeri yok. Leasing, kredi kart› gibi baz› alanlarda
zaten lideriz. Baz›lar›nda da ikinci, üçüncü, dördüncü
s›raday›z. Hepsi için gelifltirdi¤imiz mikro-stratejiler
var, ama hepsinde müflteri ihtiyaçlar›n› do¤ru ve iyi an-
layabilmek, en verimli ve etkin flekilde müflteriye sun-
abilmek için ne gerekiyorsa yap›yoruz. Bizim için yal-
n›zca aktif büyüklük de¤il, gelir yaratma kapasitesi de
çok önemli. Bu aç›dan perakende bankac›l›k ve KOB‹
önümüzdeki dönemde daha önem kazanacak. Özel
bankac›l›kta lideriz. Bu ifllerin hepsinde selektif büyü-
me stratejilerimiz var.

“‹novasyon” yeni moda . Birleflme süresince bu moda-
y› ›skalad›¤›n›z› düflünüyor musunuz? 
Bankan›n genlerinde, kültüründe yenilikçilik ve
yarat›c›l›k var. Bunun için özel bir çaba göstermiyoruz.
Yap› Kredi Bankas› Türkiye’ye kredi kart›n› ilk getiren
ve birçok yenilik ile sektörü tan›flt›ran kurulufl. Birçok
ürününe bakt›¤›n›zda kurum kültüründe bunun oldu¤u-
nu görüyorsunuz. Zaten vizyonunuz liderlikse, müflteri-
lerin kabul edece¤i daha yarat›c› çözümler gelifltirmez-
seniz bu hedefe ulaflman›z mümkün de¤il. Ekip çal›fl-
mas›na çok inan›yorum. Bunu geçmiflte çal›flt›¤›m ku-
rumlarda da gösterdim. Baflar›n›n s›rr› burada gizli.
Önemli olan müflteri odakl› olabilmek. Tüm çal›flanlar›-
m›z bu hedef do¤rultusunda çal›fl›yor ve iyi bir perfor-
mans gösteriyor. Zaten dünyadaki örneklere de bakt›-
¤›n›zda bunun bireysel bir konu olmad›¤›n› ve bu flekil-
de çal›flan kurumlar›n inovasyonda daha baflar›l› oldu-
¤unu görüyoruz.

Türk ekonomisindeki geliflmeleri nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? 
Genelde sa¤l›kl› buluyorum. Nereden geldi¤imize ve
önümüzdeki yol plan›na bakmak gerek. Cumhuriyet ta-
rihinin 2001’deki en büyük krizi çok ciddi gelir kayb›na
neden oldu. Türkiye neredeyse gayri safi milli has›las›-
n›n üçte biri kadar fatura ödemek zorunda kald›. Ard›n-
dan kendi içinde tutarl›, do¤ru bir politika ortaya kon-
du. Ve daha sonra AKP hükümeti o program› al›p ba-

flar›l› bir flekilde uygulad›. 2007’nin sonunda hiçbir za-
man görmedi¤imiz kadar düflük bir enflasyon, tek ha-
neli rakamlar, her ne kadar yüksekli¤inden flikayet et-
sek de hiçbir zaman görmedi¤imiz kadar düflük faiz
söz konusu. Yurtd›fl› piyasalar›nda ciddi dalgalanmalar
olsa da bizde öngörülebilir ve sürdürülebilir bir büyüme
var. Bankac›l›kta yak›n zamana kadar üç y›ll›k, befl y›l-
l›k planlar› hissedarlar hakl› nedenlerle ciddiye almazd›.
Daha çok alt› ayl›k, bir y›ll›k planlarla ilgilenirlerdi. Çün-
kü öngörülebilirlik yoktu. fiimdi çok daha uzun vadeli ifl
yapabiliyoruz. Zaten bu nedenle bu kadar fazla yaban-
c› sermaye buraya geliyor. Ancak enflasyon sorununun
kal›c› olarak çözülmesi gerekiyor. Ekonomide sosyal
güvenlik, vergi reformu gibi yap›sal reformlar aç›s›ndan
tamamlanmas› gereken ifller var. Çok ciddi yol kat et-
tik ama önümüzdeki dönemde bu yolun baflar›s›n›n ne-
denlerini do¤ru irdeleyerek, tutarl› politikalarla ifle de-
vam edilmesi gerekiyor. 

Ekonomideki istikrar sektörün cazibesini art›rd› m›? 
Kesinlikle. Kriz sonras›nda istihdamda ciddi bir düflüfl
yaflad›k. fiimdi krizden önceki rakamlara tekrar geliyo-
ruz. Bankalar›n kamuoyuyla paylaflt›klar› planlar›nda
flube açma, yeni ifl kollar›na girme, de¤iflik finans alan-
lar›na yay›lma ve büyüme var. Finans sektörü tekrar
cazibe kazand›. Sektör hem ifl yapma biçimi hem iler-
leme potansiyeli aç›s›ndan önümüzdeki dönemde de
yeni mezunlar için tercih edilecek sektörlerden biri ola-
cak. Son y›llarda yabanc› bankalar›n Türkiye’ye ilgisi de
artt›. Dolay›s›yla herkes büyüyen, geliflen, ileriye dönük
potansiyeli olan bankac›l›k sektöründe çal›flmak istiyor.

Bankac›l›kta yabanc› pay›n›n endifle yaratacak kadar
yüksek oldu¤una inananlara kat›l›yor musunuz?
AB ile entegrasyon sürecinde olan bir ülkede bu ser-
maye oran›n›n somut olarak tart›fl›lmas›n›n da çok faz-

la gündem konusu olmad›¤›n› düflünüyorum. Bankac›-
l›k sermaye yo¤un bir sektör. Biz sermaye piyasalar›m›-
z› gelifltirebilir, d›fl dünyaya açabilirsek sermaye biriki-
mini de sa¤layabiliriz. Çünkü sektörde ciddi bir büyü-
me potansiyeli oldu¤u için daha fazla sermayeye ihti-
yaç olacak. Bu süreçte bankac›l›k düzenlemeleri aç›-
s›ndan yo¤un bir denetim oldu¤u için, yerli yat›r›mc›la-
r›n birço¤u yat›r›mlar›n› de¤iflik alanlara yönlendirme
yolunu seçti. Birleflmeleri de “yerliler satt›, yabanc›lar
ald›, yerliler paralar›n› baflka yere götürdü” gibi görme-
mek gerek. Sonuçta satan yat›r›mc›lara bakarsan›z,
onlar›n baflka ifl kollar›nda bunlar› de¤erlendirdi¤ini gö-
rüyoruz. Dolay›s›yla Türkiye için geliflme aç›s›ndan ga-
yet güzel bir tablo var. Mali sektörde yabanc› sermaye
pay›, dünyan›n her yerinde tart›flma konusu. Burada
daha korumac› davrananlar da tamamen liberal davra-
nanlar da var. Özellikle geliflmekte olan Orta ve Do¤u
Avrupa ülkelerinde yabanc› sermaye pay›n›n artt›¤›n›,
hatta baz› yerlerde yüzde 90, 100 seviyesine dahi gel-
di¤ini görüyoruz. Bence yerli ve yabanc› sermaye pay›-
n› konuflmak yerine sektöre yat›r›m›n nas›l özendirile-
ce¤i ve nas›l daha sa¤l›kl› hale getirilebilece¤ine odak-
lanmak gerek. 

Ekonomi ile bankac›l›¤›n geliflimi paralel midir? 
Kesinlikle. Türkiye ekonomisinin geliflmesi ve büyüme-
si, genç nüfusa istihdam sa¤lamas› için sa¤l›kl› banka-
c›l›k sektörü flart. Bu faktörleri göz önüne ald›¤›n›zda

08 ifl dünyas›: Tayfun Bayaz›t

Portföyümde profesyonel destek al›yorum

Birikimlerinizi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Bu konuda çok baflar›l› oldu¤umu söyleyemeyece-
¤im. Günümüzde finansal piyasalar hiçbir zaman ol-
mad›¤› kadar sofistike ve h›zla reaksiyon gösteriyor.
Bilgi birikimimle bu ifli rahatl›kla yapabilirim. Ancak
günde birkaç saatimi buna ay›rmam gerekir. Bunu
yapamayaca¤›m için bu ifli profesyonel yöneten ar-
kadafllardan destek al›yorum. ‹leride e¤er emeklilik
dönemim olursa bu ifllere zaman ay›rabilirim.

Emeklilik plan›n›z var m›?
Emeklilik bana terminolojik olarak biraz so¤uk geli-
yor. Her insan›n hayat›n›n çeflitli dönemlerinde heye-
can duydu¤u ve yapmak istedi¤i fleyler olabilir. Ben-
ce bir kifli keyifle, heyecanla yapmak istedi¤i ifli ya-
pabiliyorsa bu en büyük mutluluk. Ben yaklafl›k 25
y›ld›r bankac›l›k sektöründe çal›fl›yorum. Zaman za-
man moralsizli¤e kap›ld›¤›m oldu ama genelde iflimi
hep zevk alarak yapt›m. Baflar›n›n en önemli faktörü-
nün bu oldu¤unu düflünüyorum. Hiçbir zaman kendi-
me kariyer aç›s›ndan uzun vadeli planlar yapmad›m.
Sonuçta her kurumun ve her görevin kendi içinde
de¤iflik faktörleri var. Alt› ayd›r Yap› Kredi Banka-
s›’n›n bafl›nday›m. Bu iflten keyif ald›¤›m ve hissedar-
lar al›nan sonuçlardan memnun oldu¤u sürece bu
flekilde devam edecek.

“Ben yaklafl›k 25 y›ld›r bankac›l›k sektöründe çal›fl›yorum. Zaman zaman moralsizli¤e 
kap›ld›¤›m oldu ama genelde iflimi hep zevk alarak yapt›m. Baflar›n›n en önemli faktörünün 
bu oldu¤unu düflünüyorum.”
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sektörü yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n desteklemesi ge-
rekiyor. Bankac›l›k gerçekten yüksek derecede denet-
lenen ve gözetlenen bir sektör. Burada yaflanan en kü-
çük bir h›çk›r›k, baflka yerde çok daha ciddi neticeler
yaratabiliyor, dünyan›n her yerinde bu oluyor. Mutlaka
flimdi oldu¤u gibi iyi gözetlenmesi, denetlenmesi, sa¤-
l›kl› bir flekilde gelifltirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem
yabanc›lardan bizim ö¤renebilece¤imiz fleyler var, hem
de buraya gelenlerin bizden ö¤renece¤i fleyler var. 

Bankac›lar yak›n zamana kadar stratejik görünmeyen
KOB‹’leri keflfetti, hatta  bafl tac› ediyor. Neler oluyor?
Çok do¤ru bir noktaya temas ettiniz. KOB‹’lerin Türki-
ye’nin yönetiminde ciddi katk›lar› var, ama bankac›l›k
kesimindeki paylar› düflük. Bu belki KOB‹’lerin yeterin-
ce kurumsallaflamamas›ndan belki de bankac›l›k sek-
törünün KOB‹’lerin ihtiyaçlar›na çok fazla odaklanma-
mas›ndan kaynakland›. fiu an olumlu bir geliflim söz
konusu. Özellikle Basel 2, bankac›l›k ile reel sektör ilifl-
kisinin kurallar›n› düzenliyor. fiirketler daha aç›k, daha
hesap verebilir olacak ve bankalar ald›¤› risklere göre
kendi sermayelerini daha yüksek tutmak zorunda kala-
caklar. Dolay›s›yla burada iliflkinin tan›m› aç›s›ndan ye-
ni bir dünya söz konusu olacak. Böyle bir ortamda KO-
B‹’lerin ihtiyaçlar›n› iyi belirlemeleri gerekiyor. Her KO-
B‹’nin ihtiyac›, içinde bulundu¤u sektöre göre farkl›l›k
gösteriyor. Onlara do¤ru hizmet ve ürünleri sunup sa-
t›fl yapmadan önce bunu bilmek flart. Baz›lar› ihracata

baz›lar› iç piyasaya hakim. Biz KOB‹’lere konserve
ürünler sunmak yerine ihtiyaçlar›na göre çözümler ge-
tirmeye çal›fl›yoruz. KOB‹’lerle bankac›l›k sektörünün
tan›fl›kl›¤›n› art›r›yoruz. Sürekli, kal›c› ve iyilefltirmeye
müsait bir iliflki bafllatt›k. Bugünkü KOB‹’ler 5-10 y›l
sonra, geçmiflte oldu¤u gibi Türkiye’nin belli bafll› flir-
ketleri olacaklar. 

Mortgage’da as›l patlaman›n 2010’da olaca¤›n› söylü-
yorsunuz... fiu ana kadar yaflad›klar›m›z “morgage”
enstrüman›n›n  adeta ateflten gömlek oldu¤unu göste-
riyor, öngörülerinizi paylafl›r m›s›n›z? 
Dünyadaki, özellikle geliflmekte olan piyasalardaki
trendlere bakt›¤›m›zda ayl›k faizlerin tek haneli rakam-
lar›n alt›na indi¤i dönemlerde mortgage piyasas›n›n
çok geliflti¤ini görüyoruz. Çünkü mortgage’›n taksit
ödemeleri ayl›k gelirle karfl›lanabilir duruma geliyor.
Faizin çok yüksek oldu¤u ortamda hem gayrimenkul
piyasas› h›zl› dalgalanmalara maruz kalabiliyor hem de
ayl›k gelirle karfl›lanabilirli¤i aç›s›ndan tablo iyimser ol-
mayabiliyor. Biz faizlerdeki olas› geliflmelerle tek hane-
li rakamlara 2010’da gelece¤ini düflünüyoruz. O za-
man mortgage piyasas›n›n daha fazla geliflece¤ini dü-
flünüyor ve planlar›m›z› bu do¤rultuda yap›yoruz.
Mortgage piyasas›n›n geliflimi sermaye piyasalar›n›n
geliflmesine de ba¤l›. Bu geliflimin önümüzdeki birkaç
y›l içinde daha sa¤l›kl› bir piyasa oluflturaca¤›n› düflü-
nüyoruz.

Yönetim kurullar›nda ba¤›ms›z üye
Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i Baflkan›s›n›z. ‹yi
bir kurumsal yönetim nas›l sa¤lan›r? 
Kurumsal yönetimin önemli ö¤elerinden biri yönetim
kurullar›nda ba¤›ms›z üyelerin olmas›. Asl›nda felsefi
bir yaklafl›m. Ba¤›ms›z bir üyeyi tarif edebiliyorsunuz,
ama o üyenin zihnen ve ruhen ba¤›ms›z davranmas›
gerekiyor. Ancak yönetim kurulu baflkan›, ana hisse-
darlar›n peflinde gidecek flekilde kendini ba¤›ml› bir
hale getiriyorsa ad› ba¤›ms›z olur. Burada ciddi bir
felsefe ayr›m› var. Yaln›zca flirketlerin de¤il, ülkemizin
de sa¤l›kl› kalk›nmas› aç›s›ndan çok önemli olan ku-
rumsal yönetimi daha çok flirketler aç›s›ndan ele al›-
yoruz, ama “iyi yönetim” kavram› içinde bakt›¤›m›zda
bu kamu kurulufllar›n› da, hükümeti de sivil toplum
kurulufllar›n› da kaps›yor. Dolay›s›yla iyi yönetim he-
sap verilebilirlik, aç›kl›k gibi özellikleri tafl›d›¤›nda hem
flirketin devaml›l›¤› ve sürdürülebilirli¤i hem de tüm
paydafllar›na de¤er sa¤lamas› aç›s›ndan önemli. Ge-
liflmifl ülkelerin ço¤unda iyi uygulan›yor. Kavram geç-
ti¤imiz 4-5 y›lda ABD’de özellikle halka aç›k flirketler-
de çok ciddi skandallar›n patlamas›yla daha fazla
gündeme geldi. Türkiye’nin uzun bir yolu var. Son 3-
4 y›ldaki geliflme sevindirici. Türkiye’de kurumsal yö-
netim aç›s›ndan çok iyi yol alabilecek flirketler var.
Ancak daha hala iyilefltirmeye uygun yan›m›z da var.
Sevindirici taraf› ise bu konuyu anlam›fl, benimsemifl,
özellikle aile flirketlerinin olmas›. 

“Bankac›l›k yüksek derecede denetlenen ve gözetlenen bir sektör. Burada yaflanan en küçük bir h›çk›r›k
baflka yerde daha ciddi neticeler yaratabiliyor. Bu noktada hem bizim yabanc›lardan hem de buraya

gelenlerin bizden ö¤renecekleri var.”



10 do¤a: Kufllar

Kufllar gidiyor
Küresel çevre sorunlar› cehalet ve yoksullukla birleflti¤inde do¤an›n katliam› kaç›n›lmaz oluyor. 
Bu y›k›mdan kufllar da nasibini al›yor. Yüzlerce kufl türü yok olmak üzere. Kelaynak, saka, florya ve daha
birço¤u… Ülkemizde de nesli tükenen ve tükenmekte olan kufl türleri var.



Kufllar, sa¤l›kl› bir çevrenin çok iyi bir gösterge-
si. Her türlü yaflam ortam›nda bulunuyorlar ve
çevre koflullar›n›n de¤iflimine karfl› duyarl›lar.

Kufllar›n da¤›l›m›, biyolojisi hakk›nda baflka hiçbir tür
hakk›nda olmad›¤› kadar bilgi bunuyor. Kufllar› ve kufl
popülasyonlar›n› izlemek ve anlamak asl›nda küresel
çevreyi ve kendi do¤al çevremizi izlemenin en ak›lc›
yollar›ndan biri. 

Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, yüzy›l›n sonuna kadar
küresel ›s›nma ve çevre sorunlar›ndan dolay› kufl nesli-
nin onda birinin tükenece¤ini gösteriyor. Dünyada 10
bine yak›n kufl türü var. Yani 1000’e yak›n kufl türü yok
olacak. Uzmanlar bu durumun insanlar aç›s›ndan da
önemli sorunlar yarataca¤› görüflünü paylafl›yorlar. 

Bilim dünyas›n›n ünlü dergisi Procedings of the Natio-
nal Academy of Sciences’ta (PNAS) geçti¤imiz y›llarda
yay›mlanan bir araflt›rma ac› gerçe¤i gözler önüne ser-
di. 9 bin 787 kufl türü ve 129 tane de soyu tükenmifl
tür üzerinde 600 bini aflk›n veriyi tarayarak gerçeklefl-
tirilen araflt›rman›n ortaya ç›kard›¤› önemli bulgulara
göre, soylar› tükenme tehdidi alt›nda olma oran› flimdi-
ki gibi sürerse kufl türlerinin onda biri yok olacak. Teh-
dit alt›nda olma kategorisine yeni türler eklenmezse 17
kufl türünden biri, tehdit alt›nda olma oran› her 10 y›l-
da yüzde 1 artarsa her 6 kufl türünden biri yok olacak. 

fiu anda soyu tehlikede olan hayvanlar›n ço¤u yoksul
ülkelerde. Bunun bir sebebi dünyadaki canl› zenginli¤i-
nin en çok tropik bölgelerde olmas› ve bu ülkelerin ço-
¤u da yoksul. ‹nsanlar gerek cahillikten gerekse yafla-
yabilmek için milli parklar›n içine girip canl›lar› avl›yor-
lar, ormanlar› kesip bar›naklar kuruyorlar. Örne¤in, En-
donezya, Filipinler, Madagaskar, Brezilya dünyan›n so-
yu tehlikede hayvan türü en yüksek yerleri.

50 kelaynak kald›
Türkiye’de 400’ü aflk›n kufl türü yafl›yor. Bunlar›n yak-
lafl›k 300’ü Türkiye’de, geri kalan› da göçtü¤ü di¤er ül-
kelerde yumurtluyor. Bunlar aras›nda soyu tükenmifl ya
da tükenmekte olanlar da bulunuyor. Bunlardan biri,
“y›lan boyu” denilen bir kufl. Amip Gölü'nün kurutulma-
s› sonucu yok olmufl. Nesli tükenmekte olan kelaynak-
lar›n özel bir yeri var. Çünkü bu kufllar dünya üzerinde
yaln›zca Fas ve Türkiye’de yafl›yor. Fas’takilerin say›s›
200 civar›nda. Türkiye’dekiler ise 50 kadar. Kelaynakla-
r›n bilimsel ad› “Geronticus eremita.” Göçmen bir kufl
olan kelaynaklar yüzy›llard›r h›zl› bir flekilde azal›yor.
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Kelaynak

Atmaca Turna



Türkiye’de yaln›zca fianl›urfa’n›n Birecik ilçesinde yafla-
yan bu kufllar özel koruma alt›nda. 16 y›ld›r göç etme-
lerine izin verilmeyen kelaynak kufllar›ndan 5’i, geçti¤i-
miz aylarda törenle göçe u¤urland›. Göç için seçilen ke-
laynaklar, 18 yafl›ndan büyük oldu¤u tahmin edilen
Anadolu, efli Dicle ve yavrular› F›rat, Seyhan ve Cey-
han’d›.

‹stanbul sakas›z kal›yor  
Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan
yaln›zca kelaynaklar de¤il. Kafes kuflu olarak al›n›p sa-
t›lan sakalar da tehlike alt›nda. Günümüzde avlanmas›,
yakalanmas› ve bulundurulmas› yasaklanm›fl olan bu
ötücü göçmen kufllar yasaklanmadan önceki y›llarda a¤
tuzaklar› kurularak yakalan›yordu. Güzel ötüflleri ile tan›-
nan bu kufllar özellikle devedikeni tohumlar› ile besleni-
yor. Orman kenarlar›nda ve a¤açl›k yerlerde ürüyor,

üreme mevsimleri d›fl›nda küçük sürüler halinde dolafl›-
yorlar. Birkaç y›l öncesine kadar ‹stanbul’un k›rsal alan-
lar›nda, parklar›nda bile s›k görülen kufllardand›. Yaflar
Kemal’in “Kufllar da Gitti” roman›nda da, ‹stanbul Flor-
ya’da bu kufllar›n flehrin çocuklar›nca nas›l avland›¤› an-
lat›l›yor. Çocuklar sakalar› yakalayarak cami, kilise ve si-
nagoglar›n kap›s›nda, insanlar›n çok oldu¤u meydan ve
parklarda “azat buzat beni cennet kap›s›nda gözet” di-
yerek satar ve bu flekilde geçinmeye çal›fl›rlarm›fl.

K›nal› kekli¤in sonu
Birçok türküye ilham kayna¤› olmufl k›nal› keklik, ülke-
mize özgü bir kufl türü. Özellikle Kuzey Do¤u Anadolu
ülkemizin keklik yuvas›. Ancak Do¤u Anadolu’nun bir-
çok yerinde yafl›yor. Da¤l›k, tafll›k, meflelik bölgelerde
yaflayan bu kufl türü avc›lar›n kurban› olmak üzere. Bi-
linçsiz avlanma, yumurtalar›n do¤al ortam›ndan al›n-

12 do¤a: Kufllar

Akbabalar›n soyu di¤er kufl türlerine k›yasla iki kat daha tehlikede ve bunun olas› ekolojik sonuçlar› 
flimdiden görülmeye baflland›. Örne¤in; akbaba say›s› 100 kat azalan Hindistan’da kuduz vakalar› art›yor.

Kara Akbaba

K›nal› Keklik
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mas› gibi nedenler nesli tüketiyor. Tüm Avrupa ülkele-
rinde nesli tükenen kufllardan en göze çarpan tüylere
sahip olan› ise “turaç”. Bu kufl keklikten biraz irice, gü-
zel bir kufl. Boyu 35 cm. Ötüflü uzaklardan duyuluyor.
Flüte benzer sesle ötüyor. Bu kufllar›n en çok görüldü-
¤ü yer K›br›s'›n güney bat›s› ve Karpaz yar›madas›. Son
zamanlarda bu alan geniflliyor. Bu kufllar genelde gü-
ney bat›da bulunan k›y›sal kesimlerde ve 20 km'ye ka-
dar iç arazilerde bulunuyor. Türkiye, Suriye, Irak, Ür-
dün, Lübnan, ‹ran, Pakistan ve Bat› Hindistan'da da
yafl›yor.

Nesli tükenme tehlikesi ile karfl› karfl›ya olan bir di¤er
kufl da Florya. Yakalanmas› ve avlanmas› yasak olan
hayvanlar kategorisine giriyor. Di¤er koruma alt›ndaki
canl›lar gibi bu kufllar› yakalayana, satana ve öldürene
para ve hapis cezas› var. 

Türkiye akbaba zengini
Do¤adaki binlerce canl› türünün yaflama savafl› verdi¤i
dünyam›zda çöpçülük görevini üstlenen akbabalar, san›la-
n›n aksine do¤an›n olmazsa olmazlar›ndan biri. Binlerce
y›ld›r çeflitli evrimler geçiren dünyan›n do¤al sisteminin ça-
l›flmas›nda yok edici görevini üstlenen akbabalar, bu süreç
içerisinde ölü canl›lar› yiyerek, do¤ay› salg›n hastal›klardan,
pis kokulardan ve kirlilikten korumas›na karfl›n, günümüz
insan› taraf›ndan gereksiz bir canl› olarak alg›lan›yor.

Türkiye’de sakall› akbaba (gypaetus barbatus), kara
akbaba (aegypius monachus), k›z›l akbaba (gyps ful-
vus) ve beyaz akbaba (Neophron percnopterus) olmak
üzere dört akbaba türü bulunuyor. Bu kufllar, çok k›sa
zamanda büyük hayvan kadavralar›n› yiyip tüketebili-
yorlar. Ancak dünyada akbabalar nesli tehlikede olan
kufllar›n bafl›nda geliyor. 

Akbaba Saka

K›z›l akbaba ülkemizde yaflayan dört akbaba türünden
biri. Ço¤unlukla gereksiz ve zararl› canl›lar olarak alg›-
lanan bu kufllar dünyan›n gönüllü çöpçüleri asl›nda.

Akbaba yoksa kuduz var 
Akbabalar›n soyu di¤er kufl türlerine k›yasla iki kat
daha tehlikede ve bunun da olas› ekolojik sonuçlar›
flimdiden görülmeye baflland›. Örne¤in Hindistan'da
kuduz vakalar› art›yor, çünkü burada akbabalar›n sa-
y›s›100 kat azald› ve bunlar›n yerini köpekler ald›. Kö-
peklerin say›s› ise 20 kat artt›. Dünyada son dönem-
de yaklafl›k 50 bin kuduz ölümünün 30 bini Hindis-
tan'da gerçekleflti.

Nesli tükenmekte olan baz› kufllar
Kelaynak, Saka, Florya, Tu-
raç, Y›lan kartal›, Atmaca
kartal›, Karado¤an, Yal›çap-
k›n›, Ötücü ku¤u, TurnaToy,
Akgöz, K›z›l kerkenez, K›z›l
flahin

Turna
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Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno. Ad› gibi
çal›flma alanlar›n›n listesi de epey uzun. Ador-
no sosyolog ve filozoflu¤unun yan›nda iyi bir pi-

yanist ve besteci. Bunlar›n ötesinde, ‹kinci Dünya Sa-
vafl›’nda Nazi y›k›m›n› yaflayan Avrupa’y› düflünsel an-
lamda girdi¤i batakl›ktan ç›karanlardan. O, 20. yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndaki Avrupa ve Avrupal›l›k düflüncesinin
yeniden inflas›na katk›da bulunurken, bu türlü ac›larla
y›kanm›fl topraklar›n vicdan› oldu.

Theodor Adorno, 1903 y›l›nda Yahudi flarap tüccar›
Oscar Wiesengrund ile Katolik opera sanatç›s› Maria
Barbara’n›n o¤lu olarak Frankfurt’ta dünyaya geldi.
Müzi¤e yatk›nl›¤› hemen fark edildi ve çok küçük yafl-
larda iyi piyano çalmaya bafllad›. Aktif müzik hayat›yla
akademik etkinliklerini hep yan yana sürdürdü. 1924
y›l›na kadar Frankfurt’ta felsefe, psikoloji, müzikoloji ve
sosyoloji e¤itimi gördü. Beste çal›flmalar› yapmak için
gitti¤i Viyana’dan geri döndü¤ünde y›l 1931’di ve çok
sevdi¤i akademik dünyan›n kap›lar› ona sonuna kadar
aç›kt›. Ancak yaln›zca k›sa bir süreli¤ine…

Hitler’in 1933’teki iktidar›n›n haz›rlay›c›s› olan Avru-
pa’daki ekonomik bunal›m dolayl› olarak Adorno’nun
da bunal›m› oldu. Yahudi bir baban›n o¤luydu. “Ari
›rk”tan olmad›¤› gerekçesiyle birçok meslektafl›yla be-
raber üniversitedeki görevinden uzaklaflt›r›ld›. O da ça-
l›flmalar›n› Oxford Üniversitesi’nde sürdürme hayaliyle
‹ngiltere’ye yerleflti. Burada hayat›n›n geriye kalan›nda
üzerine yaz›p çizece¤i, sosyal bilimler alan›nda ç›¤›r
açan “kültür endüstrisi” kuram›n›n temellerini att›.

“Auschwitz’den sonra fliir yazmak barbarl›kt›r’’
Hayat›n bir ironisi midir bilinmez, Nazi iktidar› ve Hit-
ler’in propaganda yöntemleri Adorno’nun kültür en-

düstrisi kuram›n›n ç›k›fl noktas› oldu. Nazi Alman-
ya’s›nda propaganda amaçl› çekilip da¤›t›lan “Triumph
Des Willens” (‹radenin Zaferi) isimli film, o dönem Hit-
ler’in sa¤ kolu olan enformasyon bakan› Goebbels’in
ateflli radyo konuflmalar›, hep halk› pasifize etmeye ve
onlar› tek tiplefltirmeye yönelikti. Sorgusuz sualsiz bir
itaat bekleniyordu ve medya bunu güvence alt›na al-
mak için kullan›lan bir araçt›. Yaz›l›, görsel ve iflitsel
tüm kültür ürünleri ideolojik ve s›radanlaflt›r›c› bir nite-
li¤e bürünmüfl, estetik de¤erler ve yarat›c›l›k ikinci pla-
na at›lm›flt›. ‹flte Adorno entelektüel ve insani duyarl›-
l›klar›n› birlefltirerek, böylesine yozlaflan ve baya¤›la-
flan kültür ortam›n›n kapsaml› bir elefltirisini “kültür en-

düstrisi” kuram›yla birlikte yapt›. Bu hem insanlar›n bi-
reyselli¤ini (ço¤u zaman kendilerini de) öldüren Nazi
iktidar›n›n güçlü bir elefltirisini; hem de bugüne miras
kalan anlam›yla, kültür ürünlerinin al›n›p sat›lan birer ti-
cari metaya indirgenmesine duyulan tepkiyi içeriyordu.
“Auschwitz’den sonra fliir yazmak barbarl›kt›r” diyordu
Adorno. Toplama kamplar›nda yaflananlar›n insanl›k
onurunda açt›¤› kapanmayacak yara ve bask›c› iktidar-
lar›n yok etti¤i özgür kültür ortam›na bir a¤›tt› sanki bu.

Sürgün y›llar› ve eve dönüfl
Theodor Adorno yaflam›n›n 16 y›l›n› sürgünde geçirdi.
‹lk dura¤› Londra, ikincisi ise savafl y›llar›n›n bitimine
kadar kalaca¤› New York’tu. Adorno burada da mü-
cadeleyi b›rakmad› ve insano¤lunun ayd›nlanma ve
ilerleme serüvenini sorgulayarak dünyay› Yahudi soy-
k›r›m› ile yüzlefltirmeye ça¤›rd›. Ayd›nlanma düflüncesi
insan akl›n› yüceltip tüm bask› ve korkulardan ar›nm›fl
özgür bireyi müjdeliyordu. Ancak savaflta yaflanan y›-

k›m ortaya bambaflka bir tablo koyuyordu. ‹nsanl›k
gerçekten ayd›nlanm›fl m›yd›? Tüm bask›lardan kur-
tulmufl muydu? Adorno bu sorular›n cevaplar›n›n “ha-
y›r” oldu¤unu düflünüp flöyle diyordu: “Evrensel tarih
vahflilikten insanc›ll›¤a geliflmez, sadece sapandan
megaton bombaya do¤ru ilerleyen bir tarih vard›r.” Bu
karamsar oldu¤u kadar gerçekçi saptama içinde ay-
d›n sorumlulu¤unu bar›nd›r›yor ve tüm dünyay› yok ol-
ma tehlikesine karfl› uyar›yordu.

Ülkesinin özlemini çeken Adorno, savafl›n bitiminde Al-
manya’ya dönmekte tereddüt etmedi. Arkadafl› Hork-
heimer’in de yard›m›yla bir zamanlar haks›zca uzaklafl-
t›r›ld›¤› Frankfurt Üniversitesi’ne profesör olarak kabul
edildi. Almanya tüm dünyayla oldu¤u gibi Adorno’yla
da bar›flmak istiyordu. Adorno ülkesine dönüp görevi-
ne bafllad›, ancak bundan sonraki bilimsel çal›flmalar›-
na adeta bir hüzün çöktü. Faflizm, Stalinizm ve kültür
endüstrisinin hep birlikte yanl›fl bir hayat biçimi ortaya
ç›kard›¤›n› savunuyordu. Ona göre yanl›fl hayat do¤ru
yaflanamazd›. Savafllarla, totaliter yönetimlerle ve pro-
pagandac› kültür ortamlar›yla çevrili bir dünyada do¤-
ru, ayd›nlanm›fl ve özgür yaflamlara olan inanc›n› yitire-
rek koyu bir karamsarl›¤a gömüldü.

Ö¤renci hareketleri: Sonun bafllang›c›
Adorno sa¤ ya da sol politik hareketin hangisinden
gelirse gelsin fliddete tümüyle karfl›yd›. 60’lar›n sol

Adorno’dan seçmeler

• Auschwitz, mezbahaya giren herhangi birinin kafa-
s›ndan geçen “onlar sadece hayvan” düflüncesinde
bafllar.
• Her sanat eseri ifllenmemifl bir suçtur.
• Art›k vatan› olmayan biri ancak yazd›klar›nda yafla-
yabilir.
• ‹nsanlar›n, düflünmeleri için ortaya att›¤›m teorileri
molotof kokteyllerinin yard›m›yla gerçek hayata uygu-
lamay› deneyecekleri hiç akl›ma gelmemiflti.  
• “Break-dance” yapan gençlerin maymunlar› bu ka-
dar iyi taklit etti¤ini görünce, insan olduklar›n› da el-
bet hat›rlayacaklar›n› düflünüyorum.

“Yanl›fl hayat do¤ru yaflanmaz”

Theodor Adorno
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hareketinin de aktivizmle beraber entelektüel içeri¤ini
kaybetti¤ini, bunun da fliddet hareketlerini tetikledi¤i-
ni öne sürdü. Savafl› tüm ac›lar›yla yaflam›fl bu adam
bask›n›n ve fliddetin her türlüsünü reddediyordu. Bu
taviz vermeyen tavr› sol görüfllü ö¤rencileriyle aras›n›n
aç›lmas›na neden oldu. Sa¤ taraftakiler ise onu sol
kaynakl› fliddete entelektüel altyap› sa¤lad›¤› gerek-
çesiyle elefltiriyorlard›. Adorno’nun bar›fl ve özgürlük

idealleri üzerine kurdu¤u felsefesini her iki taraf da an-
lamay› reddediyordu.

Ö¤rencilerinin ve akademisyen arkadafllar›n›n bu olumsuz
tav›rlar› Adorno’yu çok y›pratt›. Öldü¤ü y›l olan 1969’da
amfiyi basan ç›plak kad›n ö¤renciler onu protesto edip
ders vermesini engellediler. Dostu Samuel Beckett’a gön-
derdi¤i mektupta her an bir sald›r›yla karfl›laflmaktan çe-

kindi¤i yaz›yordu. Bu atmosferden uzaklaflmak için kar›-
s›yla birlikte gitti¤i ‹sviçre tatilinde, doktorlar›n›n tüm ikaz-
lar›na karfl›n 3 bin metrelik bir da¤a t›rmanmaya çal›flt› ve
bu s›rada kalp krizi geçirdi. 6 A¤ustos 1969 sabah› Ador-
no art›k yaflam›yordu. Avrupa’ya ve insanl›¤a vicdan mu-
hasebesi yapman›n, geçmiflteki hatalarla dürüstçe yüzle-
flebilmenin erdemlerini miras b›rakt›. Yine de Ausc-
hwitz’den sonra yaz›lan tüm fliirler eksik kald›.

S›rf babas› Yahudi oldu¤u için çok sevdi¤i ülkesi Almanya’dan ayr› yaflad› uzun y›llar. Geri döndü¤ünde
çantas›nda yeni ve özgür Avrupa’n›n düflünsel temellerini tafl›yordu. Adorno tüm dünyay› Nazi y›k›m›yla
cesurca yüzleflmeye davet etti. Yaralar› müzi¤iyle, fikirleriyle ve hümanizmiyle sarmaya çal›flarak…



Kalp ve damar hastal›klar›, dünyada ve Türki-
ye’de görülen en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan
birisi. Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre, Türki-

ye’de yaklafl›k 2 milyon koroner kalp hastas› bulunuyor
ve bu hastalar›n y›lda 130 bini hayat›n› kaybediyor. Av-
rupa Kalp Sa¤l›¤› Araflt›rmas›’n›n sonuçlar›na göre ise,
kalp krizi geçirenler içinde 50 yafl alt›ndakilerin oran›
Türkiye’de yüzde 20’yi buluyor. Araflt›rma sonuçlar›n-
da, genç yaflta kalp krizi geçirmenin en önemli nedeni
olarak sigara gösteriliyor. Türkiye, sigaran›n en fazla
tüketildi¤i ülkeler aras›nda yer al›yor. Bu iç aç›c› olma-
yan tablonun oluflmas›nda, sigara kullan›m›, sa¤l›ks›z
beslenme ve hareketsiz yaflam gibi faktörlerin yan› s›ra
genetik yap›m›z›n da etkisi var. Türk toplumu olarak
genetik yap›m›z gere¤i, damar sertleflmesini önleyen
kolesterol olan HDL (iyi huylu kolesterol) miktar› vücu-
dumuzda düflük oranda bulunuyor. 

Kalp, beynin uzant›s›d›r 
Stres, fiziksel ve psikolojik olarak vücudu olumsuz et-
kileyen bir faktör. Stres an›nda vücut, kalp damarlar›n›n
düflman› olan adrenalin hormonunu salg›l›yor. Adrena-
lin, koroner kalp hastal›¤›n› h›zland›rma etkisine sahip.
Ayn› zamanda zevk veren ve al›flkanl›k yapan bir hor-
mon. Bunun yan›nda “mutluluk hormonu” olarak ad-
land›r›lan endorfin hormonu da al›flkanl›k yap›yor. En-
dorfin, beynin rahat oldu¤u durumlarda salg›lan›yor,

kalp damarlar›n› geniflletiyor ve nabz› yavafllatarak kal-
bin rahat etmesini sa¤l›yor. ‹stanbul Memorial Hasta-
nesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Bingür Sönmez, “Kalp, beynin uzant›s›d›r. Beyninizi
boflalt›n, kalbiniz rahat etsin” diyor. Yani beyninizin ra-
hat olmas›, kalbinizin de rahat olmas› anlam›na geliyor.  

Sa¤l›kl› beslenme çocukken bafllamal› 
Ünlü kalp cerrah› Sönmez, kalp ve damar hastal›klar›ndan
korunmak için sa¤l›kl› beslenme disiplinine 10-12 yafl›nda
bafllanmas› gerekti¤ini söylüyor. 60 yafl›ndan sonra diyet
yapman›n çok anlaml› olmad›¤›n› belirtiyor. Fast food’un
sigara gibi ba¤›ml›l›k yapt›¤›n›, bu nedenle çocuklar›n fast
food’dan vazgeçemedi¤ini ifade ediyor. Sa¤l›kl› beslen-
menin bir aile gelene¤i olmas› gerekti¤ini söyleyen Sön-
mez, sigaran›n kesinlikle içilmemesini, stresten uzak du-
rulmas›n› ve mutlaka spor yap›lmas›n› tavsiye ediyor. Her
gün 3-5 km h›zl› yürüyüfl ise en ideal spor. Sönmez’in
üzerinde durdu¤u bir di¤er nokta da afl›r› kilo… Bel çev-
resi kad›nlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm’yi geçmemeli.
Bir kalp cerrah› olarak kalbini korumak için sigara içmiyor,
sa¤l›kl› beslenmeye özen gösteriyor, her akflam 1gr bal›k
ya¤›, 200 ünite E vitamini ve 100 mg Aspirin tüketiyor. 

Kalp krizi “geliyorum” demeyebilir 
Klasik olarak gö¤üs (özellikle kravat bölgesine), boyun ya
da her iki kolda hissedilen a¤r› ve yanmalar kalp krizinin

16 sa¤l›k: Bingür Sönmez
rrööppoorrttaajj:: demet fleker

Beyniniz rahat, kalbiniz rahat
Kalp, bize hayat veren en önemli organ›m›z. Ona iyi davranmad›¤›m›zda hastal›k kap›m›z› çal›yor. Bu
nedenle beslenmemize özen göstermemiz, stresten uzak durmam›z ve spor yapmam›z gerekiyor. Ama
önemli olan bütün bunlar› 60’a gelmeden yapmak…

Prof. Dr. Bingür Sönmez



habercisi olabiliyor. Bu rahats›zl›klar› yaflayan kiflilerin
doktor kontrolünden geçmesi flart. Çünkü bu belirtilerin
kalp krizinden ne kadar zaman önce bafllad›¤› ve kalp
krizinin ne zaman gelece¤i bilinmiyor. Kalp cerrah› Sön-
mez, tüm kalp krizlerinin belirti vermedi¤ini, hastalar›n
yüzde 20’sinde “sessiz kalp hastal›¤›” oldu¤unu belirti-
yor. Kalp krizinin ilk belirti olabilece¤ini ve ilk krizin ölüm-
le sonuçlanabilece¤ini söylüyor. Ancak her s›k›flman›n
kalp hastal›¤› olarak alg›lanmamas› gerekiyor. S›rt, omuz
ve kemik a¤r›lar›, mide gaz› ve reflü denilen mide rahat-
s›zl›¤› da kalbi rahats›z edebiliyor. Sönmez’e göre, 45-55
yafl dönemi kalp krizi aç›s›ndan kritik.

Bypassl›’y›z, sa¤l›kl›y›z, da¤c›y›z
Kalp ve damar hastal›klar›yla ilgili bir ameliyat geçiren
kifliler, sa¤l›kl› kiflilerin hastal›ktan korunmak için be-
nimsedi¤i yaflam tarz›n› uygulamal›. Sigara içilmemeli,
sigara içilen ortamda bulunulmamal›, sa¤l›kl› beslenil-
meli, abart›lm›fl fiziksel aktiviteden kaç›n›lmal›, kan ya¤›
kontrol ettirilmeli, yaflamdaki olumsuzluklar en aza in-
dirilmeye çal›fl›lmal› ve stresten uzak durulmal›. Ameli-
yat sonras› doktor taraf›ndan verilen ilaçlar düzenli ola-
rak kullan›lmal›, diyabet ve tansiyon kontrolleri yap›lma-
l› ve düzene konulmal›. Sönmez, bypass ameliyat› yap-
t›¤› hastalara “Bypassl›’y›z sa¤l›kl›y›z” slogan›n› afl›la-
d›klar›n› söylüyor. Hastalar›na, “Siz bypass ameliyat› ol-
dunuz. Art›k normal yaflant›n›za dönebilirsiniz” diyor.

Ünlü cerrah, bypass ameliyat› olanlara moral vermek
amac›yla, bypass ameliyat› olmufl üç hastas›yla birlikte
ünlü da¤c› Nasuh Mahruki’nin liderli¤inde A¤r› Da¤›’na
t›rmand›. Sönmez, bu aktivite sonunda tüm bypass
ameliyat› geçirmifl kiflilere flöyle seslendiklerini belirti-
yor: “Koroner bypass ameliyat› olanlar normal yaflant›-
lar›na dönerler, hatta A¤r› Da¤›’na bile ç›kabilirler”.

Cep bilgisayar›ndan hasta kontrolü 
Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye’de en fazla kalp ameli-
yat› yapan cerrah. Londra St. Thomas Hastanesi’nde cer-
rahi asistan› olarak çal›flan Sönmez, ayn› hastanede üç y›l
çal›flarak koroner cerrahisi e¤itimi ald›. 1990 y›l›nda Türki-
ye’ye kesin dönüfl yapt›. fiu anda ‹stanbul Memorial Has-
tanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baflkanl›¤› görevini
yürütüyor. Memorial Hastanesi koroner bypass ameliyat-
lar›nda kullan›lan tek kollu robotu Türkiye’ye getirdi. Sön-
mez’le birlikte iki doçent, befl uzman, bir araflt›rma görev-
lisi, iki kalp cerrahisi teknisyeni çal›fl›yor. Günde üç ile alt›
aras›nda de¤iflen say›da kalp ameliyat› yapan Sönmez,
robotla koroner cerrahiden istedikleri sonucu alamad›kla-
r›n›, klasik cerrahi yöntemlerinin vazgeçilmez oldu¤unu
söylüyor. Hastanede uygulanan bir teknolojiyle network
arac›l›¤› ile birbirine ba¤l› olan tüm hasta monitörlerini dok-
torlar ofis ya da evlerinden istedikleri anda görebiliyorlar.
Doktorlar cep bilgisayar› (palm PC) arac›l›¤›yla yo¤un ba-
k›mda olan hastalar›n›n görüntülerini, monitörde bulunan
tansiyon, nab›z ve EKG de¤erlerini izleyebiliyorlar. 

Bir cerrah için elleri servettir 
Kalp cerrah› Prof. Dr. Sönmez, ellerine çok özen gös-
teriyor. “Ellerimiz bizim için servettir” diyen Sönmez,
araba kullan›rken bile direksiyonu ço¤unlukla sol eliyle
tuttu¤unu belirtiyor. Bile¤inin ve parma¤›n›n incinmesi
ya da küçük bir kesi¤in olmas›n›n bir cerrah için çok
ciddi sorun oldu¤unu ifade ediyor. Elleri d›fl›nda bir cer-
rah›n uykusuna çok özen göstermesi gerekti¤ini vurgu-
luyor: “Ben bu konuda hatam› biliyorum. Çok yo¤un
çal›flmam nedeniyle befl saat uyuyorum. Bunun alt›,
yedi saat olmas›n› çok isterim”. Kayak yapan ve dalan
Sönmez, hastalar›na haftada iki kez, 40 dakika özel se-
çilmifl yoga hareketleri ve ard›ndan da ney müzi¤iyle 20
dakika derin gevfleme yapt›r›yor.
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Kalbi genç tutman›n s›rlar› 

• Sa¤l›kl› beslenme: Tereya¤›, iç ya¤› gibi hayvansal
kaynakl› ya¤lardan uzak durmak, zeytinya¤›, ayçiçek,
m›s›rözü, soya gibi bitkisel ya¤lar› tercih etmek gereki-
yor. Ya¤s›z ya da az ya¤l›, süt ve süt ürünleri tüketilme-
li. Sosis, sucuk, salam gibi g›dalardan uzak durulmal›.
Günde befl porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli. Be-
yaz un yerine ifllenmemifl bu¤day unu tercih edilmeli.

• Menopozu geciktirin: Östrojen hormonu kad›nlar›
damar sertli¤ine karfl› korur. Menopozla birlikte östro-
jen hormonu ortadan kalkt›¤› için kad›nlarda damar
sertli¤i süreci bafllar. Kad›n hastal›klar› uzmanlar›n›n
menopozu geciktirmek için tedavi uygulamas› gerekir. 

• Düzenli spor yap›n: Düzenli egzersiz kalp hastal›k-
lar› ve kalp krizinden korur. Kandaki kötü kolesterolün
yak›lmas› için befl kilometre 45 dakikada tempolu fle-
kilde yürünmeli. Egzersizler s›ras›nda ara verilmemeli,
kesintili yürüyüflün kalp sa¤l›¤›na olumlu bir katk›s› ol-
maz. 

• ‹flinizde s›n›rlar› zorlamay›n: ‹fl ve meslek konusun-
da beceri ve olanaklar›n›z› zorlamay›n. 

• Testlerinizi yapt›r›n: Aile geçmiflinde kalp hastas›,
diyabet ya da yüksek tansiyon hastas› olanlar sigara
kullan›yorsa 30, de¤ilse 40 yafl›ndan sonra flu testleri
yapt›rmal›: Total kolesterol, HDL (iyi huylu kolesterol),
LDL (kötü huylu kolesterol), tigliserid ve kan flekeri.
Koroner kalp hastal›¤›ndan korunmak için 30 ya da 40
yafl›ndan sonra günde 100 mg Aspirin al›nmal›. 

• Aceleci olmay›n: Kiflinin kendisiyle, yaflamla, aile-
siyle, efliyle ve dostlar›yla bar›fl›k olmas› gerekir. Yu-
muflak, sakin hareket eden ve huzurlu kiflilerin hasta-
l›¤a yakalanma riski daha azd›r. 

• Üzüm çekirde¤i yiyin: Üzüm çekirde¤i i kalbi koru-
yucu maddeler içerir. Üzüm çekirde¤iyle birlikte tüke-
tilmeli. 
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‹flin kaptan› olmak flart
Tan›nm›fl mimarlardan Murat Tabanl›o¤lu, mimari baflar›y› “iflin kaptan›” olmaya ve tasar›m›n gücüne
ba¤l›yor. Ona göre mimar, kapal› kap›lar ard›nda bulunmamal› ve her binan›n mümkünse bir hikayesi ve
bir felsefesi olmal›.



Gayrimenkul sektörü son y›llarda birçok de¤ifli-
me sahne oluyor. Projeler h›zla art›yor, de¤iflik
konseptler ortaya ç›k›yor. Büyük ölçekli proje-

leriyle tan›nan mimar Murat Tabanl›o¤lu, projelerin
konseptten malzemeye kadar ayn›laflmaya do¤ru gitti-
¤ini düflünüyor. Bu noktada mimarlar›n tasar›m güçle-
rinin olmas› gerekti¤ine ve gayrimenkulde tasar›mla
de¤er yarat›labilece¤ine de¤iniyor. AKM, Yeflilköy Ha-
valiman›, Galeria gibi projeleriyle tan›nan ünlü mimar
Hayati Tabanl›o¤lu’nun o¤lu Murat Tabanl›o¤lu, efli
Melkan Gürsel Tabanl›o¤lu’yla birlikte hem Türkiye’de
hem de yurtd›fl›nda büyük ölçekli projeler yap›yor.
Kanyon, ‹stanbul Modern, Do¤an Medya Center gibi
birçok projeye imza atan ekip, Avrupa’daki mimarl›k
ofislerini aratmayacak nitelikte. Tabanl›o¤lu, 60’› mi-
mar, 70 kiflilik bir ekibe sahip. Türkiye’de ilk ISO 9001
belgesi alan mimarl›k ofisi. Türkiye’den bir ofis olarak
AB’deki yar›flmalara kat›lamamaktan yak›nan Tabanl›-
o¤lu, bu zorlu¤un AB’ye girince de¤iflece¤ini düflünü-
yor. fiu an AB d›fl›ndaki ülkelerde projeler yap›yor. Türk
mimar kavram›n›n dünya gündeminde olmad›¤›na ifla-
ret eden Tabanl›o¤lu, “Amac›m ‹stanbul’da iyi yap›lar
yapmaya devam etmek. Çünkü buras› bizim flehrimiz”
diye dile getirdikten sonra hedefinin New York, Londra
gibi metropollerde bina yapmak oldu¤unu söylüyor. 

Gayrimenkul sektöründeki geliflmeleri nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz? Sektör nereye gidiyor?
Türkiye’deki 2001 krizi ilk olarak inflaat sektörünü, do-
lay›s›yla mimarlar› etkiledi. Kriz zaman›nda ve krizden
sonra yap›lan projelerin ço¤u bugün bitti. Birinci AKP
hükümetiyle birlikte yeni projeler bafllad› ve yeni gayri-
menkul flirketleri ortaya ç›kt›. Türkiye’de hala politikay-
la ekonomi birbiriyle çok ba¤lant›l›. Kriz zaman›nda in-
flaat yapmak çok ucuzdu ama flimdi çok pahal›. Çün-
kü dünyadaki çelik ve çimento fiyat›n›n artmas›,

Çin’deki büyük inflaat hareketi, Kazakistan’daki hare-
ketler tüm dünyadaki sistemi etkiliyor. Fiyatlar artarken
gayrimenkul fiyatlar› da artt›. Konut fiyatlar› neredeyse
iki kat›na ç›kt›. fiu an Ataflehir ve devam›nda ciddi bir
inflaat sektörü var ve konut yap›l›yor. Bunlar›n pazarla-
mas›nda büyük problemler var. Çok do¤ru yap›lar de-
¤il. Tamam›yla konut yap›lar›, altlar›nda bir sosyal te-
sisleri var. Ben daha çok karma sistemleri öneriyorum.
Eskiden Niflantafl›, Ba¤dat Caddesi gibi yerler ticaretle
konutun birleflti¤i yerlerdi. Apartman›n alt›nda bakkal,
pastane ya da bir dükkan, sanat galerisi, eczane olur-
du. Günümüzdeki siteler mantar gibi yükseliyor. Her
yer konut ve bir köflesinde market var. Bu kesinlikle
yeterli de¤il. Örne¤in Japonya’da son dönemde inflaa
edilen bir binan›n 54ncü kat›nda müze var, alt›nda al›fl-
verifl merkezi ve bürolar yer al›yor. Bundan 5-6 y›l ön-
ce insan›n akl›na öyle bir fley gelemezdi. Art›k dünya
farkl› konseptlere do¤ru gidiyor. 

Sizin de de¤iflik konsepte projeleriniz var…
Bunun olmas› gerekiyor. Son yapt›¤›m›z projelerden bi-
ri Galata Port projesinin bir bölümü olan ‹stanbul Mo-
dern Sanat Müzesi’ydi. Orada müzecili¤e farkl› bir an-
lay›flla bakt›k. Topkap› Saray›’na insanlar gitmek iste-
miyorlar ama British Museum’a gidiyorlar. Çünkü Bri-
tish Museum çok güzel bir restorasyon geçirdi. Örne-
¤in, içinde Londra’n›n en iyi lokantalar›ndan biri var. ‹n-
sanlar yaln›zca British Museum’a de¤il, orada bulufl-
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maya gidiyorlar. Yani biz de ‹stanbul Modern’de lokan-
ta, kütüphane, sinema, çocuk oyun alanlar› gibi bölüm-
ler yapt›k. fiu an Maslak’ta yapt›¤›m›z Sapphire, Türki-
ye’nin en yüksek binas› olacak. Burada konutlar›n met-
rekare fiyatlar› 8–9 bin Dolar civar›nda, ki bu Türki-
ye’deki bir apartman kat›na verilecek en yüksek rakam.
Sapphire’i farkl› bir mimari ile yapt›k. Binan›n d›fl›nda
ikinci bir cidar var. O d›flardan gelen rüzgarlar› koruyor.
Konutlar›n önünde 200 metrelik bir balkona ç›k›yorsu-
nuz. K›fl bahçesi dedi¤imiz camekan asl›nda. Farkl› bir
teknoloji kulland›k. Binalar›n bu flekilde tasar›m de¤er-
leri yaratmas› gerekiyor.

Binalar›n nas›l bir tasar›m de¤eri yaratmas› gerekiyor? 
Projelerin mimar ve müflteri olmak üzere iki taraf› var.
Yani bir mimar de¤iflik bir konsept düflünebilir ama bu
fikre müflterinin de aç›k olmas› gerek. Örne¤in biz Kan-
yon projesine bafllarken hemen yan›nda MetroCity var-
d›. Ondan farkl› bir fley yapmam›z gerekiyordu. Bunu da
sokak fikrini mekanda uygulayarak yapt›k. Önemli olan
bunu hayata geçirebilmek, di¤er türlü zaten normal bir
bina yapmak çok kolay. O bu iflin zanaat› olmufl oluyor.
Yeni bir konsept olufltururken onun çok iyi bir iflletme
modeliyle de birlefltirilmesi gerek. O zaman yaflayan bir
yer ç›kar ortaya. Biz mekanlar yarat›yoruz. Aile olarak
bugüne kadar hep insanlar›n tüketti¤i, kulland›¤› me-
kanlar› yapt›k. Babam Galeria’y›, eski havaliman›n›,
AKM’yi yapt›. Bunlar hepimizin hayat›n›n parças›. Ben-
ce bir mimar›n flehrin önemli yerlerinde binalar yapabil-
mesi çok önemli. Her projede yeni bir fley ö¤reniyoruz.
Y›llar önce Milliyet Gazetesi’nin binas›n› yap›yorduk.
Gazetede çal›flanlar Bab›ali kültüründen geliyordu, hep-
si kapal› odalarda oturuyorlard›. O dönemin bask› maki-
neleri yerini neredeyse bir fabrikaya b›rakt›. Aç›k ofis
sistemini ilk defa biz uygulad›k. Binalar insan›n hayat›n›
de¤ifltiriyor. Bu nedenle mimar›n tavr› çok önemli.

Karma proje üretme sürecindeki becerinizle tan›n›yor-
sunuz. Yaklafl›m›n›z› aç›klar m›s›n›z? 
Burada önemli olan, bir mimar›n yaflay›p da görmesi.
Mimar çok sosyal bir insan olmal›. Yaflamay› bilmeli.
Her insan her gün, yeni bir fley ö¤reniyor ama bizim far-
k›m›z insanlar›n oturaca¤› ve çal›flaca¤› mekanlar, yani
kal›c› fleyler yapmak. Çok riskli asl›nda. Kendi param›z›
de¤il, bir baflkas›n›n paras›n› kullanarak yap›yoruz bu-
nu. Ben mobilya tasar›mc›s› ya da moda tasar›mc›s› ol-
sam tasar›m›m› al›p almamaya ürünü görerek karar ve-
risiniz. Mimaride bir fikri sat›yoruz. Hayat›n içinde olmak
için kapal› kap›lar ard›nda de¤ilim. En çok yapt›¤›m fley-
lerden biri gezip görmek, okumak ve insanlarla iletiflim
kurup onlar›n isteklerini ö¤renmek. Örne¤in Milliyet Ga-
zetesi’nin binas›n benim ilk projemdi. ‹nsanlarla röportaj
yapt›k ve ne düflündüklerini sorduk. Ald›¤›m›z geri dö-
nüfller bize di¤er binalar›m›z için fikir verdi. Her binan›n
bir hikayesi, her projenin bir felsefesi olmas› gerekti¤ine
inan›yorum. Bunu binada yaflayacaklar ve binan›n ko-
numu belirliyor. Biz binan›n konumu ve müflteriye göre
yapaca¤›m›z iflleri de seçiyoruz. Her proje bizim için ye-
ni bir sentez. Farkl› fikirleri denemekten çekinmiyoruz ve
bunu zorlanmadan yapabiliyoruz.

Bunu “iflin kaptan›” olabildi¤iniz ve “tasar›mc› mimar”
konumundan ödün vermedi¤iniz için mi baflarabiliyor-
sunuz? 
Bunun aksini kesinlikle düflünemem. ‹flin kaptan› ol-
mam flart. Aksi halde müflteriye baflka mimarlar› tavsi-
ye ediyorum. Tabii ki projeleri müflterinin bütçesine uy-
gun flekilde yap›yoruz, ama benim misyonum farkl› ve
do¤ru bir ifl yapmak ve o binan›n de¤erini art›rmak.
Yapt›¤›m bir binan›n ifllememesi benim için çok üzücü
olur. Sonuçta bir heykel yapm›yorum. Oran›n yaflanan
bir mekan olmas› çok önemli. Bunun için de iflin kap-
tan› olmak gerekiyor.
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“Bir zamanlar yüksek binalar Levent ve Maslak hatt›na yönlendirilmeseydi, içinde bulundu¤umuz 100
y›ll›k bina da olmayacakt›. Eski ‹stanbul dedi¤imiz Beyo¤lu, Niflantafl› bugün daha yüksek binalar›n
oldu¤u, trafi¤in daha da kötü oldu¤u bir semt olacakt›.”
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Yurtd›fl›ndaki projeleri nas›l alabiliyorsunuz? 
Türkiye’den bir ofis oldu¤umuz için AB’deki yar›flmala-
ra kat›lam›yoruz, ama onlar burada proje yapabiliyorlar.
AB’ye girdi¤imizde de¤iflece¤ini düflünüyorum. Am-
man ve Kazakistan’da baz› projelerimiz var. Yurtd›fl›n-
dan daha çok burada yapt›¤›m›z projeleri be¤enip biz-
den teklif istiyorlar. Uluslararas› bas›nda zaman zaman
yer al›yoruz. Y›l boyunca Singapur, Londra gibi ülkeler-
de çeflitli konferanslara konuflmac› olarak gidiyorum.
Ne yaz›k ki Türk mimar kavram› daha dünya gündemin-
de de¤il. En iyi mimarlar ‹ngiltere, ‹sviçre, Hollanda,
ABD ve Japonya’dan ç›k›yor. Bence Türk mimarlar ola-
rak, Türk tasar›m›yla beraber bunu zorlamal›y›z. Bunun
için de iyi bina üretmek gerek.

Baban›z›n mimari çizgisi ve yaklafl›m›n›n sizdeki yans›-
malar› nas›l oldu?
AKM Türkiye’deki modern binalar›n ilkiydi. Modern bi-
na, eskiyi taklit etmeyen o günün ve gelece¤in binas›
demek. Bu tarihimizde yafland›, buna postmodern sü-
reç diyoruz. Ço¤u flu an tekrar moderne dönen mimar-
lar bence böyle bir hastal›¤a yakaland›. Benim Viya-
na’daki ilk profesörüm de böyle bir kifliydi. Onlar eskiyi
taklit ederek bugünün binalar›na yapmak istediler. ‹lk
modern projelerin çok taklitleri yap›ld›¤› için genellikle
insanlar modern kelimesine karfl› ç›kt›lar. Ben o neden-
le modern yerine bugüne ait demeyi tercih ediyorum.
Babamdan ald›¤›m en önemli deneyim bu. Bir de uzun
y›llar Almanya ve ‹sviçre’de yaflad›¤› için farkl› bir disip-
lin anlay›fl› vard›. Yaln›zca konuflmay› de¤il, yazmay› da
önemserdi. Her fleyi kay›t alt›na almay› ö¤retti bana. 

Sözünü etti¤iniz baflar›l› mimarlar hangi  yönleriyle ön
plana ç›k›yor
Onlar belli bir sürecin do¤urdu¤u kifliler. Dünyada 10-15
tane star mimar var. Bir de daha genç gruplar var. As-

l›nda gençlerin daha çok izlenmesi gerekiyor. Mimaride
tabii ki belli trendler var. Herkes birbirinin yapt›¤›n› izliyor
ama bence art›k teknoloji çok zorlan›yor. Mekan yaratan
yeni formlar olmal›. Bir yandan da bunu endüstri zorlu-
yor. Örne¤in BMW iyi bir mimara gidiyor, BMW müzesi
olabilecek çok de¤iflik bir bina tasarlamas›n› istiyor. Bir
mimar için önemli bir bafllang›ç. Bu bir al›flverifl merkezi
de olabilir. Önemli olan orada heyecan› yakalamak ve
yenilikçi bir yaklafl›m sergilemek. Dünya genelinde bafla-
r›l› olan mimarlar›n e¤itimleri de çok iyi. Her aç›dan daha
iyi besleniyorlar. Teknolojiyle her an iç içeler.

Mimari ve teknoloji aras›nda karfl›l›kl› etkileflim mi var?
Evet öyle, ama burada bir tehlike var. Malzemeler de ay-
n›laflmaya bafllad›. Örne¤in bütün binalar metal kaplan-
maya bafllad›. Biz bunu k›rmak için sürekli farkl› malze-
meler, farkl› dokular ar›yoruz. Bu konuda araflt›rmalar
yap›yoruz. Binalar yaln›zca çizgilerle de¤il, malzemelerle
de ön plana ç›k›yor. Bu malzemeler de do¤al malzeme-
ler olmal›. Haz›r standart malzemelerin d›fl›na ç›kmak ge-
rekiyor. Ahflap konusunda araflt›rmalar›m›z var. Örne¤in
ahflapla cam›n birleflmesini, metallerin çeflitli dokular al-
mas›n›, betonun formlara girmesini deniyoruz. Bence
günümüzün en önemli konular›ndan biri ekoloji ve ener-
ji. Her projemizde mutlaka bu konuyu göz önünde tutu-
yoruz. Sapphire projesinde binan›n d›fl›ndaki cidar saye-
sinde klima ve ›s›tma bak›m›ndan ana maliyeti yüzde 30
azaltt›k. Yüzde 30 da yak›t masraf›n› düflürmüfl olaca¤›z. 

Bir mimarl›k ofis olarak ilk defa ISO 9001 belgesi ald›n›z.
Bunu ald›¤›m›zda ço¤u kifli güldü. Asl›nda mimariyle hiç
ilgisi olmayan, ifllerimizi kolaylaflt›ran bir sistem. 70 kifli-
lik bir ekibiz. Ayn› anda pek çok projeyle ilgileniyoruz.
Bu sistemle her fleyi bir noktadan yürütüyoruz. Önce-
den ka¤›t y›¤›nlar›m›z olurdu, flimdi her fleyi bilgisayar
üzerinden yap›yoruz.

Mimars›z bir kent 
Gelece¤in binalar› ve flehirleri nas›l olacak? 
Fütüristik filmlerde büyük bir kaos yaflan›r. Helikopter-
ler, uçaklar uçar, ama bir yandan da kokoreççi kokoreç
satar. Bana bu olmayacak gibi geliyor. Çünkü onun
resmi çok çizildi, filmi yap›ld›. Yüksek binalar›n artaca¤›-
n› tahmin ediyorum. fiehirlerdeki su ve yeflil alan azala-
cak. Trafik sorunu artacak. ‹stanbul’un en büyük soru-
nu deprem riski. Deprem olursa flehir farkl› bir yöne gi-
decek. Örne¤in Lizbon depremden sonra yeniden yap›-
land›. Bence ‹stanbul’un hala yüzde 99.9’u mimars›z
yap›l›yor. Yap› yapman›n standartlar› olmal›. Belediye-
den izin yaln›zca hacim için al›n›yor. Bir de nüfusun art-
t›¤› Çin ve Japonya gibi ülkelere bakt›¤›m›zda metreka-
relerin küçüldü¤ünü, insanlar›n evlerinden daha çok so-
kakta zaman geçirdi¤ini görüyoruz. Türkiye de nüfusu
artan bir ülke. Türkiye’deki ortalama yaflama metreka-
resi, onlara göre fakir olmam›za karfl›n Avrupa’dakin-
den fazla. Bizim evlerimizin salonu, Avrupa’dakilerden
daha farkl›. Çünkü bizde misafir kavram› var. Hala ev
geleneklerimiz devam ediyor. Bu gelenekleri, bozma-
dan yeni sistemler üretmek gerek. A s›n›f› için de¤il. On-
lar pembe dünyalar. As›l B s›n›f› için binlerce metrekare
evlerin çok iyi araflt›r›l›p yap›lmas› gerekiyor. 

Avrupa’da pek çok flehirde gökdelenler flehir d›fl›nda.
‹stanbul’da ise binalar iç içe geçmifl durumda, neden?
‹stanbul gibi büyük flehirlerde yüksek binalar›n olmas›

kaç›n›lmaz. ‹stanbul’da ilk yap›lan yüksek binalar,
Odakule ile The Marmara’yd›. Bir zamanlar yüksek bi-
nalar Levent ve Maslak hatt›na yönlendirilmeseydi,
içinde bulundu¤umuz 100 y›ll›k bina da olmayacakt›.
Eski ‹stanbul dedi¤imiz Beyo¤lu, Niflantafl› bugün da-
ha yüksek binalar›n oldu¤u, trafi¤in daha da kötü ol-
du¤u bir semt olacakt›. Levent, Maslak hatt›n›n yo-
¤unlaflmas› bu hatt›n korunmas›n› sa¤lad›, ama bu-
günkü konumuna gelece¤i düflünülmedi. Trafik altya-
p›s› yeterli de¤il, binalar yap›lmaya da devam ediyor.

Yürümekte olan projelerle ilgili ne söylemek istersiniz? 
‹stanbul’da yeflil gittikçe azal›yor ve trafikse yo¤unlafl›-
yor. Öncelikle flehirden arabalar› azaltmak gerek. Çün-
kü ‹stanbul tepelerden olufltu¤u için eskiden organik-
mifl. Örne¤in Barbaros Bulvar›’nda 1960’l› y›llardan
sonra y›¤›lma olmufl ve bulvarlar›n etraf›nda birtak›m kir-
ler oluflmaya bafllam›fl. Kentsel dönüflüm aç›s›ndan ön-
celikle buralara düzen vermek gerekiyor. ‹kincisi, ‹stan-
bul’un en az kullan›lan k›sm› deniz trafi¤i. ‹nsanlar› de-
nize yönlendirmek gerek. Bu da do¤al olarak binalar›n
farkl›laflmas›na yol açacak. Dönüflümlerin tabii radikal
olmas› zor. Ben örne¤in Sultanahmet projesini de¤il de
Kartal projesini çok do¤ru buluyorum. Oras› sonuçta bir
endüstri bölgesi ve karma bir yap›ya dönmesi çok do¤-
ru. Kartal’da binalar›n alt›nda ticaretin, üstte konut ya
da ofislerin, otellerin olmas› düflünülüyor. En sa¤l›kl›
yöntem bu. ‹stanbul’da bunun uygulanmas› gerekiyor.



22 mekan: Mimar Sinan Üniversitesi
ffoottoo¤¤rraaffllaarr:: hakan kürklü

Dünyaca ünlü birçok sanatç› yetifltiren Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi 125. y›l›na giri-
yor. “Akademi nereye gidiyor?” “Dün nas›ld›,

bugün nas›l?” “Okul tükeniflin efli¤inde mi?” gibi birçok
soruya yan›t arayarak… Akademi'ye girdi¤inizde, atöl-
yelerin baz›lar›n›n kap›s›nda bir zamanlar o s›n›flarda
ders vermifl de¤erli akademisyenlerin, sanatç›lar›n
isimlerini görüyorsunuz. “Acaba eskiye duyulan bir öz-
lem mi bu, yoksa baz›lar›n›n kendine bat›rd›¤› bir çuval-
d›z› m›?” sorusu bugün birçok MSÜ ö¤rencisinin zihni-
ni meflgul ediyor. 

Kimi ö¤renciler ise, bu tart›flmalar› b›rak›p verilen e¤iti-
min içeri¤inin esas al›nmas› gerekti¤ini ve onun da ye-
terice iyi oldu¤unu düflünüyor. Okula girildi¤inde, sa-
nat›n her yerde hissedilebildi¤i yads›namaz bir gerçek.
Ö¤renci ve akademisyenlerin yetenekleri ise tart›fl›la-
mayacak düzeyde. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSÜ), yani
mezunlar›n›n deyimi ve as›l ad›yla Akademi, iki kere iki-
nin dört etmedi¤i, insanlar›n kafalar›na dogmalar›n yer-
lefltirilemeyece¤i bir yer olarak biliniyor. Sanat tarihçisi,
arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey taraf›n-

dan 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi ad›yla kuruldu, 2
Mart 1883’de Arkeoloji Müzesi'nin karfl›s›ndaki binada,
sekiz kiflilik ö¤retim kadrosu ve yirmi bir ö¤renci ile re-
sim, heykel ve mimarl›k ö¤retimine bafllad›.  

Türkiye’nin ilk sanat ve mimarl›k yüksek okulu olan Sa-
nayi-i Nefise Mektebi, 1928’de Güzel Sanatlar Akade-
misi ad›n› alarak, ülkemizde Akademi unvan›n› alan ilk
yüksekö¤retim kurumu da oldu. 

Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 say›l› Devlet
Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiy-
le birlikte bilimsel özerkli¤e kavufltu. Kurum,
4.11.1981’de kabul edilen 2547 say›l› Kanun ve 20 Tem-
muz 1982’de ç›kar›lan 41 say›l› Kanun Hükmünde Karar-
name ile üniversiteye dönüflerek “Mimar Sinan Üniversi-
tesi” ad›n› ald›. Bu ad› ald›¤› tarih ve neden “Akademi” is-
minden vazgeçildi¤i konular› hala tart›flmal›!

Yaln›zca güzel sanatlar e¤itimiyle yola ç›kan okulda bu-
gün, Güzel Sanatlar, Fen Edebiyat ve Mimarl›k fakülte-
leri, Devlet Konservatuvar›, Meslek Yüksek Okulu, Fen
ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki enstitü ve Enforma-
tik Bölümü bulunuyor.    

Bilge baykufl 125 yafl›nda
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Güzel sanatlarda öncü
Okul, ad›n› Osmanl›da Mimarbafl› mertebesine yüksel-
mifl, dehas› tart›fl›lmayan Mimar Sinan’dan al›yor.
Okuldaki Mimarl›k Fakültesi, mikro ölçekten makro öl-
çe¤e kadar mimarl›¤›n tüm alanlar›nda, iç mimari, en-
düstri ürünleri tasar›m›, flehir ve bölge planc›l›¤› alanla-
r›nda bilgi ve beceri ile donat›lm›fl meslek adam› ve ö¤-
retim kadrolar› yetifltirmeyi hedefliyor. Ancak bugün
Akademi’deki en iyi bölümün Mimarl›k olmad›¤› söyle-
niyor. Özellikle son y›llarda, workshoplar, geleneksel
uluslararas› Grafist organizasyonu ve sergi gibi etkinlik-
lerle Grafik Bölümü öne ç›k›yor. 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farkl› dallar-
da sanatç› yetifltirilmesi, toplumun sanatsal yap›s›n›n
evrensel de¤erlere ulaflt›r›lmas›, sanat›n ve endüstrinin
üst düzey kadrolar›n›n oluflturulmas› ve gelecek kuflak-
lara kendi meslek alanlar›nda yetkili ve bilgili elemanla-
r›n yetifltirilmesi amaçlan›yor. 

Buradaki e¤itim, ö¤rencinin, yarat›c› gücü aç›¤a ç›kar-
ma, sezgiler gelifltirme, araflt›rma, bulma, uygulama, de-
neme, denetleme ve sonuçland›rma süreçlerini içeren
bilimsel metotlar çerçevesinde düflünmesini sa¤l›yor.

Sembolü baykufl

Baykufl, baz› kültürlerde bilgelik, baz›lar›nda ise ölüm
ve u¤ursuzlu¤u simgeliyor. Mimar Sinan Üniversite-
si’nin baykuflu ise Yunan mitolojisindeki bilgelikten
geliyor. 

Okulda neredeyse her bölüm bir flekilde baykufl
konusunu iflliyor. Örne¤in iç mimarlar baykufl
fleklinde puflar yaparken, resim bölümü 1,5 metrelik
tuvallere soyut baykufllar çiziyor, seramik bölümü
baykufltan satranç tak›mlar› yap›yor. 

Tan›nan yetenekler 

• Reflit Erzin - Çellist 
• Rudolf Belling - Alman heykelci 
• Adnan Coker - Ressam 
• Bedri Rahmi Eyübo¤lu - Ressam ve flair 
• Leopold Levy - Frans›z ressam 
• Bruno Taut - Alman mimar 
• Alexander Valloury - Frans›z mimar 
• Robert Vorhoelzer - Alman mimar, flehir planc›s› 
• ‹brahim Çall› - Ressam

Türkiye’nin ilk sanat ve mimarl›k yüksek okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi yani bugünün Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 125 y›ld›r sanat›n ve sanatç›n›n akademisi. Güzel sanatlarla yola
ç›kan Akademi 1982’de üniversite oldu¤undan beri “sanat” ve “güzellik” tart›fl›l›r oldu!



24 söylefli: Raffi Portakal
hhaabbeerr:: umut bavl›

Sat›yorum, sat›yorum, saaa…
“Sat›yorum, sat›yorum, saaa…” diye bafllayan ve “satt›m” ile biten müzayede repli¤ini hepimiz biliriz. 
Peki ya aras›? “Sat›yorum”dan “satt›m”a kadar olan süreçte yaflananlar›, iflin ustas› Raffi Portakal anlatt›.



Türkiye’de antikac›l›k mesle¤ini üç kuflakt›r sür-
düren bir aileden gelen Raffi Portakal, dedesin-
den ve babas›ndan devrald›¤› aile gelene¤ini

yak›n zamanda k›z› Maya’ya devredecek. Portakal Sa-
nat Galerisi’nde bulufltu¤umuzda, k›z›na ne anlat›yorsa
bize de ayn›s›n› anlatmas›n› rica ettik. 20 y›l› aflk›n bir
süredir antikac›l›k mesle¤ini ve müzayede yöneticili¤ini
yürüten Portakal’dan müzayede yönetiminin s›rlar›n›,
sanat dünyas›n›n yükselen de¤erlerini, Türkiye ve dün-
yan›n sanat borsas›na dair görüfllerini dinledik. Ancak
bu buluflmay› gerçeklefltirmek öyle çok kolay olmad›.
Bulufltu¤umuz gün Portakal, taraftar› oldu¤u Befliktafl
futbol tak›m›n›n antrenman›ndan henüz gelebilmiflti.
Portakal’›n epey zaman› var ve antrenmanlar› kaç›rm›-
yor gibi alg›lanmas›n. Antrenmana bizzat gitme sebebi
bir anlamda sosyal sorumluluk çal›flmas›. Sanat›n, Tür-
kiye’nin her alan›nda yay›lmas›nda ve gelifliminde çaba
gösteren Portakal, yay›nc›l›¤›n› üstlendi¤i dünya sanat›
dergisi “P”yi tak›m antrenmanlar›na götürerek futbol-
cular›n sanata ilgisini art›rmaya da çaba gösteriyor.
“Futbolcular be¤enmeseler bile ak›llar›nda birkaç fley
kals›n istedim. ‹ngilizcesini de götürdüm ki yabanc› fut-
bolcular da bakt›klar›nda ‘Türkler do¤ru dürüst ifller de
yap›yor. Böyle bir dergi ç›kar›yorlar’ demelerini istiyo-
rum” diyor.

Müzayedeyi bir performans olarak de¤erlendirirsek iyi
performans için nelere dikkat etmek gerekiyor?
Müzayedede önce neyi satt›¤›n›z› çok iyi bilmelisiniz.
Eserin en ince detay›na kadar fark etmelisiniz. Çünkü
30 saniyelik bir zaman içerisinde gelebilecek herhangi
bir sorunun cevab›n› mükemmel ve çok h›zl› biçimde
verebilmelisiniz. Duruflunuzla, bak›fl›n›zla o eseri adeta
anlatmal›s›n›z. Ayr›ca her performans›n bir kreflendosu
vard›r. Her performansta en yüksek nokta ve afla¤› inifl
bulunur. Ama bunda salonla kurulacak iletiflim de çok

önemli. Salondan gereken karfl›l›k al›nd›¤›nda iletiflim
çok daha baflar›l› olur. Tek tarafl› bir baflar›y› yakalaya-
mazs›n›z. Eninde sonunda bir eseri takdim ediyorsu-
nuz ve fiyat›n›n art›r›lmas›na yard›mc› oluyorsunuz. Sa-
londan reaksiyon alman›z gerekiyor. Elbetteki vücut di-
liniz, sesiniz, eserleri sunuflunuzdaki sa¤laml›k çok
önemli. Ayr›ca salondaki kiflilerin nerede oturdu¤unu
daha önceden bilmek gibi beyinsel jimnasti¤in ötesin-
de bedensel jimnasti¤e de ihtiyaç olan bir ifl.

Seyirciler aç›s›ndan bakt›¤›n›zda onlar›n performans›n›
neler etkiliyor?
Hayat›m boyunca kad›n ve erkek ayr›m› yapmad›m.
Ancak eserleri sunarken özellikle genç ve güzel han›m-
lar›n sunmas›n› tercih etmedim. Çünkü benim için
önemli olan eserin öne ç›kmas›yd›. Ayr›ca sunan kiflile-
ri içimizde istihdam etmemiz de gerekiyor. Çünkü su-
num ifli hemen kiralanan ve çal›flmaya bafllayan insan-
larla gerçeklefltirilmiyor. Sizinle uzun süredir çal›flma-
yan insan, o eserin inceli¤ini, niteli¤ini ve önemini ne
kadar anlat›rsan›z anlat›n hemen kavrayamaz. Eserleri
sunan arkadafllar›m›z uzun y›llard›r bizimle çal›flan kifli-
ler. Eserlerin hangi zorluklarda bize ulaflt›¤›n›, s›ralama-
s›n› biliyorlar. Temizlemesini kendileri yapm›fl, tafl›maya
yard›mc› olmufl kifliler. Dolay›s›yla eseri tafl›rken eserin
a¤›rl›¤›n› bildikleri gibi benim vücut dilime de çok ha-
kimler. Ayr›ca önemli bir nokta olarak bizim salonlar›-
m›zda alkol verilmez. Art›fl›n, eserin niteli¤i d›fl›ndaki
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26 söylefli: Raffi Portakal

unsurlardan kaynaklanmamas› için çal›flt›m. 20 y›ld›r böyle yap›yorum. Bu benim üs-
lubum. Bütün müzayedelerde geçerli bir kural de¤il. 

‹flinizi insanlar› almaya teflvik etmek olarak niteleyebilir miyiz?
Öncelikle oraya koydu¤umuz eserleri uzun eleklerden geçirip koyuyoruz. Fiyat›na,
kalitesine inand›¤›m›z eserleri sunuyoruz. Burada birçok sorumlulu¤u birden tafl›yo-
ruz. Çok üst fiyatlara satmak performans gibi gözükse de eserin fiyat›n›n bir kereye
mahsus anormal art›fl›n›n do¤ru olmad›¤› kanaatindeyim. Ben bir maraton koflucu-
suyum. Eseri çok üst fiyata satman›n negatif etkileri olur. Eseri alan kifli piflmanl›k
duyar. Benzer eserlere sahip kifliler, eser o de¤ere sahip olmad›¤› halde kendi eser-
lerinin fiyat›n›n öyle oldu¤unu zannederler. Bir tarlaya üç befl ya¤mur damlas›n›n
düflmesi, tarlan›n suland›¤› anlam›na gelmez. Damla düfltü¤ü yer kadar ›slat›r. Ben
olabildi¤ince nötr kal›yorum. Eseri iyi sunabildi¤ime inan›yorum. ‹yi katalog yap›yo-
rum. Güven unsurunu diri tutmaya çal›fl›yorum. Performans›mla, duruflumla formda
olmaya özen gösteriyorum. Ama artmas› için çok özel bir çaba sarf etmem. Tabii ba-
z› özel haller olabilir. Örne¤in ba¤›fl müzayedeleri bambaflka bir performanst›r. Ora-
da kendim ya da müflteri için bir fley istemiyorum. Toplum için, sosyal bir olgu için
para istiyorsam hiç çekinmem.

Bu anlamda denge unsurusunuz…
Denge unsuru olmaya özen gösteriyorum. Çok pahal› satmaktansa ederine satmay›
isterim.

Dünya sanat borsas›n›n de¤eri yaklafl›k 25 milyar Dolar, Türkiye’nin ise 25 milyon Do-
lar. Bu uçurumun nedenleri nelerdir?
Türkiye’nin sanat borsas› son y›llarda art›fl gösterdi. Yaklafl›k 50 milyon Dolar oldu-
¤unu söylesek bile bu Bat›’da bir tablo fiyat› dahi de¤il. Türkiye’de geçmiflin foto¤-
raf›na bakt›¤›m›zda bugün yaklafl›k 100 bin Dolar’a satt›¤›m›z Nazmi Ziya eserlerinin
fiyat› yaklafl›k 30 y›l önce 5 bin Dolar’d›. Bu eser zaman içinde üzerine de¤er mi kat-
t›? Hay›r. Ayn› eser, ancak Türkiye’de anlay›fl ve zenginlik, zengin kitle de¤iflti. Za-
man içerisinde Türkiye’deki eserlerin fiyat› da artacak ve Türkiye’deki zenginler ulus-
lararas› anlamda zengin oldu¤unda uluslararas› anlamda sanat eserlerini almaya ça-
l›flacak. Ancak Türkiye’nin eserlerinin bu kadar büyük fiyatlar etmemesinin baz› ne-
denleri var. Öncelikle bir eserin uluslararas› de¤eri olmas› için dünyada sirkülasyonu-
nun olmas› gerekiyor. Bir Picasso’nun dünyan›n her taraf›nda al›c›s› var. Londra’da
sat›lan bir Picasso eserini Çinli de al›p evine götürebilir, Türk de. Tabii çok özel eser-

ler hariç. Bir de bizim sanat eserlerimizin yurtd›fl›na ç›kmas› yasak. Uluslararas› sa-
nat eserlerimize bakt›¤›m›zda hatlar›m›z›n uluslararas› de¤eri oldu¤unu görüyoruz.
Ancak kiflisel olarak Türkiye’de eserlerin yurtd›fl›na ç›kar›lmas› yasa¤›n›n faydal› oldu-
¤unu düflünüyorum. Çünkü sanat eserlerimizin hala biraz korunmaya muhtaç oldu-
¤unu hissediyorum. Milli bilinç, durufl, bak›fl, sanat piyasas› henüz yeterince gelifl-
mifl de¤il. Dolay›s›yla çok kolay d›flar›ya gidebilir. Sanat ve kültür eserleri yurtd›fl›na
gitti mi bir daha zor geri gelir. Bence milli zenginli¤imiz bu. Eserlerimizi korumak zo-
runday›z ve bu ancak sanat piyasas›n›n güçlenmesiyle olur.

Dünyada kapital entelektüel kesimin elinde ve sanat›n geliflimi destekleniyor. Türki-
ye’de ise kapitalin uzun y›llar boyunca entelektüel kesimin elinde olmamas›n›n Türki-
ye’de sanat piyasas›na etkisi nedir?
Frans›z ‹htilali 1789’da gerçeklefltirilirken ayn› tarihte III. Selim tahta ç›k›yordu. Fran-
s›z ‹htilali’nin içinde, önünde, arkas›nda hep sanayi devrimi vard›. Biz ise 200 y›l son-
ra onlar› yakalamaya çal›fl›yoruz. Burjuvam›z henüz do¤uyor. Sanayicimiz henüz  ge-
lifliyor. Ford fabrikas›n›n sahiplerine bakt›¤›n›zda yüz y›ll›k geçmiflleri oldu¤unu görür-
sünüz. Koleksiyonlar›n› 60 y›l önce yapm›fllar. Eserlerini Picasso’nun kendisinden al-
m›fllar. Biz, bu süreçleri ne yaz›k ki çok geriden takip ediyoruz. Yine de içimizi ferah-
latal›m. Kore bugün dünya devlerinden biri, ancak orada da durum çok farkl› de¤il.
Ben çok daha önemli fleyler oldu¤unu zannediyordum. Öyle olmad›¤›n› gördüm.

Tüm bunlar›n yan›nda ekonomi, kültür ve e¤itimin etkisi nedir?
Yüzde yüz etkileri var. Minimum bu üçlü yan yana örtüflmedikçe durum ne yaz›k ki
kaotik oluyor. Yaln›zca bilgiyle de¤erlendiremezsiniz. Yaln›zca parayla da yanl›fl ifller
yapars›n›z. Üçünün bir arada geliflmesi gerekiyor.

Sanatseverlerde eserlere ilgi olarak neler de¤iflti?
Türk al›c›s› ça¤dafl eserlerin yüzüne bakm›yordu. Dili farkl›yd›. Dil derken, gerçek an-

lamda lisan› kastediyorum. Sanat bir dildir. Çince bilmiyorsan›z, karfl›n›zdakinin ne ka-
dar iyi Çince konufltu¤unu de¤erlendiremezsiniz. Sanat da öyledir. Bu dili bilmek zo-
rundas›n›z. fiu an hepimiz kendi içimizde giderek ça¤dafl sanat eserlerinin dilini kav-
ramaya çal›fl›yoruz. Ne kadar kavrarsan›z, o dili iyi konuflanla konuflamayan› ay›rt
edebilirsiniz. Böylece de¤erlendirmeniz de, ona ödeyece¤iniz fiyat da farkl› olur. Yal-
n›zca para de¤il, do¤ru de¤erlendirmeyle duvar›n›z› güzel bir eserle süsleyebilirsiniz.
Giderek bunu ay›rt etmeyi ö¤reniyoruz. Türkiye flu an bu seviyede ilerliyor. Ça¤dafl
sanata daha yo¤un ilgi gösteriliyor. Ayr›ca klasik sanat eserleri ülkemizde çok az üre-
tildi. Çok az sanatç› ve çok az sanat eseri var. Bu sanat eserleri aras›nda da çok az
flaheser var. Bunlar da giderek belli bafll› koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaya
bafllad›. Sanat piyasas›nda bunlar›n yerini bir baflkas› dolduracak, baflka bir çare yok. 

Tokma¤› k›z›n›za devredince neler yapacaks›n›z?
Emekli olmayaca¤›m. Bu devir biraz soyut bir kavram. Üzerimden yükler kalks›n is-

“‹leride çok yüksek fiyata gidebilecek, çok prestijli bir eseri bile gözümü k›rpmadan satar›m. Kalbimde
bir s›z› olur, ama satar›m. Bu benim profesyonel taraf›m. Bundan mutluyum. ‹lk günden beri böyle
olmasayd›m Raffi olamazd›m diye düflünüyorum”
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tiyorum. Bir de bir ifl yap›yorsan›z, onun devam›n›n emin ellerde oldu¤unu görmek
istersiniz. Biraz böyle bir fley istiyorum. Yine iflin içinde olaca¤›m.

Size ulaflmak çok zor. Yo¤un program›n›zda neler oluyor?
‹flimiz çok detayl›. Bir yandan sanatç›, zanaatç›, al›c›, sat›c› di¤er yandan ofisteki ele-
manlar›n e¤itimi, galeridekilerin e¤itimi, P Dergisi’nin içeri¤i, reklamlar›, ‹ngilizcesi,
editörlü¤ü, müzelerle ba¤lant›s›, yönetim kurullar›ndaki görevlerim, özel koleksiyon-
larla iliflkilerim ve görevlerim ile hobilerim program›m› dolduruyor. Befliktafll›’y›m ve
bugün Befliktafl futbol tak›m›n›n antrenman›na gittim. Oraya dergi götürdüm. Futbol-
cular be¤enmeseler bile ak›llar›nda birkaç fley kals›n istedim. ‹ngilizcesini de götür-
düm ki yabanc› futbolcular  bakt›klar›nda “Türkler do¤ru dürüst ifller de yap›yor. Böy-
le dergi ç›kar›yorlar” desinler istiyorum.

Bir anlamda sosyal sorumluluk çal›flmas› olmufl…
Öyle say›labilir. Göndermekle yetinmiyorum, kendim götürüyorum. Nereye konulaca-
¤›na özen gösteriyorum. Nas›l konmas› gerekti¤ini ö¤retiyorum. Tercüman arkadafl-
lara dergiyi anlat›yorum, önce onlar›n benimsemesini sa¤l›yorum. Tercüman benim-
seyince içim rahat ayr›ld›m. Ama kontrol etmeyece¤im demek de¤il. 15 gün sonra
ne olup bitti¤ini görmek için gidip bakaca¤›m.

Dedeniz ve baban›z yolu açt›lar, siz kendi ad›n›za onlar›n açt›¤› yolda neler yapt›¤›n›-
z› düflünüyorsunuz?
Her fleyden önce miras› reddetmedim, kabul ettim. ‹nsan gençken daha egoist ola-
bilir. Biraz bunlardan uzak durmufltum. Babam benim hocam, e¤itmenim, ustam ve
rakibimdi. Çünkü ayn› ifli yap›p baba-o¤ul olursan›z bu kaç›n›lmazd›r. Zaman›nda
çat›flmalar oldu, ancak zaman içerisinde birlik olduk. Bugünkü bak›fl›m›n en önem-
li etkeni babam oldu. Baz› fleylere sahip oldu¤unuzda özellikle gençken k›ymetini
bilmezsiniz. Bana gelip dedemi anlat›rlard›, önem vermezdim. Akrabalar›m›zdan bi-
ri Sultan Abdülhamit’in maliye naz›r› Mikail Portakal Pafla’yd›. Hiç önemsemezdim.
Böyle bir fleyi seçerek, böyle bir ailenin çocu¤u olmay› düflünmedi¤im için bir kat-
k›m olmad›¤›na inan›rd›m. Bu anlamda düflüncelerimde bir de¤ifliklik yok. Ancak
zaman içerisinde bunu sahiplenip korumak duygusu geliflti. Gelece¤e aktarmak bi-
linci yerleflti.

Bu anlamda Maya Han›m’dan neler bekliyorsunuz?
Hayal kurmam. Bende hayal yok, gerçek var. Bakaca¤›z ve ne olaca¤›n› görece¤iz.

Eserler elinizden geçerken içinizin s›zlad›¤› anlar oluyor mu?
Tabii ki oluyor. Ancak burada inan›lmaz derecede profesyonelim. Ayn› anda hem
k›skan›lacak kadar hem de aptal say›labilecek kadar profesyonelim. Yar›n çok yük-
sek fiyata gidebilecek çok prestijli bir eseri gözümü k›rpmadan satar›m. Kalbimde bir
s›z› olur, ama satar›m. Bu, bir yandan k›skan›lacak di¤er yandan aptal bulunabilecek
profesyonel taraf›m. Ancak bundan mutluyum. ‹lk günden beri böyle olmasayd›m
Raffi olamazd›m diye düflünüyorum.

Obje fetiflizmi olarak de¤erlendirebilir miyiz?
Bende yok, bundan hep uzak durmaya çal›flt›m. Mülkiyet duygusunu ve obje tutku-
sunu törpüledim. 

Elinizden geçen maddi ya da manevi aç›dan en de¤erli, içinizi s›zlatan parça hangisi
oldu?
Çok fazla.

O zaman çok s›z›n›z var.
Evet, içimde çok s›z› var. Ama güzel s›z›lar.

2007’de Türkiye’de en önemli sanat olay› neydi?
Sanat fuarlar›n›n performanslar› üst düzeydeydi ve sergiler genelde baflar›l›yd›. Müze-
ler ifllevlerini yerine iyi getirdiler. ‹yi sergiler yap›ld›, iyi sergiler getirildi. ‹yi bir koruma-
c›l›k zihniyetinin geliflmesine katk› sa¤lad›lar ve sanatseverlerin iyiyi ay›rt edebilmeleri-
ne imkan tan›d›lar. Müzelere gelen insanlar›n, evlerindeki eserlerle karfl›laflt›rma yap›p
yeni sat›n almalar›nda daha dikkatli olmalar›na, kaliteli olana yönelmelerine etki etti¤i-
ni umut ediyorum. Ayr›ca ‹stanbul Bienali dünyada çok ses getirdi. Bu y›l Art Basel ve
Venedik Bienali’ne gittim. Onlar›n geçmifli, ülkeyle bir bütün olmalar›, uluslararas› duy-
gular ve kapitalin oraya akmas› inan›lmaz. Dünyan›n kuvvetli bankalar›ndan Union des

Banques Suisse (UBS), Art Basel’e sahip
ç›km›fl ve dünyan›n dört bir yan›ndan müflte-
rilerini getiriyor. Özel seminerler verip davetler
organize ediyor. Hem kendi tan›t›m›n› hem Ba-
sel’in tan›t›m›n› gerçeklefltiriyor. Sanat›n gelifl-
mesinde, desteklenmesinde rol oynuyor. Bizim
de sanat›n geliflimi aç›s›ndan bu tarz destekle-
re ihtiyac›m›z var. ‹stanbul Bienali çok önemliy-
di ve sanat çevrelerinin d›fl›nda birçok nokta-
da ses getirdi. Tüm bunlar sanat piyasas› için
bence olumlu geliflmeler. Ülkemizde spon-
sorluk sisteminin de geliflmesi laz›m. ‹nsan-
lar bir yere destek olduklar›nda bunu bir ka-
y›p olarak görüyor. Ancak bunun bir kay›p
de¤il, getiri sa¤lad›¤›n› hissetmesi laz›m. ‹yi
bir sanat eserine, sanatç›ya sponsor olmak
esas›nda kurum aç›s›ndan büyük getiri sa¤lar.

Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?

Kimlik sorunumuz oldu¤unu düflünüyorum. 21. yüzy›la gelmifl olmam›za ra¤men ken-
dimizi çok iyi tan›mlayamad›k. Bat›l› isek Bat›’n›n neresinde ve nas›l duruyoruz; Do¤u-
lu isek neresinde ve nas›l›z, dün neler yapt›k, yar›n neler yapaca¤›z, ba¤lar›m›z neler-
dir tam tan›mlayamad›k. Belli fleyleri bilerek, baz›lar›n› bilmeyerek, bir k›sm›n› da yan-
l›fl bilerek yetifltirildik. Hepimiz öyle e¤itildik. E¤itimde, sa¤l›kta ülkemizin sorunlar› var.
Güneydo¤u’da da büyük bir sanc›m›z var, Türkiye Cumhuriyeti 85 y›ll›k genç bir cum-
huriyet. Ancak Bulgaristan ve Romanya’y› k›skanmamak mümkün de¤il. Komünist
dönemdeki bask›c› ve sistemli kültürel yard›m Bat›’ya entegrasyonlar›n› kolaylaflt›rd›.
Türkiye’nin kültür ve sanat alan›nda yat›r›mlara büyük ihtiyac› var.



Dünya çap›nda dolarla ticareti yap›lan ve petrol-
den sonra ikinci s›ray› alan kahve, her y›l 400
milyar kupan›n üzerindeki tüketimi ile günü-

müzde 20 milyondan fazla kifliyi istihdam eden olduk-
ça genifl çapl› bir endüstriyi oluflturuyor. Kahvenin son
birkaç yüzy›ldan beri süregelen önemi yaln›zca popüla-
ritesinden ibaret de¤il. Asl›nda kahve, geliflmekte olan
birçok ülkenin ekonomi ve politikalar›nda önemli rol oy-
nuyor; öyle ki dünyadaki az geliflmifl ülkelerin birço¤u
kahve ihraç ederek d›fl ticaretlerinde önemli kazançlar
elde ediyor. Bu kazanç kimi ülkelerde d›fl ticaretin yüz-
de 80’lik bir oran›n› oluflturabiliyor. 

Global piyasada oldukça de¤er kazanan kahveyi ihraç
eden ülkeler, böylece dünya pazarlar›ndaki kahve tica-
reti yar›fl›na bir ad›m önde bafll›yor. Fakat coffea a¤ac›-
n›n meyve çekirde¤inden elde edilen kahve yaln›zca
tropikal iklimlerde yetifliyor. Bu nedenle dünyada az ül-
ke kahve üretimini gerçeklefltirebiliyor. En büyük kahve
üreticisi olan Brezilya’y›, Vietnam, Kolombiya, Endo-
nezya ve Meksika gibi ülkeler izliyor. Kahvenin y›ll›k sa-
t›fl rakam› 70 milyar Dolar civar›nda iken, bunun 6 mil-

yar Dolar› iç piyasalarda tüketiliyor. 2006-2007 y›llar›n-
da dünya kahve üretiminin 123,6 milyon çuval (1 çuval
= 60 kg) oldu¤u hesaplan›yor. Bu da geçen y›la göre
yüzde 10’luk bir art›fl› ifade ediyor. 

Dünyaya bizden yay›ld›
Kökeni Arap yar›madas› olan kahveye dair ilk bilgiler
10. yüzy›lda bir Arap doktoru olan Rhazes'e uzansa

da, kullan›m› milattan sonra 575 y›llar›nda bafllam›fl.
Kahvenin ilk elde edildi¤i a¤aç olan Coffea Arabica,
Etopya'da yetiflmifl, buradaki bafllang›çta az olan üre-
tim, a¤açlar›n Yemen'de yetifltirilmesi ile artm›fl. Böyle-
ce kahve Yemen'den Mekke ve Medine'ye, 15. yüzy›l
sonunda ise ‹slam gezginleri taraf›ndan ‹ran, M›s›r,
Anadolu co¤rafyas›na ve tüm ‹slam dünyas›na yay›lm›fl.
Kahvenin, Arap yar›madas›ndan Osmanl› ‹mparatorlu-
¤una ulaflmas› ise kahvenin tüm dünyaya yay›lmas› için
en önemli aflama olmufl.

Avrupa'n›n gerçek anlamda tüketilebilecek miktarda
kahve ile tan›flmas›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 1683
Viyana yenilgisi ile olmufl. Osmanl› ordular› Viyana ka-
p›lar›ndan çekilirken geride bol miktarda kahve b›rak-
m›fl. Bu savafl s›ras›nda Osmanl› ile Viyana aras›nda
tercümanl›k yapan, baz›lar›na göre casus olan Georg
Kolschitsky, savafl bitince, hizmetleri karfl›l›¤› 500 çuval
kahve alarak Viyana'daki ilk kahve dükkan›n› açm›fl. 

Venedikliler 18. yüzy›la kadar kahve ticaretini ellerinde
tuttu, ancak Arap yar›madas› d›fl›nda kahve üretimi
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Kahve virüsü yay›l›yor
Dünyada devasa bir pazar halini alan kahve ticareti Türkiye’de de yüzde 40 büyüme h›z›na ulaflt›. 
Bu, 50 milyon YTL’lik bir pazar hacmi anlam›na geliyor. Sa¤lanan bu gelirin yüzde 25'ini Türk kahvesi,
yüzde 75'ini ise haz›r kahveler oluflturuyor.

Kahve virüsü yay›l›yor
Dünyada devasa bir pazar halini alan kahve ticareti Türkiye’de de yüzde 40 büyüme h›z›na ulaflt›. 
Bu, 50 milyon YTL’lik bir pazar hacmi anlam›na geliyor. Sa¤lanan bu gelirin yüzde 25'ini Türk kahvesi,
yüzde 75'ini ise haz›r kahveler oluflturuyor.



Hollandal›lar taraf›nda gerçeklefltirildi. ‹lk kez 1711'de
Amsterdam'da yap›lan kahve ticareti, Hollanda’ya bü-
yük gelir sa¤lad›. Bunu izleyen y›llarda, Hollanda, kolo-
nilerinde yetifltirdi¤i kahve ile Avrupa'n›n kahve ticaret
merkezi oldu. 

Kahve anavatan›na döndü
Dünyaya bu eflsiz lezzeti tan›tan›n Türkler, global pazar-
daki kahve rekabetini uzun bir süre uzaktan seyretti.
Fakat genç Türk nüfusunun kahve giderek artan mera-
k› ve yükselen gelirle d›flar›da geçirilen sürenin artmas›
yabanc› kahve zincirlerinin yönünü Türkiye'ye çevirdi.
Böylece h›zl› bir flekilde kahvede markalaflma yoluna gi-
den birçok kahve flirketi, Türkiye piyasalar›na yat›r›m ya-
parak, kahve tüketiminde vazgeçilmez hale geldi. 

Türkiye’ye 1999 y›l›nda Gloria Jeans ile giren zincir
kahveciler, bugün Starbucks’tan Barney’e, Coffee and
Chocolate’dan Johns’a, Schiller’den Tehibo ve Illy’ye
kadar toplam 140 flubeli dev bir pazar haline geldi.
Türk tüketicilerinin, mocha, latte, americano, macchia-
to, coffe press, frapuccino gibi farkl› çeflitler aras›nda

seçim yapabilecek kadar kahve kültürünün oluflmas›n›
sa¤layan bu zincirlerin y›ll›k müflteri say›s› da 10 milyo-
na dayand›. Art›k flarapta oldu¤u gibi kahvede de de-
gustatörlerin (tad›m uzman›) olufltu¤u Türkiye’de, y›ll›k
büyüme h›z› yüzde 40 gibi yüksek bir oran› bulan pa-
zar, 50 milyon YTL’lik hacme ulaflt›. Sa¤lanan bu geli-
rin yüzde 25'ini Türk kahvesi, yüzde 75'ini haz›r kahve-
ler oluflturuyor. 

Maliyet 100 bin Dolar
fiubeleri h›zla artan zincir kafeleri açman›n maliyeti hay-
li yüksek. Türkiye’de kahve zincirlerine ba¤l› bir flube
iflletebilmek için franchise ücreti olarak ortalama 30 bin
Dolar ödenmek zorunda kal›n›yor. Ma¤azan›n dekoras-
yonu ve kahve makinesi için de yap›lmas› gereken ya-
t›r›m ortalama 100 bin Dolar’› buluyor. Üstelik Gloria
Jeans’in Türkiye distribütörü Reysafl ve Starbucks’›n
distribütörü Shaya, ma¤azalar için franchise verme yo-
luna gitmiyor. Buna karfl›n, Türkiye’de flu anda en faz-
la Starbucks’›n flubesi bulunuyor. Starbucks, 78 flu-
beyle hizmet verirken, Gloria Jeans’in 31, Coffee and
Chocolate’›n 10, Johns’un 3 flubesi faaliyet gösteriyor.

Ancak akla gelen bir soru var: Avrupa’da 400 boyunca
ifllenen ve çeflitlenen kahvenin h›zla markalaflarak tek-
rar Türkiye pazarlar›nda yerini ald›¤› günümüzde, Avru-
pa’ya kahveyi tan›tan Türklerin dünya çap›nda bir mar-
ka yaratamamas›n›n nedeni ne? Bunun nedeni bize
Osmanl›’dan miras kalan kahve kültürünün gelifliminin
kesintiye u¤ramas› olabilir. Bafllang›çta özellikle gelir
düzeyi yüksek ve okuryazarlar taraf›ndan tüketilen kah-
ve, h›zla tüm ‹stanbul’a yay›ld› ve çok say›da kahveha-
ne aç›ld›. Özellikle dindar çevreler, kahvenin insanlar›

bir araya getirici ve camilerden uzaklaflt›r›c› etkilerinden
korkarak, toplumsal özelli¤i olan kahveyi yasaklamaya
çal›flt›lar. Kanuni Süleyman III. Selim, III. Murad ve I.
Ahmet dönemlerinde yasaklar geldi, ancak bunlar ge-
nelde k›sa ömürlü oldu.

Türkler de kollar› s›vad›
Türkiye'de kahve a¤ac› yetifltirilmesi amac› ile özellikle
Akdeniz yöresinde çeflitli denemeler yap›ld›, ancak
bunlar baflar›s›z oldu. Halen kahve a¤ac› olan çeflitli
bölgeler, hatta evinde kahve a¤ac› olan merakl›lar var,
ancak bunlar›n ekonomik de¤eri bulunmuyor. Kahve ile
tan›fl›kl›¤›n›n yaklafl›k 500 y›ll›k bir geçmifli olmas›na
karfl›n Türk giriflimciler Türk kahvesi üzerinde yo¤un-
laflm›fl, yak›n zamana kadar  Kurukahveci Mehmet
Efendi gibi yerli markalar›n d›fl›nda ilerleme kaydede-
memifllerdi. Son zamanlarda global markalar›n Türkiye
pazar›ndaki yar›fl› h›zland›rmas›yla, yerli kahve üreticile-
ri de bu rekabete dahil olmak için kollar› s›vad›. Cafe
Crown’dan Kahve Dünyas›’na kadar yerel kahve zincir-
leri olufltu. 2004 y›l› bafl›nda Türk kahvesine giren ve
20 y›ll›k kahve-kakao üreticisi Alt›nmarka ile çal›flan Ül-

ker, ayn› firmaya bir süredir Cafe Crown markas›yla toz
kahve üretimine bafllad›. Cafe Crown, ‹stanbul'un çe-
flitli semtlerinde ma¤azalar açarak, bu markan›n Ülker
bünyesinde oldu¤u duvar reklamlar›yla duyurulmaya
baflland›. Alt›nmarka flirketi, 10 milyon Dolar yat›r›mla
Had›mköy'de yeni kurdu¤u kahve fabrikas›nda saatte
1.5 ton kahve kavurma kapasitesine ulaflt›. fiirket üre-
timinin yüzde 90'›n› Ülker markas›yla pazara sürüyor.
fiirketin Kahve Dünyas› ad›yla ilkini Eminönü'nde açt›¤›
ma¤azas›nda Ülker markal› Türk kahvesinin sat›fl ve
servisi yap›l›yor. Kahve Dünyas›’n›n Türkiye genelinde
20 ma¤azas› bulunuyor.  

Kifli bafl›na düflen milli gelirin yükselmesi, d›flar›da har-
canan zaman›n artmas› pazar› ateflledi¤ini belirten Ca-
fe Crown yetkilileri ise, ‹stanbul, Ankara ve Bursa'da 14
Cafe Crown ma¤azas›n›n, bu y›l Türkiye genelinde bü-
yüyece¤ini ve ma¤aza say›s›n›n 30'a ç›kaca¤›n› belirti-
yor. Türk kahvesinde en eski markalardan olan Kuru
Kahveci Mehmet Efendi ise, Arçelik’in piyasaya sürdü-
¤ü Türk kahvesi makinesi “Telve” ile Türk kahvesini
yurtd›fl›nda tan›tmak için iflbirli¤i yap›yor. 

Ayr›ca tam 130 y›ll›k tarihe sahip Kuru Kahveci Mehmet
Efendi markas›na son y›llarda yenileri eklendi. Ancak
piyasada paketli üretimin yar›dan fazlas›n›, marketlerin
kendi markalar›yla satt›klar› kahvelerin oluflturmas›, pi-
yasada hala kuru yemiflçilerde sat›fl› yap›lan markas›z
kahvenin a¤›rl›kta olmas›na neden oluyor. Türkiye’de
kahve ma¤azalar›n›n geliflimi yaln›zca zincirlerle s›n›rl›
de¤il. Bunlar›n yan› s›ra, Bebek, Ba¤dat Caddesi gibi
gözde semtlerde de bireysel kahve ma¤azalar› birbiri
ard›na aç›l›yor. 
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En büyük tüketici Amerika

Akla ilk gelenin aksine, kahve-
nin üretildi¤i yerlerde, tüketim
ayn› oranda gerçekleflmiyor.
Kahve üretimi Vietnam, Kolom-
biya, Endonezya ve Meksika’da
yap›l›rken, kahve tüketiminde
en büyük kullan›c›y› ABD olufl-
turuyor. Kifli bafl›na tüketilen kahve miktar›na bak›ld›-
¤›nda, ilk s›ralarda her zaman ‹skandinav ülkeleri de
yer al›yor. Kifli bafl›na tüketimde ilk dört s›rada yer
alan ‹skandinav ülkelerinden Finlandiya’da kifli bafl›-
na y›lda 11.1 kg, ‹sveç’te 8.55, Danimarka’da 9.71
ve Norveç’te 9.46 kg kahve tüketiliyor. Avrupa’da or-
talamas› ise 5-6 kg. Türkiye’de y›ll›k tüketilen kahve
miktar› kifli bafl› 250 gram düzeyinde kal›yor.

Haz›r kahvede faaliyet gösteren firmalar

Elittepe, Kafeda Kraftsa, Starbucks, Gloria 
Coolbeans, John's, Melitta, Nestle, Sa¤ra

Türk kahvesi pazar›nda faaliyet 
gösteren firmalar 

•  Divan Elittepe  
•  Hanedan Hisar 
•  Kuru Kahveci Mehmet Efendi 
•  Kafeda Kent Kraftsa 
•  Kubas Madenci Sa¤ra



Maria Serenius Finlandiya’n›n Ankara büyükel-
çisi. Yaklafl›k üç buçuk y›ld›r Türkiye’de gö-
rev yap›yor. Görev süresi 2008 yaz›nda do-

lacak ve Serenius ülkemizden ayr›lacak. Üç buçuk y›l,
gündemi sürekli de¤iflen bir ülke ve orada görev yapan
bir diplomat için ciddi bir süreyi ifade ediyor. Serenius
da bunu do¤ruluyor: “Burada bulundu¤um süre içinde
çok fley de¤iflti, Türkiye’de kazan hep kaynad›” diyor,
“ama bir diplomat için çok güzel bir deneyim” demeyi
de ihmal etmiyor. Büyükelçi Türkiye’den sonra görev
alaca¤› ülkeyi henüz bilmiyor. Ancak bu onun son gö-
rev yeri olacak, sonra ver elini emeklilik. Do¤ay› seven,
foto¤raf çekmeye merakl› olan Serenius emeklili¤inde
ne yapaca¤›na henüz net karar vermemifl, ama her git-
ti¤i yerde kendisini e¤lendirecek u¤rafllar edinen gez-
gin bir diplomat›n, ne yapaca¤›na karar vermesi de¤il
de yapabilecekleri aras›ndan birini seçmesi daha zor
görünüyor. 

Serenius daha önce Finlandiya D›fliflleri Bakanl›¤›’nda
Afrika ve Ortado¤u’dan sorumlu pozisyonda çal›flm›fl.
Öncesindeyse Los Angeles, Tokyo, Cenevre, Kahire ve
Sri Lanka’da görev yapm›fl. ‹ki Müslüman ülkeyi, M›s›r
ve Türkiye’yi karfl›laflt›rmas›n› istedi¤imizde, “Türkiye
çok dinamik, M›s›r ise bir o kadar dura¤an” diyor. Dene-
yimli bir diplomat olarak Türkiye’yi ve Türkleri çok iyi ta-
n›yor. 2006 AB Dönem Baflkan› Finlandiya’n›n büyükel-
çisi olarak Türkiye’nin gelece¤i konusunda iyimser gö-
rüfllere sahip. Ama bir konu var ki önemini her f›rsatta
belirtiyor: “Uzlaflma kültürü edinmelisiniz. Uzlaflmay› da
bir teslimiyet olarak görmemelisiniz”. Bu noktada iflin içi-
ne kad›n haklar› da giriyor AB’ye üyelik süreci de…

Büyükelçi Serenius’la asl›nda birkaç temel tema üze-
rinde durduk. Bunlardan ilki kad›n, ikincisi siyaset ve
sonuncusu ekonomi/ticaret oldu. 

Finlandiya kad›n›n iflgücüne kat›l›m oran›n›n yüksek ol-
du¤u bir ülke. Bunu sa¤lamak için nas›l politikalar yü-
rütülüyor?
Kad›n›n iflgücüne kat›l›m oran› sektörden sektöre fark-
l›l›k gösteriyor. D›fliflleri bakanl›¤›nda diplomatlar›n bü-
yük bölümünü kad›nlar oluflturuyor. Ama büyükelçi se-
viyesindeki kad›nlar›n oran› genelin yaln›zca yüzde
20’si. San›r›m 10 y›l sonra erkek ve kad›n oran› eflitle-
necek. ‹fl hayat›nda çok say›da kad›n var ama erkek
CEO’lar›n say›s› kad›nlara göre fazla. ‹fl hayat›ndaki ka-
d›nlar›n say›s›n› art›rmak için yürütülen özel bir politika
yok. Ama toplumsal bir bask›n›n varl›¤›ndan söz edebi-
liriz; özellikle de son zamanlarda yönetim kurullar›nda-
ki kad›n say›s›n› art›rmak yolunda. fiirketler bu tür top-
lumsal bask›lar› çok ciddiye al›yor. Hükümete gelince,
bu konuda çok yo¤un tart›flmalar yafland›. Ama her-
hangi bir uygulamaya gidilmedi. Yine de bu tart›flmalar
flirketler üzerinde yavafl da olsa etkili oldu. Zaten h›zl›
olmamas› iyi oldu çünkü belli bir süreçte gerçekleflme-
liydi. Bir evrim süreci gerekiyordu. Ve san›r›m Finlandi-
ya’da iyi bir noktaya ulaflt›k. Art›k bizim sorunumuz ka-
d›n haklar› de¤il. Biz flimdilerde erkeklerden söz ediyo-
ruz.

Bu ne anlama geliyor?  
Erkeklerin durumu, yani genç erkeklerin durumu pek
parlak de¤il. Kritik bir yafl grubu olan 15-17 yafl gru-
bundaki erkekler yaln›zca motosiklet ve otomobillerle
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“Uzlaflmak zay›fl›k de¤ildir”



ilgili. K›zlar bu yafllarda düflünce yap›s› olarak erkekler-
den iki y›l daha ileride oluyor. Bu yafllardaki erkek ço-
cuklar› kazanmam›z, yüksek ö¤renim görmek üzere
teflvik etmemiz gerekiyor. Yoksa ne olur? Bu yafllar› iyi
de¤erlendiremezlerse ifl iflten geçmifl olabilir. Kad›n ve
erkek aras›nda bir denge kurmak gerekiyor. Finlandi-
ya’da üniversite e¤itimi alanlar›n büyük bölümünü k›zlar
oluflturuyor. Türkiye’de de baz› üniversitelerde ö¤renci-
lerin ço¤unlu¤u k›z. 

Yani Finlandiya için bir kad›n sorunundan söz etmek
anlams›z m›?
Hay›r, tabii ki öyle de¤il. Finlandiya’n›n kad›nlar için ku-
sursuz bir yer oldu¤unu söyleyemeyiz. Konuyu hallettik,
bitti diyemeyiz. Ancak kad›n sorunu Finlandiya’daki en
s›cak gündemi oluflturmuyor. 

Peki Türkiye’ye dönersek, daha farkl› bir ortam için öne-
rebilece¤iniz bir formül var m›?
Siyaset. Meclise bak›n, kad›n say›s› yok denecek kadar
az. Asl›nda son seçimlerden sonra durum öncekilere
göre daha iyi oldu. Ama kad›nlar›n karar verici pozis-
yonlarda olmas› çok önemli. fiu anda Finlandiya parla-
mentosunun yüzde 40’›n› kad›nlar oluflturuyor. Bakan-
lar›n ço¤unlu¤unu kad›nlar oluflturuyor. Bu çok önemli.
‹fl yaflam›nda Türkiye’de kad›nlar›n durumu çok da kö-
tü de¤il, de¤il mi?

Türkiye’de sorun özellikle yönetim kurulu seviyesinde
yaflan›yor. Bir süre sonra üst düzeylerde daha çok ka-
d›nla karfl›laflaca¤›z ama henüz de¤il. 
Yeni meclisinizdeki kad›n milletvekillerine e¤itim veren
bir uzmanla bir süre önce bir sohbetimiz oldu. Bana
farkl› partilerden kad›n milletvekillerinin belli bir konu
üzerinde birlikte mücadele etmelerinin çok zor oldu¤u-
nu söyledi. Çünkü e¤itim s›ras›nda flunu görmüfller: Ka-

d›n milletvekilleri pek çok ilginç bafll›kta karfl›t görüfl bil-
direrek, kendi görüflünün kesin do¤rulu¤unu savun-
mufl. Bu anlafl›labilir bir durum; farkl› partilerin farkl› ide-
olojileri var. Ancak kad›n konusunda ortak bir zemin ya-
ratmak çok önemli bir konu.

Mecliste renklilik gerekiyor ama bunu yaln›zca farkl› ide-
olojilerdeki partiler fleklinde alg›lamayal›m. Belki de
matriks bir sistemden söz edebiliriz. Bu küresel ›s›nma,
kad›n, trafik, susuzluk gibi pek çok sorunun çözümü an-
lam›na gelebilir. 
Siz sonuç odakl›l›ktan söz ediyorsunuz. Türkiye’de bu-
nu sa¤lamak zor. Karfl›t taraflar birbirini düflman gibi
görüyor. Finlandiya’da hep koalisyon hükümeti kurulur.
Böyle bir sistemde karfl›t partiyle düflman k›vam›na ge-
lemiyorsun çünkü bir sonraki seçimde koalisyon kur-
mak zorunda kalabilirsin. Türkiye’nin ihtiyac› olan da
uzlaflma. “Ac›tmayan” bir muhalefet politikas› yürütüle-
bilir. Ama bu dengeyi sa¤lamak tüm ülkeler için zor. 

Peki buna nas›l ulafl›l›r? E¤itim bu sorunu çözebilir mi? 
Bu uzlaflma kültürünün yoksunlu¤undan kaynaklan›yor.
Uzlaflmak zay›fl›k de¤ildir. Türkiye AB’ye üyelik sürecin-
de ve bu süreç uzlaflmadan ibaret. AB üyeli¤i demek
uzlaflma demek. Sabah›n erken saatlerinden gece geç
saatlere kadar baz› konularda fedakarl›k etmek zorun-
day›z. Uzlaflmaya yanaflmazsan s›k›nt› yaflar ve istedik-
lerini asla elde edemezsin. 
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Yemekte Mikla, yörede Kapadokya favorim
Bir yabanc› olarak Ankara’da hayat›n›z nas›l geçiyor?
Benim ve arkadafllar›m için Ankara delicesine çal›flmak
anlam›na geliyor, yap›lacak çok ifl var. Ankara çok cid-
di, ilginç ve mücadele gerektiren bir yer. Çok fley de
ö¤reniyorsunuz. Özellikle küçük bir elçilik için ifller çok
yo¤un, çünkü her fleyi siz takip ediyorsunuz. Bir de An-
kara’n›n bir Fin için kuru bir yer oldu¤unu söyleyebilirim,
çünkü deniz yok.

‹stanbul’a da çok s›k geliyorsunuz, de¤il mi?
‹stanbul’da, di¤er pek çok AB ülkesinin aksine bir tem-
silcili¤imiz olmamas› benim çok s›k buraya gelmeme
neden oluyor. ‹stanbul ifl dünyas› ve kültürel faaliyetler
aç›s›ndan dünyan›n en önemli kentlerinden biri. Ben de
Helsinki ile burada bir temsilcilik aç›lmas› konusunu s›k
s›k görüflüyorum. Çünkü baz› iflleri Ankara’dan yürüt-
mek hem benim hem de ekibim aç›s›ndan zor. Zaten
Ankara bir diplomat için oldukça yo¤un bir kent. Ney-
se ki hem yurtiçi hem de yurtd›fl›nda önemli bir ifl ada-
m› olan Mustafa Koç Finlandiya’n›n ‹stanbul fahri bafl-
konsolosu. Bu aç›dan çok flansl› ve mutluyuz. 

‹stanbul’da uzun süre kalabiliyor musunuz?
S›k geliyor ama uzun kalam›yorum. Herkesin yapt›¤› gi-
bi restoranlara, butiklere gitmek istiyorum. Bunlar› bi-
raz olsun yap›yorum ama kendi bafl›ma de¤ilim, mutla-
ka delegasyonlarla görüflüyorum. Tabii bu yüzden de

‹stanbul’da vakit geçirilebilecek yerleri bilmem gereki-
yor. ‹stanbul’da hayat çok canl›. 

‹stanbul’da favori mekanlar›n›z nereler?
Mikla’y› çok seviyorum. Sahibi Mehmet Gürs yar› Fin.
Lokanta da çok hofl bir yer. Geçen sefer geldi¤imde
Mozaik Müzesi’ni gezdik. Fantastik bir yer oldu¤unu
söyleyebilirim. Ama en favori yerim Sak›p Sabanc› Mü-
zesi. Orada yap›lan tüm sergileri gezdim. En çok da
Tanr›’ya Adanm›fl Hal›lar Sergisi’ni be¤endim. Büyük
ço¤unlu¤u Romanya ve Macaristan’daki kilise ve mü-
zelerden seçilmifl, 16. ve 18. yüzy›l aras› Bat› Anadolu
hal›lar›ndan 41 örnek yer al›yordu. Bence bu hal›larla il-
gili dünyadaki en iyi sergiydi. Çok kimse ziyaret etmedi.
Bir di¤er be¤endi¤im sergi de Cengiz Han sergisiydi. 

Hal›lara merakl› m›s›n›z?
45 tane hal›m var, ço¤unlu¤u ‹ran hal›s› çünkü eflim
‹ran hal›lar›n› seviyor. Ama bunlar çok pahal› hal›lar de-
¤il. Dört hal›y› Kapadokya’dan, iki üç tanesini Diyarba-
k›r’dan sat›n ald›m. Hal› çok seviyorum. 

Türkiye’de baflka nereleri gezdiniz?
Kapadokya favorim. En az 10 kez gittim. Orada do¤a-
da yürüyüfl yapmay› çok seviyorum. Ayr›ca ‹zmir, Efes,
Antalya, Adana, Urfa, Diyarbak›r, Mardin, Midyat’a da
gittim. Bu gezilerim daha çok resmi ziyaretler kapsa-
m›nda oldu gerçi ama çok zevkli deneyimler yaflad›m. 

Finlandiya’n›n Ankara Büyükelçisi Maria Serenius, Türkiye’yi bir diplomat için heyecanl› ve dinamik bir
görev yeri olarak tarif ediyor. Göreve geldi¤inde Fin ifladamlar›na “Türkiye’de baflar› öyküleri istiyoruz”
diye seslendi¤ini, iki ülke aras›ndaki ticari iliflkilerin çok geliflti¤ini söylüyor.



Uzlaflma uygulamas› ve anlamas› zor bir kavram. Sizce
Türkiye’de  uzlaflma kültürü olmamas› neye dayan›yor?
Bunu tarihe ba¤l›yorum. Türkiye bölgesel bir süper
güç. Geçmifli bir imparatorlu¤a dayan›yor. Türkler çok
gururlu insanlar. Bu güzel bir his, ama uzlaflma zay›fl›k
ve baflkalar›na teslim olmak olarak alg›lanmamal›. Uz-
laflma sa¤layarak zay›f bireyler ya da zay›f bir toplum
haline gelinmez. Bunu söylemesi kolay tabii. 

AB’ye üyelik sürecinde Türkiye ya da AB üyesi ülkeler
uzlaflmaya varacaklar m›? Siz ne öngörüyorsunuz?
Türkiye, AB üyelik sürecinin tam ortas›nda. Türkiye
AB’nin 80 bin sayfay› aflan mevzuat›n› imzalad› ve bunu
uygulamak zorunda. Türkiye baz› yasalar› kabul edip di-
¤erlerini reddemez. AB’ye adayl›k baflvurusunda bulu-
nan ülkelerin tam üyeli¤e kabul edilmeden önce karfl›la-
mas› gereken Kopenhag kriterlerini de unutmayal›m. Bu
uzun ve iniflleri ç›k›fllar› olan bir süreç olacak. Ama ben
inan›yorum ki uzun vadede Türkiye AB üyesi bir ülke
olarak yoluna devam edecek. Kolay olmayacak o ayr›.

Uzun vadenin kaç y›l anlam›na geldi¤ini bilen var m›?
Bu Türkiye’ye ba¤l›. Reform süreci yaklafl›k iki y›ld›r de-
vam ediyor. AB Komisyonu 2007 ‹lerleme Raporu çok
dengeli bir rapor. Raporda geçti¤imiz yaz yap›lan se-
çimlerle demokrasinin güçlendirildi¤inden ama konufl-
ma ve din özgürlü¤ünün olmay›fl›ndan söz ediliyor. Çok
iyi bir rapor. Türkiye’nin yapmas› gereken çok fley var. 

Neden yavafl oldu¤umuzu düflünüyorsunuz?
Bilmiyorum. 

Her ne kadar hükümet AB üyeli¤i için çok istekli görün-
se de asl›nda o kadar büyük bir istek yok mu?
Bunu görece¤iz. Türkiye çeflitli deneme süreçlerinden
geçiyor. Örne¤in AB Komisyonu’nun Genifllemeden

Sorumlu Üyesi Olli Rehn 301 konusunda çok kat›. Bu
bir deneme anlam›na geliyor. Bakal›m neler olacak? S›-
rada seçimler, PKK, Kuzey Irak konusu var. Gündem
sürekli meflgul. Ama Türkiye’den umutluyuz. Çünkü re-
form süreci hala devam ediyor. Ve 301’in de¤iflmesi
AB üyeli¤i iste¤inin güzel bir iflareti olacak. 

301, Kuzey Irak, PKK gibi konular ülkeler aras› ticareti
etkiler mi?
Bu gibi konular ticareti etkilemez. ‹fl konusunda Türki-
ye’den beklenen fley istikrar, tahmin edilebilirlik. 

Tahmin edilebilirlik derken YTL, Dolar ve Euro’dan m›
söz ediyoruz?
Hükümetten, rejimden söz ediyorum. Buralarda istikrar
önemli. 

Bu bir paradoks de¤il mi? ‹fl dünyas› tek parti yönetimi-
ni tercih ediyor, koalisyonu de¤il. Siz Finlandiya’da bir
koalisyon hükümeti olmas›ndan çok memnunsunuz.
Ama Türkiye’de bir koalisyon hükümeti kurulmas›n›n
olumlu bir durum yaratmas›ndan söz etmiyorum. Koa-
lisyon hükümeti Finlandiya için uygun bir sistem.  

Bizim hayattan beklediklerimizle sizinkiler farkl›. Farkl›
co¤rafyalardaki ülkelerden söz ediyoruz. Bu hikaye na-
s›l biter sizce?
fiu s›ralar Türkiye için ilginç geliflmeler yaflan›yor. Tür-

kiye’nin sorunlar›n› aflaca¤› konusunda son derece
iyimserim. Ne zaman “aman Tanr›m bu çok kötü oldu”
desem, Türkiye bu durumu afl›yor, hem de öncekinden
daha güçlü bir flekilde. 

San›r›m siz de Türkiye aç›s›ndan bir mucizenin gerçek-
leflece¤ini ve problemlerin bir anda çözülece¤ini düflü-
nüyorsunuz? T›pk› Türkler gibi...
Hay›r, hiçbir mucize beklentim yok. Ben son 10-20-30
y›ld›r var olan bir trendden söz ediyorum. Genel trend
konusunda iyimserim. 

Türkiye ve Finlandiya aras›ndaki ticari iliflkileri nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?
fiu an Türkiye ve Finlandiya aras›nda 1.1 milyar Euro ci-
var›nda bir ticaret hacmi söz konusu. Yani son üç dört
y›lda yüzde 20’lik bir art›fl oldu. Fin flirketlerin Türkiye’de
yat›r›m yapmaya bafllamas› beni çok mutlu ediyor. Son
y›llara bak›ld›¤›nda ticaret aç›s›ndan iki ülke aras›nda
sa¤l›kl› bir tablo ortaya ç›k›yor. Türkiye’deki Fin flirketler
genifl bir yelpazede hizmet sunuyor. Küçük ve orta öl-
çekli Fin flirketler Türkiye ile çok ilgili, özellikle inflaat ve
servis sektörü aç›s›ndan. Y›llard›r Türkiye’de faaliyet
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gösteren Fin bir sauna flirketi var. Gün geçtikçe talep-
leri art›yor çünkü çok say›da otel infla ediliyor ve içleri-
ne mutlaka sauna, hamam koyuyorlar. 5 milyon nüfus-
lu Finlandiya’da 1.5 milyon sauna var. Büyük ka¤›t ve
ahflap flirketlerimiz, en büyük flirketlerimizden Nokia ve
TeliaSonera da uzun zamand›r burada. Robert’s Coffe-
e farkl› bir giriflim olarak ilk ‹stanbul’da kahve dükkanla-
r›n› açt›. Tüm Avrupa’da faaliyet gösteren ve ifl elbisele-
ri temizli¤inde uzman Lindström var. Yine örnek vermek
gerekirse, henüz Finlandiya’da bile olmayan cep tele-
fonlar›n›n bankac›l›k ifllemlerinde daha güvenli kullan›m›-
n› sa¤layan teknolojiyi Turkcell’e satan küçük bir biliflim
flirketi olan Elisa var. Bunlar son y›llarda gerçekleflen
yenilikler ve bu tablo beni çok mutlu ediyor. 

Fin yat›r›mc›lar› Türkiye’de yat›r›ma ikna etmek zor mu?
3.5 y›l önce Türkiye’ye geldi¤imde Nokia ile bu sorunu
yafl›yorduk. O zaman Mobira ve Telsim olay›n›n olum-
suz yank›lar› sürüyordu. Sonra TeliaSonera ve Turkcell
ortakl›¤› ortaya ç›kt›. Buraya geldi¤imde Fin ifladamlar›
Türkiye pazar›n› öngörülemez ve güvenilmez buluyor-
du. Fin flirketlere baflar› öyküleri duymak istedi¤imi
aç›kça dile getirdim. TeliaSonera Turkcell’in yüzde
42’sini sat›n ald› ve bunu bugüne kadar yapt›klar› en iyi
yat›r›m olarak de¤erlendiriyorlar. Yani bir baflar› öyküsü-
ne sahip olduk. Bardak, tabak gibi ka¤›t ürünler üreten
ve ‹stanbul’da fabrikas› olup buradan dünyaya ihracat
yapan Huhtamaki’ninki de bir baflar› öyküsü. Türkiye’de
ifl yap›p baflar› öykülerine imza atan dört befl Fin flirket
var. Bu tabii ki yaln›zca benim sayemde olmad›, ancak
son 3-4 y›lda büyük geliflme kaydedildi. Türkiye çok de-
¤iflti. Türkiye Fin flirketler için ilginç bir yer haline geldi. 

fiu s›ralar Türkiye ve Finlandiya aras›nda size mutluluk
veren baflka hangi geliflmeler yaflan›yor?
ODTÜ ile üzerinde çal›flt›¤›m›z Bilgi Ekonomisi Projesi

benim favorim. Finlandiya dünyadaki en geliflmifl bilgi
toplumlar›ndan biri. ODTÜ ile bir semineri düzenledik.
1999’da Finlandiya bir gerileme içindeydi. Yüksek tek-
nolojiyle bunun üstesinden geldik. Hükümet teknolojiye
yat›r›m yapt›. Bir toplumun bilgi toplumuna dönüflmesi
için tüm aktörlerin birlikte çal›flmas› flart. Finlandiya’dan
konunun uzmanlar› seminere gelip bizim bir bilgi toplu-
muna nas›l dönüfltü¤ümüzü anlatt›. Bu Finlandiya için
de kolay de¤ildi. Türk profesörler Türkiye’de yetene¤in
çok oldu¤unu ama bunlar› bir amaç için bir araya geti-
rip çal›flmalar›n› sa¤laman›n zor oldu¤unu söyledi. 

Bilgi ekonomisinde yaln›zca teknolojik bilgiden mi söz
ediyoruz?
Hay›r. Bilgi toplumunda her birey mümkün olan en k›sa
sürede bilgiye ulaflabiliyor. Bilgi ekonomisi, bilgi ve ileti-
flim teknolojileri dahil her konuda en güncel teknoloji,
bulufl ve bilgilerin kullan›lmas› demek. E-devlet, e-ifl, e-
okul uygulamalar› bunun önemli bir parças›. 

Bu 70 milyonu aflk›n bir nüfus için gerçek bir mücade-
le demek. Bu ülke için çözüm önerileriniz olabilir mi?
Biz bunu yapt›k ve baflard›k. Ama Finlandiya ve Türkiye
çok farkl› ülkeler. Türkiye’nin hakk›n› yememek gereki-
yor çünkü baz› fleyler de¤ifliyor. TÜB‹TAK’›n çok say›da
projesi var, hükümet çok say›da projeyi destekliyor. E-
devlet uygulamas›na geçildi. Art›k daha çok okulda bil-
gisayar var. Yani Türkiye’de de epey de¤iflim yaflan›yor.
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Selimiye Camii’ne bak›p da hayran olmamak
mümkün mü? Ya da Süleymaniye Camii, Topka-
p› Saray› ve di¤erlerine… Ne kadar korunduklar›

uzun y›llar›n tart›flma konusu olsa da Osmanl› dönemin-
den günümüze çok say›da camii, külliye, saray, han,
zaviye gibi mimari eserler kalm›fl. Bugün bu iflin ilmini
okumam›fl insanlar olarak dahi Osmanl›’dan günümüze
kalan eserlere bakar ve teknolojinin esamesinin okun-
mad›¤› dönemlerde o sütunlar›n, oymalar›n, iflçili¤in na-
s›l gerçeklefltirildi¤ine, ard›ndaki felsefenin ne oldu¤una
dair uzun uzun kafa yorar›z. “Toplum örgütlenmesini
mimariden daha iyi anlatan baflka bir dal yoktur” diyor
sanat tarihçisi ve mimar Do¤an Kuban. Mimariye baka-
rak toplum koflullar›, yönetim anlay›fl›, iktidarlar hakk›n-
da bir kan›ya varmak mümkün. Kuban, 50 y›ll›k biriki-
miyle befl y›lda yazd›¤› ve bugüne kadar Osmanl› mima-
risi hakk›nda yaz›lm›fl en kapsaml› eser olan “Osmanl›
Mimarisi” adl› kitab›nda Osmanl› mimarisini tarihsel bir
süreç içinde ele al›yor. Görkemli saraylar›n, camilerin hi-
kayesini anlat›yor. “Mimari Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
en büyük yarat› alan›d›r” diyor Kuban, “Çünkü sultan›n
saraya ihtiyac› vard›r. Her koflulda bu saray yap›lmak
zorundad›r. Toplum örgütlenmesine paralel bir mimari
hep olmak zorunda. Yüzlerce y›ll›k bir imparatorluk da
kendi mimarisini gelifltiriyor, kültürünü ortaya koyuyor”.

Tarih yoruma aç›k bir bilim dal›; ifl sanat tarihi olunca da-
ha da karmafl›k bir hal alabiliyor. Kuban’a kendisini en
çok neyin zorlad›¤›n› soruyoruz. Cevab› net: “En çok bir
sanat tarihçisi olarak do¤ru bir tarih yazmak için zorlan-
d›m. Do¤ru bir tarih yaz›l›r m› dersen, o ayr› bir konu. Ta-
rihi do¤ru anlamak laz›m. Tarihi do¤ru yazmak laz›m.”

Peki bir mimar olarak… “Çevrenin de¤iflmesi için çok
u¤raflt›m. Bizde çözülememifl bir uygarl›k sorunu var.
Estetik düflünce, flehrin gerekleri, halk›n istekleri ara-

s›nda müthifl bir boflluk var. Bir mimar olarak iflimiz bu
boflluklar› kapatmaya çal›flmak oldu. Peki kapatabildik
mi? En az›ndan çok u¤raflt›k...”

Osmanl› mimarisinin en belirgin özellikleri neler?
Osmanl› mimarisi Akdeniz, Yak›n ve Ortado¤u mimari
geleneklerinin sentezidir. Osmanl› mimarisi ‹slam dün-
yas›n›n di¤er bütün ‹slami yap›lar›ndan ayr›lan, çok geo-
metrik, kesin ve strüktürel bir mimaridir. Osmanl› eser-
leri Avrupa’daki tüm kubbeli yap›lardan ayr›l›yor, hiçbiri-
ne benzemiyor. Michelangelo’nun San Pietro Kilisesi ile
Mimar Sinan’›n Selimiye Camii’ni yan yana koydu¤u-
nuzda ikisinin de tek kubbeli oldu¤unu ama ne boyut ne
de tasar›m aç›s›ndan birbirlerine benzemediklerini gö-
rürsünüz. Osmanl›’n›n özgün bir üslubu vard›r. Kendine
özgü bir dünya görüflü, mekan, kültür, süsleme anlay›fl›
vard›r. Osmanl› mimarisini nerede görürseniz görün
ay›rt edersiniz. Osmanl› mimari üslubunun arkas›nda
hem ‹slam hem Selçuklu hem de Anadolu’da kubbeli
yap›n›n geliflmesi gelene¤i yat›yor. Osmanl› döneminde
en bafl›ndan beri var olan dini yap› gelene¤inin kubbe-
nin a¤›rl›k kazand›¤› bir kompozisyona ulaflmas› gerçek-
lefliyor. Bunun da arkas›nda Roma, Sasani, Bizans, ‹l-
hanl› gelene¤i, simgesel referanslar var. Osmanl› mima-
risi arkas›nda bin küsur y›ll›k koskoca bir tarih bar›nd›r›-
yor. Bak›n Selimiye Camisi’ne. Osmanl› mimarisinin tüm
özgün niteliklerini ve dünya mimarisi içindeki özel statü-
sünü belirleyen bir baflyap›tt›r bu camii. 

Kitab›n›zda “padiflah›n çevresindeki mutlak yo¤un-
laflma Osmanl› sanat› ad› alt›nda yap›lan her fleyin
sarayla s›k› bir iliflki içinde ortaya ç›kmas›na sebep
olmufltur” diyorsunuz. En görkemli yap›lar›n bafl-
kentlerde yer almas› bu nedene mi dayan›yor?
Güçlü üsluplar benzer koflullarda yarat›l›r. Güçlü üslup-
lar›n arkas›nda dini, politik ve ekonomik irade yer al›r.
Bunlar da hükümdarlarda oldu¤u için, hükümdarlar da
en çok nereden dünyaya kumanda ediyorsa yapt›rd›k-
lar› eserler de oralarda yer al›r. Osmanl› baflkentleriyle
idare edilen, her fleyin baflkentlerde yo¤unlaflt›¤› bir

sisteme sahipti. O sistemde de ‹stanbul, Edirne, Bursa
vard›. Ama temelde her fley ‹stanbul’da, saray›n çevre-
sinde saray›n iste¤i, saray›n yaflam› için yap›ld›. Türki-
ye’de camiler de genellikle yapt›ranlar›n ad›yla an›l›r.
Tanr›’ya adanmaz çünkü her fley zaten Tanr›’n›nd›r, o
nedenle örne¤in Sultan Süleyman Camisi denir. Cami
padiflah için, sultan için, padiflah›n k›zkardefli, annesi
için yap›l›r. Camiler sultan›n varl›¤›n›, gücünü, kimli¤ini
ve dini anlamda gücünü gösterir. Prestij aç›s›ndan
önem tafl›yan camilerin sosyal fonksiyonlar› da vard›r.
Sultanlar›n camileri hep bir külliyenin parças› olarak ya-
p›lm›flt›r. Külliyelerin içinde hanlar, hamamlar, medrese,
imarethaneler vard›r. Bunlar hep sosyal ifllevleri olan
toplumsal odaklard›r. Camiyi yapt›ran ekonomik irade-
ye sahip oldu¤u için cami k›sa sürede infla edilir ama
Avrupa’da katedrallerin yap›m› yüzy›l sürerdi, çünkü ar-
kas›nda halk vard›. Avrupa’da yap›m› iki yüzy›l süren
katedraller vard›r.

Peki daha küçük Anadolu kentlerindeki durum...
Anadolu’da da eserler var ama daha küçük çapl›. On-
lar da paflalar›n, sadrazamlar›n, beylerbeyinin yapt›rd›-
¤› eserler. Anadolu’da sultanlar flehzadeliklerini geçi-
rirdi. Örne¤in Sultan II. Beyaz›t’›n Edirne, Amasya’da
yapt›rd›¤›, III. Murad’›n Manisa’da yapt›rd›¤› yap›lar
var. Ama temelde büyükler hep baflkentlerde yap›l-
m›flt›r. Mimar Sinan’›n bütün büyük eserleri baflkent-
lerde yer al›r.

3 5

Yüzy›llarca Asya, Avrupa ve Afrika k›talar›nda hüküm süren Osmanl›’n›n mimarisi için,  
“‹mparatorlu¤un en büyük yarat› alan›d›r” diyor Prof. Dr. Do¤an Kuban ve ekliyor: 

“Osmanl›’n›n dünyaya hediye etti¤i en önemli fley mimaridir”.

Do¤an Kuban
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Osmanl›’da mimari edebiyata, felsefeye, müzi¤e k›-
yasla daha geliflmiflti diyebilir miyiz?
Osmanl›’da mimari di¤erlerine k›yasla evrensel bir düze-
ye ulaflm›flt› dersek daha do¤ru olur. Osmanl›’da edebi-
yat da geliflmifl ama o nispeten s›n›rl› bir kültürün edebi-
yat› olmufl. Mimaride ise durum bir hayli farkl›, daha ev-
rensel bir durum söz konusu. Osmanl›’n›n uygarl›¤a he-
diye etti¤i en önemli fley bence mimari. 

Dünyan›n Osmanl› mimari sanat›na bak›fl› nas›l?
Dünya Osmanl› mimarisini önce Bizans sanat›n›n kop-
yas› olarak de¤erlendiriyordu. Osmanl›’y› etkileyen Bi-
zans gelene¤i ve Ayasofya’d›r ama ortaça¤ Bizans’› de-
¤ildir. Ayasofya’dan etkilenmeyen bir adam olabilir mi?
Kimi götürsen etkilenir. Bir mimar, haliyle etkilenir. Aya-
sofya erken dönemde çok güçlü bir imparatorun, Jüs-
tinyen’in yapmak istedi¤i bir bazilikayd›. Bizansl›lar er-
ken Ortaça¤’dan itibaren kubbeli yap›lar yapmaya bafl-
lad›lar ama ahflap kubbeler yapt›lar. Jüstinyen daha bü-
yük kubbeler yapmak istedi¤i zaman tu¤la kullan›lmaya
baflland›. Kubbe her yerde var. Romal›lar’da, Sasani-
ler’de, Bizansl›lar’da. Ama kubbenin büyük bir strüktü-
rün parças› olmas›, mimarinin bafl ö¤esi olarak öne ç›k-
mas› yaln›zca Osmanl›’da oldu. 16. yüzy›lda bütün dün-
yadaki kubbe uygulamalar›n›n ulaflt›¤› en yüksek aflama
Osmanl› mimarisinde olmufltur. Dikkat ederseniz ne
‹ran ne M›s›r ne de baflka bir yerdeki kubbelere benze-
mez Osmanl› kubbeleri. Bir tek Ayasofya’ya benzer. T e-
melde, Türk sanat›na sempati ile yaklaflan sanat tarih-
çileri, Osmanl›lar›n ‹stanbul’u ald›klar›nda, kendilerine
özgü bir mimari gelenekleri oldu¤unu kabul ederler. Fa-
kat onlara göre Osmanl› mimarisinin belirli bir üslup ka-
zanmas›na yol açan Ayasofya etkisidir.

Osmanl› Mimarisi kitab›n›z› nas›l yazd›n›z?
Kitab›m›n önsözünde de yazd›¤›m gibi bu kitapta sunu-

lan “Osmanl› Mimarisi”, yar›m yüzy›l içinde araflt›rarak,
ders vererek, yazarak gelifltirdi¤im bir sanat ve tarih
yorumunun sonuçlar›n› içeriyor. Kitap Osmanl› mimari-
sinin geliflmesini genel bir tav›r, tarihi ve sosyal çerçe-
ve, bir zevk kültürünün aflamalar› içinde, ayr›nt›l› olarak
anlat›yor. Bu bugüne kadar Osmanl› mimarisi hakk›nda
yaz›lm›fl en ayr›nt›l› kitap.

Toplumsal yaflam› anlaman›n yolu mimariden geçi-
yor diyebilir miyiz?
Bar›nmak, t›pk› yemek yemek gibi bir ihtiyaç. Mimari de
buna tekabül ediyor. Dünyadaki en ilkel topluluklar bile
bar›naks›z yaflayamaz. Dolay›s›yla mimarl›k toplumun çok
do¤rudan bir iste¤ine cevap veren bir etkinlik. Mimarinin
toplumla iliflkisi birebirdir. Hastane, ilaç, havaalan›, büro,
ev, camileri düflünün. Bütün ifllemlere tekabül eden bir
bar›nak tipi var. Bunun ad› mekansal örgütlenmedir. Dün-
yada toplum örgütlenmesini mimariden daha iyi anlatan
bir dal yoktur. 100 y›l öncesine bakt›¤›n›zda flimdi gördü-
¤ünüz yap›lar›n hiçbiri yoktu. 200 y›l önce hanlar vard›
ama oteller yoktu. Toplumsal ihtiyaçlar farkl›laflt›kça he-
men ona uygun bir mimari de gelifliyor. 

Türkiye’de mimari ne yönde gelifliyor?
Dünyayla paralel gelifliyor tabii ki ama yarat›c› olmaktan
uzak. Çünkü toplum, kültürü hep ithal ediyor. Tabii ya-
rat›c› olan, yurtd›fl›nda okumufl, araflt›rm›fl, özel mimar-
lar var ama say›lar› çok az. Temelde bakt›¤›n zaman
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Paris’te 10 tane yeni ve iyi apartman görürsen, ‹stan-
bul’da bu say› birdir. Bu kültürle, teknolojiyle, estetikle,
toplum davran›fllar›yla ilgili bir durum. Mimari bilinç, in-
san›n çevresiyle olan iliflkisinde baz› hassasiyetlerin
artmas›na ba¤l›. Türkiye’de mimarlar taklit ediyor.
Özellikle 19. yüzy›ldan sonra hep d›flar›dan alm›fl›z. Bu-
gün de Allah ne verdiyse almaya devam ediyoruz. Bi-
zimkisi al›c› bir kültür. Henüz kendimiz bir fley yarata-
cak yeterlili¤e sahip de¤iliz. Güzel bir otobüs dura¤›
yap dersen, örneklerine bak›p yapabiliyoruz ama güzel
bir gökdelen yap derseler, d›flar›dan adam getirmemiz
gerekiyor. 

‹stanbul’un tarihi dokusunu bozmadan modern mi-
mari örnekleri yapmak nas›l mümkün olur?
Art›k ‹stanbul’un tarihi dokusundan söz etmek mümkün
de¤il. Çünkü yok, kalmad›. Ama bundan 40 y›l önce
vard›, bugüne kadar bu dokuyu yok etmeyi baflard›k.
‹stanbul’un tarihi dokusu dedi¤imiz fley, sur içinde, Üs-
küdar’da, Bo¤az’da, Galata’dayd›. Bugün yoklar. Ko-
naklar, yal›lar hepsi yok oldu. ‹stanbul’un dokusu böyle
de¤ildi ki. ‹stanbul sokaklar›na arabalar›n girmedi¤i, in-
sanlar›n yürüyerek ya da atlarla dolaflt›¤› bir yerdi. fiim-
di her yere arabayla girebiliyorsun, eski binalar› da y›k›p
yerlerine apartman yap›yorlar. Yap›lan bütün iyilefltirme
projeleri de tarihi dokuyu korumaktan çok uzak.

Peki ne olacak ‹stanbul’un durumu?
Bir fley olmayacak. Her fley bozuluyor gibi gözüküyor,
ama asl›nda her fley hemen bozulmuyor. Örne¤in yeflil
alanlarda çok yayg›n ya¤ma oldu ama yine de Sultan
köflklerinin etraf›ndaki bahçeler kald›. ‹stanbul’un her fle-
ye karfl›n çok flaheser bir topografyas› var. Eski baz› yer-
ler özelliklerini her fleye karfl›n koruyor. Ancak yeni ma-
hallelere gidersen oralar›n ne kadar aceleye getirilmifl,
estetikten uzak yerler oldu¤unu görürsün. Biz dünyayla

beraber yaflad›¤›m›z için baz› fleyler de iyileflmek zorun-
da. Bugün bir kötü apartman yap›l›rsa, yar›n daha iyisi
yap›labilir. Ne de olsa dünyadan haberimiz var, teknoloji
de¤iflti. Dolay›s›yla yer yer birazc›k iyileflmeler olabilir. 

Bizde restorasyon bilinci, kültürü neden geliflmemifl?
fiehirli de¤iliz. Ben Danimarka’ya gitti¤imde çok flafl›r-
m›flt›m. Kopenhag’da bir tane yüksek bina vard›, o da
dokuz katl›yd›. ABD gökdelenler ülkesi ama gökdelen-
ler flehir merkezinde. Dallas’›n d›fl›nda kimse yüksek
apartmanlarda oturmuyor, hep tek katl› evlerde yaflan›-
yor. Fransa, Almanya’da yeni bina yok. ‹talyan flehirle-
rine bak›yorsunuz bizden daha uygar, daha zengin,
teknolojik olarak daha geliflmifller. Binalar›n› y›kmam›fl-
lar. Biz ise yok etmifliz. Diyeceksiniz ki bizimki ahflapt›,
dayanm›yordu, ama dayananlar vard›. 

Peki bu bu bilinç gelifltirilemez mi?
Asl›nda gelifliyor, ama çok a¤›r. Geliflene kadar da fle-
hirler kalmad›. Biz camileri kurtard›k gibi görünüyor.
Çünkü camiler an›tsal yap›lar, y›kam›yorsunuz. Üzerle-
rinde belli dini semboller var. Onlar› görünüflte kurtar-
d›k. Restorasyon çok üst düzeyde bir ifl. Bir tarihi ya-
p›y› önce seveceksin, önemini bileceksin, içindeki eski
yaflam› ö¤reneceksin, o senin tarih bilincin içinde bir
yere oturacak, onu annenin çok de¤erli bir miras›n› ko-
rur gibi koruyacaks›n. Korumak için büyük çaba harca-
yacak, paralar yat›racaks›n. Bunlar Türkiye’de var ol-

mayan fleyler. Restorasyon çok üst düzeyde bir kültür.
O kültür olay›na yaklaflana kadar flehirleri çoktan yok
ettik. Cami restore etmek nispeten kolay ama flehir
kurtarmak kolay de¤il. ‹stanbul’da olay bitti. Ama Ana-
dolu’nun k›y›s›nda köflesinde biraz kald›. Safranbolu
örne¤in, onu biraz kurtard›k. Çünkü Safranbolu’nun
geliflmesi tesadüfen flehir d›fl›nda oldu. 

Safranbolu UNESCO’nun Dünya Miras› Listesi’nde
yer al›yor.
Öyle. Dünya Miras› Listesi’nde tek bir Türk yap›s› var ki
o da Sivas’taki Divri¤i Ulu Camii. Dünyada efli benzeri
olmayan bir yap›, ama onu da kurtaramad›k. 40 y›ld›r
bu yap› için mücadele ediyorum, hala bir fley yapama-
d›k. 779 y›ll›k bir an›t yap›, benzersiz bir kültür hazine-
sinden söz ediyorum. 

Nedir bu yap›y› böylesine benzersiz yapan?
Tafl iflçili¤i, süslemeleri, bezemeleri. ‹slam ve Türk sanat
tarihinin yontusal nitelikte en büyük tafl oyma bezeme ör-
ne¤idir. ‹slam’›n figüratif sanata karfl› olan sanat gelene¤i
içinde dünyan›n di¤er kültürlerindeki özgün yontu gele-
neklerine efldefl bir sanat niteli¤i tafl›yan, üç boyutlu bir
özgün yaratmad›r. Yerleflmifl toplumlarla göçer toplumla-
r›n simbiyotik yaflamlar›ndan kaynaklanan bir kültürel çok
kaynakl›l›¤›n en önemli gösterilerinden biridir. Ama onu da
henüz kurtaramad›k. Bir de trafi¤i kurtaram›yoruz. Çünkü
insanlar arabay› at arabas› gibi kullan›yor.

Do¤an Kuban kimdir
1926 y›l›nda Paris’te do¤du.
1949 y›l›nda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakül-
tesi’ni bitirdikten sonra fakül-
tenin Mimarl›k Tarihi Kürsü-
sü’ne asistan oldu. 1950’ler-
de ‹talya’ya giderek Röne-
sans mimarl›¤› üzerinde çal›-
flan Kuban, 1962’de Full-
bright bursuyla konuk ö¤re-
tim görevlisi olarak ABD’deki
Michigan Üniversitesi’nde bulundu. 1960’lar ve
70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin
bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks
Araflt›rma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çal›flt›.
1965’te Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunla-
r› adl› çal›flmas›yla profesör olan Kuban, 1974-77 y›l-
lar› aras›nda ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nde dekanl›k yap-
t›. ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nde Mimarl›k Tarihi ve Res-
torasyon Enstitüsü’nün kurulmas› için çal›flan Kuban,
1975’te kuruluflu tamamlanan Mimarl›k Tarihi ve Res-
torasyon Enstitüsü’nün baflkanl›¤›n› yürüttü. 1978-83
y›llar› aras›nda A¤a Han Mimarl›k Ödülü Yürütme Ko-
mitesi üyesi olarak çal›flt›. Türk, ‹slam, Anadolu mi-
marl›¤› ve sanat›n› konu alan kitaplar ve makaleler ya-
y›mlayan Kuban, Kültür Bakanl›¤›, Mimarlar Odas› ve
TÜB‹TAK hizmet ödülleri ald›.



Son zamanlarda sanal alemde güçlü bir hoax f›r-
t›nas› esiyor. Büyük flirketleri ciddi ekonomik za-
rarlara sokan ve ünlü kiflilerin imaj›n› zedeleyen

hoax’lar, toplumu yanl›fl bilgilendirerek insanlar›n gün-
lük hayatlar›n› büyük ölçüde etkiliyor. Peki tüm dünya-
da ortal›¤› kas›p kavuran bu hoax sözcü¤ü ne anlama
geliyor? Türkçede flaka, latife, hile, rivayet, oyun an-
lamlar›na gelen hoax, bilgisayar kullan›c›lar› taraf›ndan
ciddiye al›nan dedikodu olarak tan›mlan›yor. 

Genellikle insanlar› korkutmak ya da insanlar-
la dalga geçip e¤lenmek amac›yla yaz›lan
hoax’lar asl›nda uydurma hikayeler. Ço¤un-
lukla yabanc›lar taraf›ndan ortaya at›lan ho-
ax’lar, Türkçeye çevrilerek e-postalar arac›l›-
¤›yla virüs gibi yay›l›yor. Yalan, yanl›fl bilgileri
içeren e-postalar okuyanlar için de tam bir zaman
k a y b › .

H›zla yay›l›yor
Bir gün arkadafl›n›zdan bir e-posta al›yorsunuz. Ne ol-
du¤unu merak ediyorsunuz ve mektubu aç›yorsunuz.

Bir bak›yorsunuz ki, e-postada bir polisiye vakadan söz
ediliyor: “Uyand›¤›mda buz gibi bir küvetin içindeydim
ve böbre¤im yoktu, dikkat edin organ mafyas› art›k her
türlü ortama giriyor…” Bu içerikte yüzlerce mail dolafl›-
yor. Ancak adli tutanaklarda, polis kay›tlar›nda böyle
bir olaya rastlanm›yor. 

Ya da di¤erleri: “Lütfen insanl›k nam›na bu mesaj›
mümkün oldu¤unca çok kifliye yollay›n ve acilde yatan

küçük bir k›z›n hayat›n› kurtar›n…” (Kim bu küçük
k›z?), “Yaln›z bafl›n›za kalp krizi geçirirseniz

hemen bunlar› yap›n…” “Microsoft uyar›yor
Windows’unuzda virüs tespit edildi, hemen
sulfnbk.exe dosyasini silin.” (Sak›n silmeyin!)

“Bu e-posta’y› 1000 kifliye gönderirseniz Di-
neyland’dan bedava bir tatil kazanacaks›n›z.”

(Acaba Disneyland’›n haberi var m›?) “MSN paral›
olacakm›fl hesab›n›z›n aktif olarak kulland›¤›n›z› kan›tla-
mak için bu maili 18 kifliye yollay›n, ekrandaki yeflil
adam mavi olacak…” “Bu mektubu 10 dakika içinde
yollamazsan›z bafl›n›za kötü fleyler gelir ya da yüzünüz-
de sivilceler ç›kar…” 

Kafan›z biraz kar›fl›yor, flafl›r›yorsunuz. Ancak e-posta-
y› yollaman›n faydal› olaca¤›n› düflünerek adres defteri-
nizdeki tüm al›c›lara yönlendiriyorsunuz. Yaln›z tam bu-
rada büyük bir hata yap›yorsunuz, çünkü bu flekilde
hoax’lar›n yay›l›p ünlenmesine fark›nda olmadan katk›-
da bulunuyorsunuz. 

En iyi kozu: Bilgisizlik
H›zla yay›lan hoax’lar al›c› kiflilerin konu hakk›ndaki bil-
gisizliklerinden faydalan›yor. Gereksiz yere a¤a yük ge-
tiriyor, sistem kaynaklar›n› israf ediyor, hatta insanlar›
yanl›fl yönlendirdi¤inden bazen çok tehlikeli bile olabili-
yor. Hoax’lar›n tek ifle yarar taraf›ysa hoax’› yayan kifli-
yi tatmin etmek oluyor.

Biraz inceledi¤inizde hoax’lar› içeren e-postalar›n ger-
çekte as›ls›z oldu¤unu anl›yorsunuz. Örne¤in açt›¤›n›z
bir e-postada bu mektup size bol flans getirmesi için
gönderilmifltir deniyor. Halbuki teknoloji ve bat›l inanc›n
bir arada olmas› akla uymuyor. Baflka bir e-postada “X
adl› hastanede yatmakta olan X adl› kanser hastas› ço-
cu¤a e-posta gönderin, ameliyat paras›n› ç›karmas›na
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Elektronik yalanlar
Hayal gücü geliflmifl insanlar kendilerine yeni bir e¤lence buldu: Hoax. Yalan içerikli bu e-postalarla 
toplum kolayca yanl›fl yönlendiri l ebiliyor, ortaya ç›kan kargaflay› zevkle izlemek de baz›lar› için bir 
çeflit ego tatmini oluyor.



katk›da bulunun” diyor. Galiba bu çocuk hastanede 10
y›l› aflk›n yat›yor, çünkü ayn› e-posta y›llard›r sanal or-
tamda dolafl›yor.

Tan›nm›fl firmalar hoax kurban›
Hoax’larda, mesajlar›n inand›r›c› olmas›n› sa¤lamak için
tan›nm›fl firmalar›n ya da insanlar›n ad soyadlar›, tele-
fon numaralar› ve meslekleri yaz›l›yor. Hoax’lardan son
dönemde oldukça zarar gören firmalardan biri Danone.
Ortaya at›lan as›ls›z habere göre, Frans›zlara ait olan
Danone, Sabanc› Holding arac›l›¤›yla Türkiye pazar›na
çocuklar›n zihinsel ve fiziksel geliflimini etkileyecek
ürünler sunuyor. Böylece geliflim döneminde olan Türk
çocuklar›n›n zeki olmas› engellemeye çal›fl›l›yor. Daha-
s›, Danone Türkiye’de kendi kurumuna ba¤l› olarak ça-
l›flan flirket ve da¤›t›m elemanlar›na da yüksek ücretler
ödüyor. Bu yüzden hoax’ta tüketicilere Danone ürünle-
rini kullanmamalar› s›k›ca tembih ediliyor.

Ayr›ca hoax’› haz›rlayan kifliler daha da inand›r›c› olabil-
mek için e-postada Turan Karadeniz isimli bir ö¤retim
görevlisinin imzas›na yer vermifl. ‹flin asl›, Sabanc› Hol-

ding ve Danone yollar›n› uzun bir zaman önce ay›rm›fl-
t›. Ancak hoax’› haz›rlayanlar Sabanc› Holding ve Da-
none aras›nda olan bu eski ba¤dan yararlan›yor, böy-
lece iki firman›n da imaj›n› zedeleyerek firmalar› ekono-
mik zarara sokmay› hedefliyor. Ayr›ca olup bitenden
haberi olmayan, tan›m›fl bir akademisyenin ismini de
kullanarak insanlar› daha rahat manipüle edebiliyorlar.
Rivayetin kitlelere yay›lmas›ndan sonra, Danone firma-
s› Karadeniz’e bir tepki mektubu gönderdi. Karade-
niz’se ad›n›n geçti¤i flafl›rt›c› olay›n as›ls›z oldu¤unu net
bir flekilde ifade etti. Danone, akademisyen Karade-
niz’in de rol ald›¤› reklam filmlerine büyük bütçe ay›ra-
rak hedef kitlesini ikna etme yoluna gitti. 

Tavu¤a benzeyen garip yarat›klar
Ünlü Amerikan fast-food zinciri Kentucky Fried Chic-

k e n’ › n (KFC) bafl›na gelenler de inan›l›r gibi de¤ildi. fiir-
ketin, tüysüz, garip tavuklar üretti¤i konusundaki hoax
geçti¤imiz y›l tüm dünyay› sarst›. Yay›lan e-postalarda
ABD’deki New Hampshire Üniversitesi’nin yapt›¤› arafl-
t›rma kan›t olarak gösteriliyordu. Ayr›ca dünyaca ün sal-
m›fl firman›n k›sa bir süredir marka aç›l›m›n› kullanmad›-
¤›, yerine k›saltmas›n› tercih etti¤i de hoax’ta belirtiliyor-
du. Buna neden olarak da k›saltmada tavuk sözcü¤ü-
nün geçmemesi gösteriliyordu. Dahas› KFC’nin gerçek
tavuklar kullanmad›¤›n›n, aksine mutasyona u¤rat›lm›fl
tavuklar› kulland›¤›n›n alt› çiziliyordu. Bu tavuklar›n tüyü,
aya¤› ve gagas›n›n olmad›¤›na, tavuklar›n vücutlar›na
enjekte edilen tüpler arac›l›¤›yla yaflat›ld›¤›na, tavuklar-
dan daha fazla et sa¤layabilmek için tavuklar›n kemik

yap›s›n›n ciddi ölçülerde küçültüldü¤üne de dikkat çeki-
liyordu. ‹ddiaya göre, KFC böylece üretim maliyetlerini
fazlas›yla düflürmeyi planl›yordu. Bu nedenle insanl›k
nam›na tüm tan›d›klar›m›z› bu flash haberle bilgilendir-
memiz hoax’ta s›k s›k tembihleniyordu. Hakk›ndaki bu
uydurma hikaye yüzünden KFC tüm dünyada oldukça
tepki ald›. Milyonlarca insan KFC’lerin önlerine y›¤›larak
protestolar düzenledi. KFC sat›fllar› düfltü. 

E-postayla cep telefonu
Nokia’n›n dünya çap›nda bedava cep telefonu da¤›tt›¤›
da bir zamanlar popüler olan hoax’lar aras›ndayd›. Ri-
vayete göre, uluslararas› komünikasyon flirketi Nokia,
ürünlerini tüm dünyaya tan›tabilmek için bir promosyon
dönemi bafllatt›. Böylece kamuoyunun nabz›n› tutacak
ve yeni ç›kard›¤› baz› modelleri piyasaya sürüp sürme-

yece¤ine karar verecekti. Bedava cep telefonu kazan-
mak için e-postay› alanlar›n yapmas› gereken, hoax’›
içeren mesaj› 8 kifliye yollamakt›. Daha sonrada yolla-
d›klar› mailin bir kopyas›n› anna.swelan@nokia.com’a
göndermekti. ‹fllem gerçeklefltikten iki hafta sonra, No-
kia yetkilileri onlarla irtibata geçecek ve hediye cep te-
lefonlar›n› adreslerine yollayacakt›. Hediye cep telefon-
lar›n› alamayanlar bir süre sonra Nokia’ya flikayette bu-
lunmaya bafllad›lar. Firmay› sözünde durmamak ve in-
sanlar› kand›rmakla suçlad›lar. Nokia, çareyi bir bildiri
yay›nlamakta buldu. Gelifli güzel gönderilen e-postala-
r›n takip edilmesinin teknoloji aç›s›ndan mümkün olma-
yaca¤›n›n ve Nokia gibi sayg›n bir kuruluflun ürünlerini
tan›tmak için böyle kontrolsüz bir yönteme baflvurma-
yaca¤›n›n alt› çizildi. 

NASA’da hoax pani¤i
Dünya çap›nda etki yaratan bir di¤er hoax ise insano¤-
lunun büyük bir keflfi ile ilgili. Apollo adl› uzay arac›n›
kullanan astronotlar›n asl›nda Ay’a inmedi¤i NASA’n›n
ve bu olay›n içinde olan di¤er kiflilerin özel stüdyolarda
çekilen foto¤raflar arac›l›¤›yla insanlar› inand›rd›¤› dola-
flan hoax’lar aras›ndayd›. Hatta NASA’n›n bu tarz
komplo teorileri üretmeye devam edece¤i dedikodusu
da yay›l›yor. 1999 y›l›nda Gallup Araflt›rma fiirketi tara-
f›ndan yap›lan ankette, ABD halk›n›n yüzde 89’unun bu
hoax’u saçma buldu¤u, bu yüzden inanmay› reddetti¤i
ortaya ç›km›flt›.
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Bu bir sihir de¤il ama bizi çoktan tesiri alt›na ald›. E-postam›z 
onlarcas›yla dolup taflmaya bafllad›. Efsanevi bir ün kazanan 
hoax’lar art›k her yerde.

Microsoft’un sahibi Bill Gates’in servetini da¤›tt›¤› in-
ternette dolaflan haberlerden biri. Güya, Gates çok
kapsaml› bir deney üzerinde çal›fl›yor. Ona ait olan e-
postay› çevresindekilere yollayanlarsa Gates’in de-
neyine katk›da bulunmufl oluyor, çünkü Microsoft
gönderdi¤iniz tüm e-mailleri takip edebiliyor ve siz de
ona ait olan bu maili baflkalar›na gönderdikçe size
belli bir miktar para ödüyor. Oysaki e-mailleri sayabi-
lecek bir teknoloji henüz dünyada mevcut de¤il. Bu
yüzden Gates’in paralar› nas›l verece¤i büyük bir
merak konusu!  

Gates’in servetine ortak olaca¤›z



Toprak öyle sevecen, öyle sad›k, öyle içtendir
ki! Yo¤urursun, yere vurursun, bazen üzerinde
tepinirsin, çimdik çimdik kopar›rs›n, sonra

atefllere verirsin… Her seferinde heykel olur, çiçek
olur, kaya olur, kap olur. Afl›k Veysel’in dedi¤i gibi, ni-
met olur, döner gelir size.”  Bu sözler ömrünün 50 y›-
l›n› seramik sanat›na veren bir ustaya, Ayfer Karama-
ni’ye ait.

Elli y›l… Dile kolay, neredeyse bir ömür… Bu adan-
m›fll›¤›n alt›nda, y›llard›r bitip tükenmeyen, aksine gi-
derek artan bir tutku yat›yor. Karamani’nin serami¤e
duydu¤u yo¤un tutku ve aflk, konuflurken yüre¤in-
den gözlerine yans›yor. Ve bir anda sizi de sar›veri-
yor. Çamur, onun ellerinde kimi zaman birbirine aflk-
la sar›lan bir çifte, kimi zaman boynu bükük bir kad›-
na, kimi zamansa insan topluluklar›na dönüflüyor. Eli-
nizi uzatt›¤›n›zda tutacakm›fls›n›z gibi somut, ama ta-
fl›d›klar› duygular nedeniyle de bir o kadar soyut pa-
no ve heykeller. 

“Yaflad›¤›m sürece üretmeye devam edece¤im” diyor
Karamani. ‹lerleyen yafl›na karfl›n her gün atölyesinde
çal›fl›yor. Hatta ailesinin pazar günleri dinlenmesi yö-
nündeki uyar›lar›na bile kulak asm›yor. Sanatç›, eser-
lerini yarat›rken çamurla güçlü bir iletiflim kuruyor. Ça-
muru çuval›ndan ç›kar›p bir parça kopartmaya k›yam›-
yor. Onu canl› bir varl›k olarak görüyor. Ama bir kere
de eline ald› m›, onun dünyas›na girip içini döküyor.
“Yüre¤imin emrini dinliyorum. O neye sevinmifl ya da
üzülmüflse o ortaya ç›k›yor” diyor. Sanatç› 1957-
2007 y›llar› aras›nda yapt›¤› çok say›da pano ve hey-
kellerine yer verdi¤i, ‹fl Bankas› Kültür Merkezi Kibele
Sanat Galerisi’ndeki retrospektif sergisiyle, sanattaki
50. y›l›n› kutlad›. Sergiyi, Karamani’nin k›z› Arzu Kara-
mani ile efli Ersu Pekin’in haz›rlad›. Sanatç›n›n 50 y›l›n

birikimi eserlerini bir arada görmek, bir ömrün özetini
izlemek gibi… 

Seramik sanat›nda 50. y›l›n›z› bir sergiyle kutlad›n›z.
Seramikle dopdolu 50 y›l… 

Bu çok farkl› bir duygu. Sergiyi aç›ncaya kadar 50.
y›l›m› kutlayaca¤›m diye seviniyordum. Ama sa-

nat hayat›mda ilk yapt›¤›m pano ve alt› ay
önce bitirdi¤im heykelin bir arada sergilen-

di¤ini görünce ay›ld›m. ‹flin dehfletine ka-
p›ld›m. “Koca bir ömür bitmifl. Ben ya-
flam›fl›m ve gidiyorum” diyerek… Bu
sanata bir ömür verdim. Çok da iyi
yapt›m. Herkes 70 y›l yaflayabilir. Ama
herkesin arkas›nda b›rakaca¤› somut
bir fleyler yoktur. Yaflam›m›n her dö-
nemine ait eserlerimi görmem, bana
bambaflka duygular yaflat›yor. Bu, çok

zor ve hofl bir duygu. 

Seramik sizin için nas›l bir dil? Seramik-
le ne anlat›yorsunuz? 

Seramik, bafll› bafl›na bir dil. Atölyemdeki ma-
sam›n alt›nda duran çuvallar›n içindeki çamur,

asl›nda gizli kapakl› k›l›flar›n içine girmifl bir dünya-
d›r. Onlara bakar ve kendi kendime; “Tanr›m bunlar-

dan neler do¤acak?” diye sorar›m. Elime makas› al›p
torbay› açamam. Çamurdan bir parça koparmaya k›-
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Çamurdan bir yaflam
Ayfer Karamani, yar›m as›rd›r çamura hayat veriyor. Her bir eseri farkl› duygular bar›nd›r›yor.
Yüre¤inin emrini dinliyor, neye sevinmifl ya da neye üzülmüflse onu çamurla ortaya koyuyor.

Seramik sanat› 

Seramik Yunanca’da “kil” anlam›na gelen

“keramikos” sözcü¤ünden türemifl. Topra¤›n ateflte

sertleflmesi ile keflfedilmifl. Seramik, yüzy›llarca

insanlar›n suyu tafl›ma ve saklama ihtiyac›n›

karfl›lamak için kap kacak yap›m› ve yap› tu¤las›

amac›yla kullan›lm›fl. Bilinen kaynaklara göre

serami¤in en eski örnekleri Anadolu’da yeni tafl

döneminde bulunmufl. Bu dönemden sonra seramik

sanat›, M.Ö. 3000 500 Kalkolitik Dönem, M.Ö. 2500

– 1000 dönemleri aras›nda Truva ve Hitit, M.S. 11.

ve 13. yüzy›llarda Selçuklu ve 10. yüzy›lda

Anadolu’ya gelen Osmanl›lara miras kalm›fl ve

günümüze kadar ulaflm›fl. 

Ayfer Karamani
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yamam. Bu romantik duygular bittikten sonra makas›
al›p açt›¤›m zaman ç›kartt›¤›m iki topak çamur, bana
hemen kocaman bir dünyan›n kap›s›n› açmaya bafllar.
Ondan sonra seramikte ne söylemek istiyorsam onu
söyler ve yeni gelen sevgilimle neler söyleflece¤im di-
ye düflünürüm.

“Elime çamuru ald›¤›m an, nerede yafl›yorum, hava
nas›l, kaç yafl›nday›m gibi sorular anlam›n› kaybedi-
yor. Bir de bak›yorum ki çamurla ben bafl bafla kal-
m›fl›m” diyorsunuz. Bu farkl› bir boyut olsa gerek…   
Gerçekten çok farkl› bir boyut. Ben bunu çok abart›l›
yafl›yorum. Atölyeme gelen birisi eline bir çamur ald›¤›
zaman onunla oynar, çamuru hemen atamaz. Çamur,
kendisini kabul ettiriyor, sevdiriyor. Çünkü o canl›. Ben
ona öyle bak›yorum. Seramik esere bakt›¤›n›z anda
topra¤›n s›cakl›¤›n› hissediyorsunuz. O kadar do¤al
ki… Sanki çamur makinede hiç kar›flmam›fl, benim el-
lerimde yo¤rulmam›fl, al›nd›¤› gibi üzerine figürler yer-
lefltirilmifl gibi duruyor. K›r›lan t›rnaklar›mla topra¤a fle-
kil veriyor, onu y›rt›yorum. Seramik kalemleriyle de¤il,
ellerim, avuçlar›m ve t›rnaklar›mla yontuyorum. Figürle-
rin s›cak olmas›n›n nedeni, benim onlarla uzun bera-
berli¤im olmas›ndan kaynaklan›yor. S›caklar, çünkü
ateflleri var. 

Eserlerinizin oluflum süreciyle ilgili bilgi verir misi-
niz? 
Öncelikle çamuru yo¤uruyorum. ‹stedi¤im k›vama ge-
lince pano ya da heykel yapmak için flekil veriyor ve
daha sonra kurumas›n› bekliyorum. Çamur kuruduktan
sonra “bisküvi piflimi” denilen ilk piflirme ifllemi yap›l›-
yor. Bu aflamadan sonra renkleri daha önce tasarla-
d›ysan›z, ifliniz kolay. Bazen çamur kendi kendine ne
renk olaca¤›n› söylüyor. Onunla o kadar bütünlefliyor-

sunuz ki… Size; “Beni beyaz boya” diyor. Ama baz›la-
r› ise sürpriz yapmay› seviyor ve size hiçbir ipucu ver-
miyor. Böyle olunca birkaç gün bisküvi piflimine bak›p
düflünür ve sonunda boyalar›n› haz›rlamaya bafllar›m.
Bazen boya sulu ya da kuru olabiliyor. Bu da rengin
koyulu¤u ve aç›kl›¤›n› belirler. “Seramik, sürprizdir”
derler. Aceminin elinde sürprizdir. Aksi halde büyük bir
duvar› her dakika sürprizle boyayamazs›n›z. Seramik
boyand›ktan sonra tekrar piflirilir. ‹kinci piflirme ifllemi
daha zordur. Çünkü f›r›n› doldurmak zordur. Serami¤i
koyduktan sonra sabah f›r›n› çal›flt›r›yorum. F›r›n befl
saatte pifliriyor ve ben ertesi sabah› zor ediyorum. Ba-
zen 200 derecede f›r›n›n kapa¤›n› dayanamay›p aral›-
yor ve bak›yorum. Serami¤i f›r›ndan ç›kard›ktan sonra-
s› sanatç›yla ortaya ç›kan pano ya da heykel aras›nda-
ki hesaplaflma kal›yor. Her biri insana farkl› fleyler söy-
lüyor. Bazen “Neden bu rengi sürdüm” diye piflman
oluyorum, bazen de “‹yi ki böyle yapm›fl›m” diye sevi-
niyorum. 

Ayfer Karamani eserlerinin belirleyici özellikleri ne-
lerdir? 
Eserlerim hem çok soyut hem çok somut. Her bir eser
bofllukta yer kaplad›¤› için somut. Ama o kadar duygu
yüklüler ki, uçuvereceklermifl gibi duruyorlar. Her eser
farkl› bir duygu bar›nd›r›yor. Eserlerime flekil verirken

42 sanat: Ayfer Karamani
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belli desenler üzerinde birebir çal›flm›yorum. Deforme
etmeyi, bir fleyler katmay› seviyorum. O zaman kendi-
mi dile getiriyorum. Üniversitede birebir desenlerle ça-
l›flarak yetifltirildik. Desenleri birebir ve en do¤ru flekil-
de çizmeye u¤rafl›r ve bunun için not al›rd›k. Ama son-
ralar› insan farkl› biçimler aramaya bafll›yor. Örne¤in,
kolu incecik upuzun yap›nca forma daha çok yak›fl›yor.
15-20 cm’lik boyun yap›nca daha güzel duruyor. Belki
bu endiflelerle eserlerimde soyutlamalara yer veriyo-
rum. 

Eserlerinizde a¤›rl›kl› olarak insan figürü kullanman›-
z›n nedeni nedir?
Bu bir dürtü. ‹nsan›n beyni ve yüre¤i öyle çal›flmak is-
tiyor. Nedenini net bir flekilde aç›klayamam. Ama insan
sevgisinden kaynakland›¤›n› söyleyebilirim. Ben insan-
lar› çok severim. Toplum insan› de¤ilim, seçiciyim. Yal-
n›z çal›flmay› seviyorum. Ama o anda benimle birlikte
olan çamurdan insanlarla kalabal›¤› yafl›yorum. Bana
hiç yaln›z›m gibi gelmiyor. 

Eserlerinizdeki boyutsal büyümeyi neye ba¤layabiliriz?
Küçük boyutta bir eser yapmak beni tatmin etmiyor.
Söylemek istedi¤imi söyleyemiyorum.  Belki bunda çok
fazla büyük duvar yapmam›n etkisi var. Duvar›n bütü-
nünü gördü¤ünüz zaman büyük sevinç yafl›yorsunuz.
Sanki onu siz yapmam›fl ve yeni bir fley görüyormufl-
sunuz gibi hissediyorsunuz. Duvar yaparken yaflad›¤›m
bu duygular› küçük bir panoda yaflayam›yorum. Bu
heykellerime de yans›yor. 

Seramik sanat›n›n zor ve keyifli yanlar› neler?
Seramik sanat›n›n çok zor yan› var. Yüzde 70’i a¤›r ifl-
çilik. Örnek verecek olursam, yap›m aflamas›nda ça-
mur içeriden inceltilir. Aksi halde çamur patlar ve bütün
emek bofla gider. Patlad›¤› zaman o eseri bir daha ya-

pamazs›n›z, çünkü küsersiniz. Yar› kurumufl bir hal-
deyken çamurun içi oyulur. Islakken yontarsan›z defor-
me olur. Kurumaya yüz tutan çamuru ›slat›rsan›z par-
çalar çatlamaya bafllar. O kadar zor taraflar› var ki…
Ama seramik sanat›n›n bütün bu zorluklar›n› unuttura-
cak kadar keyifli yanlar› da var. Çal›flmak, bafll› bafl›na
keyifli. Çünkü ideal edinip bir fleyler yap›yorsunuz. 15
gün, bir ay ya da üç ay sonra eser; “Bittim ben” diye
ortaya ç›k›yor. Bunun verdi¤i keyfi yaflamayan bilemez. 

Ruh haliniz eseri olufltururken ne kadar etkili oluyor? 
Esere bafllarken ruh halim yüzde 100 etkili oluyor. Bir
eserin çizimini yaparken ruh halim beni etkiliyor. Üç
gün sonra ruh halim de¤iflse bile o esere bafllad›¤›m
ruh halimle eseri bitiriyorum. Çok mutsuz bir günüm
olabilir, karamsar bir eser yarat›yor olabilirim. ‹ki gün
sonra hepsi geçebilir, ama o eseri o ruh hali içinde ta-
maml›yorum. 

Bir sanatç› olarak nelerden ilham al›yorsunuz? 
Her fleye aç›¤›m. En yak›n›mdaki insan›n üzüntüsüne,
en uza¤›mdakinin neflesine ve dünyan›n haline kulak t›-
kamam mümkün de¤il. Her fleyden etkileniyorum. Ama
bilinçli olarak etkilendikten sonra oturup eserlerimi ya-
ratm›yorum. Yüre¤imin emrini dinliyorum. O neye se-
vinmifl ya da üzülmüflse o ortaya ç›k›yor. 



4 4 söylefli: Çetin Nuho¤lu
r ö p o r t a j: esra melek yi¤itsözlü f o t o ¤ r a f: flaban dursun

De¤iflen kalite kavram›
Otuz y›l önce “kalite” yaln›zca ürünün kalitesini ifade eden bir kavramd›. Zaman içinde süreçlerin 
ve insanlar›n oluflturdu¤u sistemin denetimi anlam›na gelen “kalite”, bugün art›k yönetim kalitesini 
ifade ediyor.

De¤iflen kalite kavram›
Otuz y›l önce “kalite” yaln›zca ürünün kalitesini ifade eden bir kavramd›. Zaman içinde süreçlerin 
ve insanlar›n oluflturdu¤u sistemin denetimi anlam›na gelen “kalite”, bugün art›k yönetim kalitesini 
ifade ediyor.



B undan yaklafl›k 30 y›l önce kalite, bir ürünün
özelli¤ini anlatan bir kavramd›. fiirketlerin kalite
kontrol bölümleri, belirlenen kurallar dahilinde

çeflitli aflamalarda üretimi kontrol eder, hata gördükle-
rinde müdahale ederlerdi. Sonralar› kalite kontrolün
daha verimli ve etkili olabilmesi için kalite planlar› olufl-
turuldu. Hata olacak noktalar belirlendi ve hatay› önle-
yici yaklafl›mlar gelifltirildi. Böylece insana yat›r›m ve
süreç yaklafl›m› anlay›fl› flirketlerde yay›lmaya bafllad›.
Arkas›ndan süreçlerin ve insanlar›n oluflturdu¤u siste-
min denetiminin daha etkili olaca¤› akla geldi. ISO
9000 gibi sistem standartlar› oluflturuldu. Art›k kalite,
ürünün de¤il sistemin bir özelli¤ini ifade ediyordu. Son-
radan da anlafl›ld› ki sistemin denetimi yerine yönetimi
daha etkili olacak, böylece yönetim kalitesini ifade
eden kalite kavram› di¤erlerinin önüne geçti.

Türkiye Kalite Derne¤i KalDer, ülkemizdeki tüm özel/
kamu kurum ve kurulufllar› ile sivil toplum örgütlerine
dünya çap›nda kalite seviyesine ulaflmalar› ve rekabet
güçlerini art›rmalar› için uygun ortamlar yaratmak ama-
c›yla 1991 y›l›nda kuruldu. Kalite kavram›n›n kurumlar›n
d o ¤ r u d a n kar ve kazançlar›n› etkileyen bir yat›r›m oldu-
¤unu söyleyen KalDer Baflkan› Çetin Nuho¤lu, “Zaten
tüm kurumlar bunun fark›nda olsa Türkiye’de kurumsal-
laflma ad›na yaflanan baz› geç kalm›fll›klar yaflanmazd›,
ama biz ümitliyiz. Son y›llarda pek çok orta ve büyük öl-
çekli kurulufl hem kurumsallaflma hem de toplam kalite
yönetimi konusunda takdiri hak eden ad›mlar at›yor.
Bunda küresel sermaye giriflinin ve buna ba¤l› rekabet
ortam›n›n h›zlanmas› çok etkili oldu” diyor.

Toplam kalite yönetim felsefesi Türkiye’de ne ölçüde
yayg›nlaflt›? 
Toplam kalite yönetim felsefesinin Türkiye’de benim-
sendi¤ini düflünüyoruz. Bunu say›lar› 3 bini aflan Kal-

Der üyelerinden, Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›lan kuru-
lufllar›m›zdan, Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite
Ödülü’ne baflvuran baflar›l› kurulufllar›m›zdan anlayabi-
liriz. Ancak tabii ki, istenen seviyeye gelebilmek için
üzerimize çok görev düflüyor. KalDer olarak, EFQM
Mükemmellik Modeli çerçevesinde her türlü bilgi, e¤i-
tim ve dan›flmanl›k katk›s› ve deste¤i sa¤l›yoruz. Yerel,
Ulusal Kalite Ödülü’ne ya da EFQM Mükemmellik Afla-
malar› Program›’na haz›rlanan kurulufllar, Ulusal Kalite
Hareketi’ne kat›larak Mükemmellik Modeli ve “özde-
¤erlendirme” süreçlerini ö¤renme ve bu yolculukta yer
alan di¤er kurulufllarla birlikte olma, deneyimlerini pay-
laflma f›rsatlar›n› da bulabilirler.

KalDer’in çal›flmalar› ve Türkiye’nin kalite alan›ndaki
önemli bir etkinli¤i olan Ulusal Kalite Ödülleri, ülkemiz-
de kalite bilinçlenmesinin artmas›n› ne ölçüde sa¤laya-
bildi? 
KalDer olarak yapt›¤›m›z itibar ve imaj araflt›rmas›nda
kalite bilincinin firmalarda yüksek, vatandafllarda ise
daha düflük oldu¤unu gördük. Kalite anlay›fl›n›n do¤ru
alg›lanmas› için KalDer olarak çeflitli çal›flmalar yap›yo-
ruz. Ulusal Kalite Ödülü, kurum ve markalara yaln›zca
toplam kalite uygulamalar›nda referans de¤il; ulusal,
bölgesel ve global pazarlarda fark yaratacak temel
noktalar› öne ç›karmada önemli bir yol göstericidir. Ül-
kelerin rekabet gücünü o ülkedeki özel sektör kurulufl-
lar›n›n rekabet güçleri ile kamu yönetiminin yaklafl›mla-
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r› belirliyor. Özellikle mevzuat›n yal›nlaflt›r›lmas›, yasal
ve düzenleyici çerçeve, kamu finansman›, mali politika-
lar, fleffafl›k, yolsuzluk ile mücadele, teknoloji, bilim,
sa¤l›k ve e¤itim altyap›s› gibi bafll›klar ülkelerin daha
rekabetçi olmas›na etki ediyor. Kamu yönetiminin etkin
çal›flmas›nda sivil toplum kurulufllar›n›n katk›s› önemli-
dir. Bu nedenle sivil toplum kurulufllar›n›n etkinli¤i de
ülkelerin rekabetçili¤inde belirleyici bir faktördür.
1993’ten bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödülü, Türki-
ye’de kurumsal mükemmellik anlay›fl›n›n yayg›nlaflt›r›l-
mas› ve bu alanda baflar›l› örneklerin ortaya ç›kar›larak
kazan›lan deneyimlerin paylafl›lmas› amac›yla yürütülü-
yor. Kurulufllar›n kazan›mlar› ise hem ABD hem de Av-
rupa’da ödül kazanm›fl kurulufllar ile di¤er benzer bor-
sa kurulufllar› aras›nda yap›lan araflt›rma ile kan›tland›.
Bu kurulufllar temel performans göstergelerinde üç y›l
içinde di¤erlerine göre yüzde 30-50 aras›nda daha iyi
sonuçlar ald›lar.

Kalite Ödülü alan flirketlerin sat›fllar› yüzde 77 oran›nda
art›yor. Siz “bu kadar h›zl› geri dönen bir yat›r›m daha
yok” diyorsunuz. Kalite ödülü alan flirketlerin d›fl›nda
kalan ifl dünyas› bunun neden fark›nda de¤il?
KalDer’e üye firmalar›n say›s›, Ulusal Kalite Hareke-
ti’ne kat›lan kurulufllar›m›z›n say›s› her geçen gün
h›zla art›yor. Bu art›fl yaln›zca ödüle baflvuran kuru-
lufllardan ibaret de¤il. Çok daha fazla say›da kurulufl
bu konuda çal›fl›yor. Örne¤in y›lda 3 bin adet EFQM
Mükemmellik Modeli kitab› bas›yoruz ve ödül süre-
cinde bugüne kadar bin 650 de¤erlendirici görev al-
d›. Kalite kavram› yaln›zca ürün odakl› ele al›nmama-
l›. Ulusal Kalite Hareketi, üretimin bafl›ndan sat›fl
sonras›na kadar tüm süreçleri kaps›yor. Bu süreçle-
ri baflar›s› dünyada kan›tlanm›fl bir model dahilinde
yürütmek do¤al olarak verimlilik, karl›l›k, sat›fl önce-
si ve sonras› süreçleri olumlu etkiliyor. Bu pozitif et-

ki kurumun ya da markan›n rakiplerine oranla tercih
edilirli¤ini, itibar›n› olumlu ölçüde etkiliyor. Kalite, ku-
rumlar›n d o ¤ r u d a n kar ve kazançlar›n› etkileyen bir
yat›r›m. Zaten tüm kurumlar bunun fark›nda olsa
Türkiye’de kurumsallaflma ad›na yaflanan baz› geç
kalm›fll›klar yaflanmazd›, ama biz ümitliyiz. Son y›llar-
da pek çok orta ve büyük ölçekli kurulufl hem ku-
rumsallaflma hem de toplam kalite yönetimi konu-
sunda takdiri hak eden ad›mlar at›yor. Bunda küre-
sel sermaye giriflinin ve buna ba¤l› rekabet ortam›n›n
h›zlanmas› çok etkili oldu.

Kurumsal yönetiflimde ifl dünyas›n›n geldi¤i noktadan
memnun musunuz? Eksiklerimiz neler? fieffafl›k, hesap
verilebilirlik gibi konular Türk flirketlerine hala neden ya-
banc›?
KalDer olarak karamsar bir yaklafl›m›m›z yok. KalDer,
1991’de kuruldu¤undan bu yana, “ülkemizdeki tüm
özel kamu kurum ve kurulufllar› ile sivil toplum örgüt-
lerinin dünya çap›nda kalite seviyesine ulaflmalar› ve
rekabet güçlerini art›rmalar› için uygun ortamlar ya-
ratmak” misyonu do¤rultusunda önemli ad›mlar att›.
KalDer’in ulusal ve yerel düzeyde düzenledi¤i kalite
ödülleri, etkinlikler, her düzeyde kalite geliflimine yö-
nelik sundu¤u hizmetler, kapsaml› e¤itimler ve yay›n-
lar sayesinde, bugün ülkemizde yönetim kalitesi kül-
türünün temellerinin at›ld›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliyo-
ruz. Bize ulaflan taleplerdeki art›fl buna iflaret ediyor.

Ülke rekabetçi de¤ilse, flirketlerin öne ç›kmas› zor. Bu
nedenle kamunun performans›n› art›rmak önem tafl›-
yor. Bunu baflarmak için nas›l bir yol izlemek gereki-
yor?
Elbette ki öncelikle Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›lmak
gerekiyor. Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizin kamu
sektöründe de Türk Silahl› Kuvvetleri’nden çeflitli ba-
kanl›klara, okullardan hastanelere kadar birçok kamu
kurumunda kalite bilinci yay›l›yor. Kamu kurumlar›nda
yönetim kalitesinin art›r›lmas› için KalDer taraf›ndan her
y›l bilgilerin, deneyimlerin ve uygulamalar›n paylafl›ld›¤›
Kamu Kalite Sempozyumu düzenleniyor ve Kamu Ka-
tegorisi’nde Ulusal Kalite Ödülü veriliyor. Bugün gurur-
la söyleyebilirim ki, ülkemizde Ulusal Kalite Baflar›
Ödülü’nü alm›fl bir anaokulumuz, bir ilkö¤retim okulu-
muz, bir Anadolu lisemiz, bir belediyemiz; Ulusal Kalite
Büyük Ödülü’nü alm›fl bir hastanemiz; Ulusal Kalite
Büyük Ödülü’nü ve Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü al-
m›fl bir sanayi odam›z var. Sempozyum 2003’ten bu
yana Cumhurbaflkanl›¤› himayesinde gerçeklefltiriliyor.
Sempozyumun bu y›lki ana temas› “Kamu Yönetiminde
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k” idi. “Küresel rekabet”, tüm
sektörlerde fark yaratma ihtiyac›n› yaratmaktad›r; fark
yaratabilmek için yap›lmayan› yapmak, di¤er deyiflle
yenilik yapmak gerekiyor. 

“Kay›tl› ekonomiye dahil flirketler alttan kay›t d›fl› eko-
nominin, üstten de küresel flirketlerin rekabetiyle karfl›
karfl›ya kald›. fiirketler tost oldu” diyorsunuz. fiirketleri
tost olmaktan kurtaracak çözüm nedir?
fiirketler, planl› büyüyerek, uluslararas› kabul görmüfl
modelleri uygulayarak ve tüm süreçlerini do¤ru tan›m-
layarak kurtulabilirler. Kay›t d›fl›n›n azalt›lmas› için do¤-
ru politikalar›n uygulanmas› gerekir. Küresel flirketlerle
kay›t d›fl› mücadele, kalite felsefesi ile çözülebilir. Ülke
baz›nda kalite felsefesi ile yönetim kalitesinin yayg›n ve

etkin kullan›m› örnek ve önder kurumlar› ortaya ç›kara-
cakt›r. 

Son dönemde KOB‹’ler kral oldu. Özellikle finans kuru-
lufllar› KOB‹’lere yöneldi. Ulusal Kalite Hareketi’nin kra-
l› da KOB‹’ler mi?
KOB‹’ler Türkiye ekonomisinin can damar› durumunda.
Özellikle sanayi kurulufllar›n›n en önemli tedarikçileri. O
yüzden ekonomimizin olmazsa olmaz parçalar›. Günü-
müzde rekabet küresel ekonomiden al›nan pay›n gös-
tergesidir. KalDer’in yürüttü¤ü tüm projeler büyük öl-
çekli flirketler kadar KOB‹’leri de kaps›yor. Ulusal Kali-
te Hareketi’ne bugüne kadar kat›lan kurumlar›m›z›n
yüzde 50’si KOB‹ statüsünde. Bu nedenle Kalite
Kongreleri’nde de¤iflen ekonomik, sosyal ve ekolojik
koflullar› ele alan temalar seçiliyor, kurulufllar›m›za ve
yöneticilerimize baflar› stratejilerini bulmalar› ve uygula-
malar› için esin kayna¤› olacak oturumlar düzenleniyor.
Kongremize ve y›l içinde flubelerimizde de düzenledi¤i-
miz 10 binden fazla kiflinin kat›ld›¤› etkinliklere
KOB‹’lerden yo¤un bir kat›l›m oluyor.

KOB‹’lerin de kendini haz›rlayamad›¤›n›, devletin de
onlar› yeterince desteklenmedi¤i bir gerçek, bundan
sonra ne yap›lmal›?
Rekabette öne ç›kabilmek, farkl›laflmak için KOB‹’lerin
kurumsallaflma ve toplam kalite süreçlerini tamamla-
malar› ve rakiplerine göre daha ileri götürmüfl olmalar›

“Yönetici/çal›flana yat›r›m yapmak kalite felsefesinin en önemli parçalar›ndan. Bu insan kayna¤›na hem
yat›r›m yapan hem de çal›flma koflullar›n› onun ihtiyaç ve istemleri do¤rultusunda oluflturmaya çal›flan
iflletmeler baflar›y› yakalayabiliyor.”

Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi

KalDer, her sektörde müflteri beklenti ve gereksinim-

lerine duyarl›l›¤›n art›r›lmas›n› teflvik etmek için Türki-

ye Müflteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) çal›flmas›n›

yürütüyor. 

Ulusal Kalite Ödülü ve Mükemmellik Aflamalar› ile gö-

nüllü baflvuran kurulufllar de¤erlendirilirken; TMME ile

seçilmifl sektör ve o sektördeki büyük pazar pay›na

sahip bütün markalar gönüllü olsunlar ya da olmas›n-

lar de¤erlendiriliyor ve sonuçlar› kamuoyu ile paylafl›-

l›yor. TMME 2007 sonuçlar›na göre müflteri memnu-

niyeti g›da sektöründe yüzde 85’lerde. 

Hizmet sektöründe memnuniyet düflüyor ve kamuya

geldi¤imizde yüzde 50’leri gösteriyor. TMME 2007 3.

çeyre¤inde özellikle yerel yönetimlerde çarp›c› so-

nuçlar ç›kt›¤›n›n alt›n› çizen Nuho¤lu, “Hemen hemen

tüm ilçe ve iller genelinde yerel yönetimlere iliflkin

memnuniyet artm›flt›r. Bu art›fl›n arkas›nda seçim dö-

neminde yerel yönetimlerin yapt›¤› çal›flmalar›n va-

tandafllarca olumlu de¤erlendirilmesi de var. 

Sonuçlar ‘Keflke her y›l seçim olsa’ dedirtiyor. Çünkü

seçim yaklaflt›kça vatandafl politikac› üzerinde daha

önemli olmaya bafll›yor” diyor. 
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gerekiyor. Türkiye’deki KOB‹’ler dünya ölçe¤inde ku-
rumsallaflma yönünde ilerlemelerini sürdürüyor. Kalite
felsefesinin her alanda yayg›nlaflt›r›lmas› gerekiyor.
Üyelerden gelen yo¤un talep ve faaliyetlerin yerel mer-
kezlerden yürütülmesinin çal›flmalara güç kataca¤›
inanc› ile KalDer olarak Ankara, ‹zmir, Eskiflehir ve Bur-
sa flubelerimizi açt›k. Kurulufllara  daha yak›n olmay›
planl›yoruz. Temsilcilikler ile kurulufllar›n KalDer ve üye-
leri ile etkileflimi artacak; böylece rekabet güçleri art›r›-
c› bilgi ve desteklere h›zla eriflebilecekler.

Türkiye ‹ngiltere’den sonra Avrupa Kalite Büyük Ödü-
lü’nü en fazla kazanan ülke. Türkiye bir dünya markas›
olmaya çal›fl›yor. Neden ald›¤›m›z ödüller ve kalite yol-
culu¤undaki baflar›lar›m›z yetmiyor? 
Türkiye’den pek çok dünya markas› ç›km›fl durumda.
Yetmiyor dersek bu konuda haks›zl›k etmifl oluruz. Al›-
nan ödüller ve baflar›lar›n çok daha fazla yayg›nlaflma-
s› gerekiyor. Bunun için ülkenin her yerinden, tüm sek-
törlerden kurulufllar›n Ulusal Kalite Hareketi’ne girmesi
gerekiyor. Ayr›ca kurulufllar›m›z›n uluslararas› görünür-
lülü¤e daha fazla önem vermesi flart. 

KalDer 16. Kalite Kongresi’nin temas› “Küresel Rekabet
ve Dünya Vatandafll›¤›” idi. Neden dünya vatandafll›¤› gi-
bi Türkiye’de pek tart›fl›lmayan farkl› bir konuyu seçtiniz?
Kalite Kongreleri’nde de¤iflen ekonomik, sosyal ve
ekolojik koflullar ele al›n›yor. Kurulufllar›m›za ve yöneti-
cilerimize baflar› stratejilerini bulmalar› ve uygulamalar›
için esin kayna¤› olacak oturumlar düzenleniyor.
2004’te “Gelece¤i fiekillendirmek” temas› ile bugün
yapt›klar›m›z›n gelece¤imizi nas›l biçimlendirdi¤ini ele
alm›flt›k. Vizyonumuza odaklanmay›, önleyici olmay› ve
planlama gibi yöntemleri etkili kullanmay› tart›flm›flt›k.
2005’te “Vizyondan Eyleme” temas› ile planlananlar›n
nas›l eyleme dönüfltürülece¤ini, gelece¤imizi bugüne

nas›l tafl›yaca¤›m›z› ele ald›k. 2006’da vizyona hizmet
eden eylemin önündeki en büyük engelin, “düflünce
kalitesinin” nas›l art›r›laca¤›n› konufltuk. Bu y›l, bu üç
temay› tan›mlay›c›, “gelece¤i flekillendiren, vizyona
odakl› eylem yapan, düflünce kalitesini art›ran sorumlu
liderlik” anlay›fl›n› ele al›yoruz. Bu anlay›fl› “Küresel Re-
kabet ve Dünya Vatandafll›¤›” ile ifade ettik. Bu neden-
le konuyu her yönüyle tart›flmaya açt›k.

Kalitenin en önemli unsuru insan. ‹nsan kaynaklar›na
yat›r›m neden yeterince yap›lm›yor? 
Türkiye’deki kurulufllar genelde insan kaynaklar›na
önem veriyor. Ancak uygulamalarda süreklilik ve siste-
matiklik konusunda eksiklikler görünüyor. Yönetici/ça-
l›flana yat›r›m yapmak kalite felsefesinin en önemli par-
çalar›ndan. ‹flletmeler için as›l rekabet gücünü; kendi
yeteneklerini ve becerilerini gelifltirmifl, yarat›c›l›¤›n› sü-
rekli gelifltiren insan kayna¤› oluflturuyor. Bu insan kay-
na¤›na hem yat›r›m yapan hem de çal›flma koflullar›n›
onun ihtiyaç ve istemleri do¤rultusunda oluflturmaya
çal›flan iflletmeler baflar›y› yakalayabiliyor. ‹nsan kay-
naklar› yönetimi ya da toplam kalite aray›fllar›n›n özün-
de, iflletmenin elinde bulunan insan sermayesinin ve
onun yarat›c› gücünün gelifltirilmesi yat›yor. Bu neden-
le iflletme yap›lar› de¤ifliyor, hiyerarfliler ortadan kalk›-
yor, çal›flma saatleri esneklefliyor, çal›flma süresi da¤›-
t›l›yor, çal›flanlar iflletmeye ortak edilerek onlar›nda ak-
tif kat›l›mlar› sa¤lan›yor. 

Mükemmelli¤in dokuz ad›m›
Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) kurulufllara performanslar›n› iyilefltirme konusunda yard›mc› olmak üzere
1991’de EFQM Mükemmellik Modelini oluflturdu. Temel kavramlar›n yap›land›r›lm›fl bir yönetim sistemi biçimin-
de yaflama geçirilmesinin bir ifadesi olan bu model, bugün Avrupa’da ve baflka ülkelerde 10 binlerce kurulufl
taraf›ndan kullan›l›yor. fiirketler, okullar, sa¤l›k kurulufllar›, polis örgütleri, kamu hizmetleri kurulufllar› ve devlet
kurulufllar› bu modelden yararlan›yor. Model ayr›ca bu kurulufllara ortak bir yönetim dili ve arac› da sundu¤u için
Avrupa çap›nda farkl› sektörlerdeki “iyi uygulamalar›n” paylafl›lmas›na olanak tan›yor. 

EFQM Mükemmellik Modeli liderlik, çal›flanlar, politika ve strateji, iflbirlikleri ve kaynaklar, süreçler, çal›flanlarla
ilgili sonuçlar, müflterilerle ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar ve temel performans sonuçlar› olmak üzere do-
kuz ana kriter üzerine kurulan ve zorunluluk içermeyen bir model. Bu kriterlerden befli “girdi” kriterlerini, dördü
ise “sonuç” kriterlerini oluflturuyor. Girdi kriterleri bir kuruluflun yapt›¤› faaliyetleri içeriyor. Sonuç kriterleri ise o
kuruluflun neler gerçeklefltirdi¤ini gösteriyor. Sonuçlar “girdilerden” kaynaklan›yor. 
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Foto¤raf: Ana gol atmak
Deniz tutkunu foto¤rafç› Çetin Özer, yat yar›fllar›n› foto¤raflad›¤› sergisini açt›. Tek üzüntüsü kaç›rd›¤›
kareler: “Foto¤rafç›n›n sanat de¤eri tafl›yan bir kareyi çekebilmesi için golcü gibi olmas› gerekiyor. B a z e n
kaleyi yalay›p geçiyorum. Önemli olan hücum futboluna devam etmek. Yoksa hiç gol atamazs›n›z”.

Bir Deniz Masal› devam edecek 

“Bir Deniz Masal›” sergisi, bir kereye mahsus aç›lm›fl bir sergi de¤il. Serginin ad›nda “masal” olmas› devam
edece¤ini gösteriyor. Özer, yat yar›fl› foto¤raf çekimlerini Nisan-Eylül 2006 tarihlerinde befl günde 

tamamlam›fl. Çekimlerin bir bölümünü yar›flan yatlardan birinin içinde, bir bölümünü de sahil güvenli¤in

botunda gerçeklefltirmifl. Foto¤raflar›, dijital Nikon D2x foto¤raf makinesiyle çekmifl. Bir Deniz Masal› sergisi,

Milta Bodrum Marina Osmanl› Tersanesi Sanat Galerisi, ‹stanbul Moda Deniz Kulübü ve ‹stanbul Kültür 

Üniversitesi’nde aç›ld›. Sergiler için çekti¤i 700 kare foto¤raf aras›ndan 30-50 aras›nda de¤iflen say›da

foto¤raf seçmifl. Foto¤raflar›n bir bölümü orijinal, bir bölümünü de masals› bir görünüm elde etmek için 
photoshop program›nda teknik ifllemden geçirerek de¤ifltirmifl.
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Sanat aflk›, çok küçük yafllarda girer insan›n içine.
Bir daha da ç›kmaz, bulundu¤u yerde kök salar.
Bundand›r sanatç›lar›n çok küçük yafllarda ilgi

duymaya bafllad›klar› sanattan bir ömür  kopamamala-
r›. Foto¤rafç› Çetin Özer de bir sanatç›. Ona foto¤raf-
ç›l›¤›n kap›lar›n› amatör foto¤rafç› olan babas› açm›fl.
Çocuklu¤unda babas›n›n foto¤raf çekifline ve filmi ka-
ranl›k odada y›kay›fl›na tan›k olmufl. Çocuk dünyas›nda
foto¤raf, kendi deyimiyle, ona “sihir gibi” gelmifl. 

1960’l› y›llar›n bafl›… Bugünkü teknoloji harikas› foto¤raf
makinelerinden eser yok. Özer, babas›n›n körüklü maki-
nelerini ilgiyle izliyor. Babas› o¤lundaki foto¤raf ilgisini
tespit edince 1944 model körüklü foto¤raf makinesini
hediye ediyor. Özer’in foto¤rafla serüveni böylece bafll›-
yor. ‹lkokul ö¤rencisiyken bofl zamanlar›nda foto¤raf çe-
kiyor. O büyük körüklü makinesini, arkadafllar›n›n dalga
geçmesine ald›rmadan okula götürdü¤ü günleri dün gi-
bi an›ms›yor... Özer, 1977 y›l›nda foto¤raf stüdyosunu
kurarak profesyonel foto¤rafç›l›¤a ad›m at›yor, bir dö-
nem bas›n foto¤rafç›l›¤› yap›yor. ‹.Ü Gazetecilik Bölü-
mü’nde foto¤raf üzerine dersler veriyor, reklam foto¤raf-
ç›l›¤›na konsantre oluyor. Y›l 2006’y› gösterdi¤inde, yat
yar›fl› foto¤raflar› çekmeye bafll›yor. Derken  pefl pefle
sergiler geliyor:  “Bir Deniz Masal›”... Masal›n ilerleyen
bölümlerini kendisinden dinlemek, do¤rusu daha zevkli:  

Yat yar›fl› foto¤raf› çekmek heyecanl› bir ifl olsa gerek.
Bir  püf noktas› var m›? 
Yat yar›fl› foto¤raf› çekmek gerçekten çok heyecanl› ve
keyifli bir ifl. Yat yar›fl› foto¤raf› çekerken dikkat edilme-
si gereken birkaç nokta var. Hareketli bir yat›n içinde-
siniz ve çekti¤iniz obje de hareket ediyor. Foto¤raf›n
titreflimi kaydetmemesi için 200 mm teleobjektifi ile ça-
l › fl› yorsan›z en az 1/500 enstantane h›z› kullanmak ge-
rekiyor. Foto¤raf çekerken elin titrememesi çok önem-

li. Denizde foto¤raf çekerken her zaman iki seçenek
oluyor. Kokuyu ald›¤›n›z zaman çabuk karar vermeniz
gerekiyor. Bir foto¤raf çekerken, baflka bir foto¤raf
mutlaka kaç›yor. Yatta foto¤raf çekerken iyi kareleri
kaç›rmamak için objektif de¤ifltirmemek gerekiyor. Bu
nedenle tele ve genifl aç› objektiflerin oldu¤u iki ayr› fo-
to¤raf makinesi kullanmal›s›n›z. Yat yar›fl›nda e¤er gö-
rebilirseniz, her hareket ayr› bir keyif ve renk. Birinci
gelen yat, ilk var›fl› yapm›fl oluyor, ama yar›fl›n birincisi
olmuyor. Bunun için zamana karfl› da yar›fl veriyorlar.

Kaç›rd›¤›n›z kareler için üzüldünüz mü? 
Çok üzüldüm. Ara ara  çok güzel kareleri kaç›rd›m. On-
lar› ancak ben biliyorum. Foto¤rafç›n›n söyledi¤i en bü-
yük yalan; “Nas›l olsa bir dahaki sefere buna benzer bir
kare yakalar›m” demektir. Ayn›s›n› yakalamak imkan-
s›z. Foto¤rafa gönül vermifl birisi böyle bir durumda
kahrolur. Çok güzel kareler ortaya ç›k›yor, onlar› yaka-
lamak gol atmak gibi. Foto¤rafç›n›n sanat de¤eri tafl›-
yan bir foto¤raf› çekebilmesi için futbol tak›m›ndaki
golcü gibi olmas› gerekiyor. Foto¤raf›n kokusunu al-
mal›. Foto¤rafç›l›kta; “Buldum iflte” an› vard›r. Öyle bir
görüntüyle karfl›lafl›rs›n›z ki, daha önce onu düflün-
müflsünüzdür. Karfl›laflt›¤›n›z zaman da; “Bunu ar›yor-
dum” dersiniz. Foto¤rafç› foto¤raf çekmek için d›flar›
ç›kt›¤›nda, ne arad›¤›n› bilmezse, buldu¤u karelerin far-
k›na varmaz. O foto¤raf oradan geçip gider. Yat yar›-
fl›nda da iki saat içinde foto¤raf çekmek zorundas›n›z.

Bu süre sonunda ortaya bir fleyler ç›kartman›z gereki-
yor. Yatlar›n tamam› yar›fl bafllad›¤› s›rada yan yana di-
ziliyorlar. As›l foto¤raf iflte o anda olufluyor. Yatlar bir
daha bir araya gelmiyor. Bu nedenle bu kareyi bir da-
ha yakalamak mümkün de¤il. 

Foto¤raf çekmeyi gol atmaya benzettiniz. Her çekti¤i-
niz foto¤raf isabetli oluyor mu? 
Çekti¤im bütün foto¤raflar isabetli olmuyor. Bazen ka-
leyi yalay›p geçiyor, ama ben gole yaklaflt›m diye sevi-
niyorum. Önemli olan sürekli atak halinde olmak, ç o k
foto¤raf çekmek. Dolaflmak için d›flar› ç›kt›¤›mda mut-
laka gol atma zevkini veren birkaç kare yakal›yorum. 

Yat yar›fl› çekimlerinde ne gibi zorluklar yaflad›n›z? 
Yat yar›fl› foto¤raflar› çekmek asl›nda tarz›m›n d›fl›nda,
ama deniz tutkum oldu¤u için dolayl› olarak tarz›m›n
içinde. Ben deniz tutkunuyum. Çocukken Moda sahi-

linde k›sa pantolonla bal›k tuttu¤umu hat›rlar›m. Ama
daha önce iddial› bir flekilde denizde foto¤raf çekme-
mifltim. Yatta foto¤raf çekmek gerçekten zor. Çekim
s›ras›nda birkaç kez foto¤raf makinesine su kaçma
tehlikesiyle karfl›laflt›m. Tuzlu su oldu¤u için makineye
zarar verme olas›l›¤› var. ‹lk çekimde üç foto¤raf maki-
nesi kulland›m. Ama foto¤raf makinesinin denize düfl-
mesinden korktu¤um için bir süre sonra tek bir makine
kulland›m. Birkaç kez denize düflme tehlikesi atlatt›m.
Bunun üzerine s›rt›m› bir yere dayayarak foto¤raf çek-
meye bafllad›m. 

Foto¤raflar› masallaflt›rmak için bilgisayarda nas›l bir
ifllemden geçirdiniz? 
Photoshop program›nda baz› foto¤raflar› gravürlefltir-
dim, baz›lar›nda kontrastla oynad›m. Baz› foto¤raflar›n
renklerini de¤ifltirdim. Gökyüzü mavisinin tonunu de¤ifl-
tirdim, gece ay ›fl›¤› alt›nda yelkenli foto¤raf› ortaya ç›kt›.
Dijital foto¤raf makinesiyle çekilen foto¤raflarda de¤iflik-
lik yap›labiliyor. Ama foto¤raf›n yap›s›n› bozmadan mini-
mum düzeyde de¤ifliklik yapmak gerekiyor. Foto¤raf da
de¤ifliklik yapmaya müsait olmal›. Dozu aflarsan›z bu,
bir avantaj olmaktan ç›k›yor. Foto¤raf›n estetik olma ve
anlam tafl›ma özelli¤ini kaybetmemesi gerekiyor. 

Peki nerede duraca¤›n›z› nas›l anl›yorsunuz? 
Foto¤rafç› nerede duraca¤›n› bilir. Geçmiflte ald›¤›n›z
sanat e¤itimi, size o noktay› koyduruyor.    

Çetin Özer
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Erkan Özdilek



‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda sanat dünyas› çe-
flitli de¤iflimlere tan›k oldu. Sanat dünyas›n› bütü-
nüyle sarsan ve etkisi alt›na alan pop-art ve kav-

ramsal sanat ak›mlar› ortaya ç›kt›, al›fl›lageldik biçimle-
re benzemeyen eserler üretilmeye bafllad›. 

Marcel Duchamp, Joseph Beuys ve Yves Klein gibi
öne ç›kan kavramsal sanatç›lar›n amaçlar› yaln›zca bir
resim ya da heykel yapmak de¤ildi. Bunun yerine gele-
neksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde düflünüp fikir-
ler üretmek ve bunu en uygun malzemelerle ifade et-
meyi amaçlad›lar. Ortaya ç›kt›¤› 1960’lardan beri sanat
dünyas›ndaki farkl› yerini koruyan kavramsal sanat›n ül-
kemizde öne ç›kan isimlerinden birisi ressam Erkan
Özdilek. 

1987’den beri kavramsal çal›flmalar yapan Özdilek, sa-
natç›y› kavram üreten, yeni pencereler açan, biraz da
anarfli yaratan insan olarak tan›ml›yor. Sanat eserini ise
içinde yaflad›¤› zaman›n düflüncesini öteye tafl›yan bel-
geler olarak görüyor. Dekorlar›n de¤iflebildi¤ini, kal›c›
kavramlar üretmenin önemli oldu¤unu düflünen sanat-
ç›, çal›flmalar›nda üretti¤i kavramlar› ve düflünceleri
simgeleyen malzemeler kullan›yor. Örne¤in asit, petrol,
asfalt gibi malzemeler kullanarak yapt›¤› “savafl karfl›t›
resimleri” bulunuyor. 

Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtd›fl›nda 50’nin üzerin-
de sergiye kat›lan Özdilek, bugünlerde biri Viyana’da
di¤eri Salzburg’da iki proje üzerinde çal›fl›yor. El yap›-
m› ka¤›tlar, sedef pigment, kömür kalem, asitle y›kan-
m›fl alt›n varaklar kullanarak yapt›¤› son çal›flmalar› ise
4 Ocak’ta Garage of Art’ta sanatseverlerle bulufluyor.
Sergide yer alan 2,5 metreye 3 metre ebatlar›nda 10
resim, sanatç›n›n daha önce ipekböce¤i kozalar›yla
yapt›¤› çal›flmalar›n devam› niteli¤inde. Atölyesinde zi-

yaret etti¤imiz Özdilek’le kavramsal sanattan akademik
çal›flmalar›na kadar birçok konuyu konufltuk.

Fikir sanat› olarak da bilinen kavramsal sanatta, malze-
melerden çok sanatç›n›n fikri ön planda oluyor. Siz kav-
ramsal sanat çal›flmalar› bafll›¤› alt›nda enstalasyonlara
yer veriyorsunuz. Kavramsal sanata bak›fl›n›z nedir? 
Resim e¤itimi ald›m. Düfllemim ve düflüncelerim beni
yeni aç›l›mlar yapmaya, kavram üretmeye yöneltti.
1990’larda kuramsal yani a¤›rl›kl› olarak enstalasyonlar
yapmaya bafllad›m, hala da devam ediyorum. Yüzey
çal›flmalar›m› da hiç b›rakmad›m. Bugün dünyada bin-
lerce sanat ak›m› do¤uyor ve ölüyor. Önemli olan flu
ak›m, bu ak›m de¤il, üretimin özellikle kavram üretimi-
nin düflün tarihi kadar eski oldu¤unun fark›nda olabil-
memizdir.  

Resim sizin için ne ifade ediyor?
Bir iz sürme, bir yaflam biçimi ve im avc›l›¤› yapmak.
Resim benim için yemek, içmek, nefes almak kadar
önemli. Bu bir aflk ifli. O olmadan yaflayamam.

Peki, sanat eseri nedir?
‹nsan düflüncesini zamana tafl›yan uzun soluklu aç›l›m-
lard›r. Sanat eseri, içinde yaflad›¤› zaman›n düflüncesi-
ni öteye tafl›yan belgelerdir. Pencereler açmak, yeni
düflün aç›l›mlar›na yo¤unlaflmakt›r. Dekorlar de¤iflebilir.
As›l olan kal›c› kavramlar üretmektir. Saray süslemele-

ri, alt›n varakl› süslemeler, duvar kalem iflleri, dekoratif
süslemeler... Birtak›m çevreler bunlar› sanat eseri diye
n i t e l i y o r. Ancak kavramlar›n kar›flt›r›lmamas› gerekti¤i-
ne inan›yorum.

Sanatç› dünyaya nas›l bakmal›? Eserlerini yaparken na-
s›l bir amaç gütmeli?
Sanatç› fark›ndal›klar› güçlü, al›c›lar› tüm zamanlara,
yönlere aç›k insan varl›¤› demektir. Özellikle bu ça¤da

yafl›yorsan›z elinizde iflitsel, görsel, duygusal inan›lma-
yacak kadar çok malzeme var demektir. Dahas› yafla-
m›n içinden ça¤›m›zda oluflan her fley sanatç›n›n konu
bafll›¤› olabilir. Onlardan hareketle kavramlar üretebilir.
Fark›ndal›klar›n yo¤unlaflmas› çok önemli.

Sanat›n kar›n doyurmad›¤› bir ülkede kavramsal sanat
nas›l geliflebilir? 
Kavram üretimi ülkelere göre de¤iflmez. Dünyan›n her
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Kavramsal sanat›n Türkiye’deki ustalar›ndan Erkan Özdilek, sanatç›y› kavram üreten, yeni pencereler
açan, biraz da anarfli yaratan insan olarak tan›ml›yor. Özdilek için resim bir iz sürme, bir yaflam biçimi
ve im avc›l›¤›… Sanat eseri ise içinde yaflad›¤› zaman›n düflüncesini öteye tafl›yan bir belge.



yerinde sanatç›lar riskleri göz önünde tutarlar. Yavafl
yavafl bilinçlenme bafllad›. Örneklerini görüyoruz. Kö-
tümser de¤ilim. Benim iflim üretmek, gerisi alg›lay›c›
kesimin kültür düzeyiyle ilgili. Bu bir bilinçlenme ve far-
k›ndal›klar sorunu. Zamanla e¤itim h›zland›r›ld›¤›nda bu
sorular kendili¤inden cevaplan›r.  

Toplum sanatç›n›n mesaj›na ne kadar aç›k? Sizce ne
kadar do¤ru alg›lan›yor?
Bu konuya toplumlar ölçe¤inde bak›lmas› g e r e kt i ¤ i n i
d ü fl ü n ü y o r u m. ‹nsan demektir bu. Sanatç›lar insan
kavram›na farkl› yorumlar getirir. Kimisi iflitsel yan›na,
kimisi görsel yan›na, kimisi yaz›nsal ve düflünsel yan›na
a¤›rl›k verir. Amaç toplumlar›n kültür seviyelerini yukar›
ç›karmak, fark›ndal›klar›n› güçlendirmektir. H a y a t l a r › n a
yeni düflün pencereleri açmakt›r. Sanatç› sözlerini hal-
k› e¤itmek için söylüyor. Ben kendi kendime konuflmu-
yorum. Alg›lanma biçimi halk›n e¤itim düzeyiyle ilgili.
Müzeler oluflacak, galeriler aç›lacak, sanat yaflam›m›-
z›n içine girecek ki halk bunlar› görerek kendini e¤ite-
cek ve yeni düflünce aç›l›mlar› oluflacak. Böylece kültür
ç›tas› da yükselecektir. Bir de s›radan insan gibi bak-
mayan sanatç› kavram› var. Sanatç› kimsenin görmedi-
¤i, fark›na varamad›¤› hatta hissedemedi¤i fleyleri ya-
kal›yor ve halka bunu sunuyor. Dünyay› de¤ifltirmek i fl-
te böyle bir fley. Örne¤in Joseph Beuys, Almanya’da
Yefliller partisinin kurulmas›na neden olan düflünceyi
o l u fl t u ran sanatç›. Soka¤› süpürüp çöpleri bir galeride
heykel olarak sundu. Bu da Yefliller partisinin kurulma-
s›na neden oldu. Bu örnekteki gibi sanatç›n›n düflünce-
si ve üretimi siyaseti, sosyal yap›y› da etkiliyor. Bütün
bunlar kültür ç›tas›n›n yükselmesiyle ilgili. Halk bunlar›
göre göre olgunlafl›yor ve sanatç› belli bir kavram üret-
miflse halk bunun fark›na var›yor. Zaten sanat k e s i n l i k-
le bir lüks de¤ildir. Toplumlar›n gereksinmesidir. Yafla-
m›n supab›d›r. 

Bu da sanatç›ya ciddi bir sorumluluk yüklüyor olsa gerek. 
Kesinlikle. Zaten sorumluluk oldu¤u için üretimini yap›-
yor. Sanatç›n›n üstlendi¤i çok ciddi bir misyon var; dü-
flünce aç›l›m› getirmek. Bir flairin bir cümlesi dünyay›
de¤ifltiriyor. Öyle sanatç›lar var ki, bir tek sözüyle dü-
flünce tarihini alt üst ediyor. ‹flte benim için önemli olan
bu düflünce yap›s›na sahip olabilmek. 

‹stanbul’da birçok modern sanat müzesinin aç›lmas›yla
art›k sanat› daha çok konuflur olduk. Bu geliflmeleri na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye inan›lmaz bir s›çrama yap›yor. Ekonomi düzel-
dikçe sanata ilgi artt› ve düflünce zenginli¤i oluflmaya
bafllad›. Pek çok kifli dünyayla iletiflim halinde. Dünya-
lar›n birbirleriyle olan iletiflimleri yeni bir düflünce yap›-
s›n› da oluflturmaya bafllad›. Bu ihtiyac›n fark›na var›ld›-
¤› an yap› da kurulmaya bafllad›. Bunu Eczac›bafl› aile-
si bafllatt›, ard›ndan ‹stanbul Modern aç›ld›. Ard›ndan
da pek çok müze ve sanat galerisi aç›ld›. Bienallere ilgi
artt›. Koleksiyonerler ço¤ald›. Art›k sanat eserinin insan
hayat›n›n bir parças› oldu¤unun fark›na var›ld›. Sahip
olunmas› gereken bir de¤er olarak görülüyor. Toplum-
lar kültürlerini iflte böyle oluflturuyor. 

Evrensel sanatla diyalo¤umuz ne düzeyde? Hangi plat-
formda yer al›yoruz?
Evrensel sanat›n bize ö¤retileri var. Yeter ki sunulan ifl-
leri ve özünü do¤ru alg›layal›m. Bence hiç ayr›m yok.
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Çal›flmalar›nda ipekböce¤i kozalar›, f›r›n kürekleri, el yap›m› ka¤›tlar, petrol, asfalt gibi de¤iflik 
malzemeler kullanan ressam Erkan Özdilek’e göre sanatç›lar art›k dekoratif objeler yerine daha duyarl›,
zaman›n› belgeleyen ifller üretmeli. 

‹pekböce¤i kozas›ndaki insanlar 
‹pekböce¤i kozalar› kulland›¤›n›z çal›flman›z›n amac›
neydi?
‹pekböce¤i kozalar›n› Osmanl›’n›n kurulufl bölgesi
Bursa’da toplay›p Berlin’e götürdüm ve bir enstelas-
yon yapt›m. Bursa Osmanl›’y› yani insanlar›n d o ¤ u-
m u n u , hayata kat›l›fl›n› hat›rlat›yor. ‹pekböce¤i bunu
simgeliyor. Berlin’e gitti¤imde daha çok Türklerin ya-
flad›¤› bir yerde dolaflt›m. Sokakta bir kad›n gördüm.
Bafl›ndaki örtüsü bir yana düflmüfl, etraf›nda çocuk-
lar› ve efli vard›. Çekirdek yiyorlard›. Anadolu’nun
herhangi bir kasabas›ndaki gibi bir hayat sürü y o r l a r-
d›. Kozalar iflte bunun simgesi. ‹nsan›m›z orada çö-
zülmemifl koza gibi, ayn› yap›y› koruyorlar. ‹pek bö-
ce¤i kozas› sürekli bir dönüflüm halindedir. Bu diya-
lekti¤in ta kendisi. 
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Sözü son derece güçlü sanatç›lar var ülkemizde. Yak-
lafl›m, düflünce ve kavram üretimi olarak dünyadan ge-
ri kal›r yan›m›z yok. Örneklerini hem Türkiye hem de
dünyan›n her yerinde görüyoruz. Çok iyi düzeyde dü-
flünce ve kavram üretimimiz var. Türkiye’de sanatç›la-
r›n da bir borsas› oluflmaya bafllad›. Her ay bir müza-
yede düzenleniyor. Galeriler ço¤ald›, kalitesi yükseldi. 

Türk resim sanat›n›n gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Türkiye’de resim sanat› birkaç küçük gruplaflman›n
ötesinde h›z›n› hiç kesmedi. Fuar say›s› artt›. Galerilerin
nitelikleri yükselmeye bafllad›. Tabii ki tüm bunlar sa-
natç›lar›n üretimleriyle olufltu. Yeter ki sanatç›lar›n üre-
timi al›c› ve sat›c› taraf›ndan do¤ru okunup yay›labilsin,
paylafl›labilsin, de¤erlendirilebilsin.

Bir dönem yaflam›n›z› sürdürebilmek için insanlar›n ta-
lep ettikleri fleyleri yapt›¤›n›z› belirtiyorsunuz. Bu konu-
da ne gibi elefltiriler ald›n›z?
“Ben sanat›m› yapaca¤›m” dedi¤iniz anda aç kalaca¤›-
n›z› da biliyorsunuz. Kendi düflüncemizi üretebilmek
için zor yolu seçiyoruz, bunu dramatize etmek istemi-
yorum, ancak düflünceyi öne ç›karan, kavram üreten
sanatç›lar desteklenmiyor. Ben de dönem dönem ya-
flam›m› sürdürebilmek için insanlar›n talep ettikleri fley-
leri yapt›m. Çok dekoratif resimler dendi. Ancak bunu
söyleyenler yaflam›m› idare etmiyordu. Bunlar› yapar-
ken as›l sanat çal›flmalar›m› da b›rakmad›m, sürekli
projeler ürettim, sosyo-politik çal›flmalar yapt›m. Azim-
le 1987’den beri çal›flmalar›m› sürdürüyorum.

Çeflitli üniversitelerde ö¤retim üyeli¤i görevinizi de sür-
dürüyorsunuz. Türkiye’deki sanat e¤itimini ne düzeyde
buluyorsunuz? 
Önceden yaln›zca güzel sanatlar fakülteleri vard›. fiim-
di sanat ve tasar›m fakülteleri oluflmaya bafllad›. Say›s›

30’u geçiyor. Son derece baflar›l› programlar uygulan›-
yor ve sanatç›lar ve tasar›mc›lar yetifliyor. Geliflmeleri
çok olumlu buluyorum.

Akademisyenlikle birlikte çal›flmalar›n›z› yürütmek zor
oluyor mu? 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde,
bugüne kadar tekstil, iç mimarl›k, resim, endüstri ürün-
leri tasar›m› bölümlerinde ders verdim. Okan Üniversi-
tesi’nde moda tekstil tasar›m bölümünde desen ders-
lerine giriyorum. Gençlerden ve düfllerinden besleniyo-
rum. Tek problem zaman. Bir ressam için atölyeye ka-
panmak zaten do¤ru de¤il. Hayat›n içine kar›flmad›¤›-
n›z zaman olmuyor. ‹nsanlarla olmay›, farkl› dünyalara
girmeyi çok seviyorum.

Ö¤rencilerinizle yaklafl›m›n›z nas›l? Derslerinizde nas›l
bir yol izliyorsunuz?
Ben daha çok yaflam›n içinden gelen unsurlarla, oyun
oynar gibi ders yap›yorum. Çünkü sanat›n saati, zama-
n› yok. Temel sanat e¤itimi derslerine giriyorum ve bu-
nun içini dolduran çizgi, nokta, renk, form, doku, strük-
tür, perspektif gibi unsurlar› çözmeye çal›fl›yorum. Ö¤-
rencilerin beceriden çok iflin düflünsel yan›n› ön plana
ç›karan bir davran›fl biçimi gelifltirmelerini sa¤lamaya
ve fark›ndal›klar›n› yo¤unlaflt›rmaya çal›fl›yorum. Bunu
yaparken de hayat›m›za girmifl say›s›z nesneyi araç
olarak kullanabiliyoruz.

Bütün dünya ‹stanbul’da 
‹stanbul’un sanat›n›z üzerindeki etkisi nedir?
“‹stanbul çok zengin bir flehir. Ciddi bir imge bom-
bard›man› var. ‹stanbul’da yaflay›p da üretemeyen
bir insan› düflünemiyorum. Üretememek için kör ol-
mak gerek. Yaklafl›k 13 y›l Tarlabafl›’daki atölyemde
çal›flt›m ve en önemli ifllerimi orada ürettim. Çünkü
yaflayan bir flehir vard› karfl›mda. Sanki bütün dünya
orada. ‹stanbul bütün dünyay›, bütün kavramlar› bir
tepside sunuyor. ‹stanbul’un her yerinde ayr› bir dün-
ya görürsünüz. Önemli olan onlar›n içinden neyin far-
k›na varaca¤›m›z›n bilincinde olmam›z.” 



Halil Ifl›ko¤lu, Türkiye’de kaybolmaya yüz tut-
mufl bir mesle¤in son temsilcilerinden biri. Nü-
mizmat. Numisma, Grekçe “nomisma”, Latin-

ce "numisma" olarak geçiyor. Anlam›, sikke. Nümizmat
ise para koleksiyoncusu demek. Madeni ve ka¤›t para-
lar, madalyalar, niflanlar, hat›ra madalyonlar› ve jeton-
lar nümizmatlar›n ilgi alan›na giriyor. Para koleksiyon-
culu¤unun tarihi Romal›lar›n ünlü ‹mparatoru Sezar’a
kadar ulafl›yor. Sezar, tarihin en ünlü nümizmatlar› nd a n
biri. Türkiye’de ise nümizma, ancak 20. yüzy›l›n bafl›n-
da müzeciler arac›l›¤›yla yayg›nlaflan bir hobi olmufl. 

Kapal›çarfl›’daki dükkan›nda, dünyan›n dört bir ya-
n›ndan edindi¤i madeni ve ka¤›t
paralarla Osmanl›’n›n son döne-
mine ve Cumhuriyet dönemine ait

madalyalar, paralar, niflanlar ara-
s›nda konufltu¤umuz Halil Ifl›ko¤lu uzun

y›llard›r paradan para kazan›yor. Yak-
lafl›k 20 y›l sonra YTL’nin de koleksi-
yonerler aç›s›ndan de¤erli olaca¤›n›

söyleyen Ifl›ko¤lu, bugünkü 50 YTL’nin
koleksiyon de¤erinin 20 y›l sonra 200

Dolar’a kadar ç›kabilece¤ini söylüyor.

Merak›n›z ne zaman bafllad›?
Henüz alt› yafl›ndayken Almanya’daki bir akrabam›n
verdi¤i bir Mark ile merak›m bafllad›. “Sakla, koleksiyon
yapars›n” demiflti. 1978’de bafllad›m ve Beyaz›t’ta Ç›-
naralt›’nda bu ifli yapan kiflilerin yan›na gidiyordum.
Onlar› izliyordum, bilgi edinmeye çal›fl›-
yordum. Okul harçl›klar›mdan art›rd›-
¤›m parayla birkaç parça al›p koleksi-
yonuma kat›yordum. 1990’l› y›llara ge-
lindi¤inde genifl bir koleksiyonum ol-
mufltu. Elimdeki baz› parçalar› satmak

istedim. Ç›naralt›’nda tezgah› olan bir arkadafl›ma
elimdeki fazla parçalar› satmas› için verdim. 100 Do-
lar’a sat›n ald›¤›m parçalar 150 Dolar’a sat›l›nca bu ifl-
ten para kazan›labilece¤ini düflünmeye bafllad›m. Elim-
deki tüm parçalar› sat›fla koyarak koleksiyonerlikten
iflin ticaret k›sm›na geçifl yapm›fl oldum. Yaklafl›k yedi
y›ld›r Kapal›çarfl›’da kendi dükkan›mda ticarete devam
e d i y o r u m .

En çok ilgi gören parçalar hangileri?
Genelde kraliçe resimli paralar› tercih ediyorlar. Britan-
ya topra¤› say›lan ve paras›n›n de¤eri yüksek olan, üs-
tünde kraliçenin resminin oldu¤u yaklafl›k 60 ülke var.
Birço¤unun ad› ya da haritadaki yeri bile çok az insan
taraf›ndan bilinir. Örnek olarak bu ülkelerden Saint He-
lena Adas› yaklafl›k 3 bin kiflilik nüfusa sahip. Britanya
buras› için, kendi paras› Sterlin’e eflde¤er bir para ba-
s›yor. Krall›¤›n topra¤› say›ld›¤› için paralar›n›n görüntü-
leri farkl›, de¤erleri ayn› oluyor. Bu yüzden Saint Hele-
na Adas›’n›n paras› de¤er kaybetmiyor ve geçerlili¤i de
var. Az bas›ld›¤› için de ayr›ca bir de¤ere sahip. Kolek-
siyonerler bunun gibi dünyan›n çeflitli noktalar›ndaki
krall›k topraklar›nda bas›lan paralar› topluyor. Ayr›ca
50’li, 60’l› y›llardaki Afrika ülkelerinin paralar›n›n de¤er-
leri de çok yüksek. Güney Afrika’n›n ‹ngiliz sömürgesi
oldu¤u dönemdeki paras›, Yunanl›lar’›n 1800-1900
aras› kulland›klar› paralar, Suriye ve Lübnan’›n Osman-
l›’dan ayr›ld›ktan sonra kulland›klar› birinci emisyon pa-
ralar›n›n her zaman piyasas› var. 

Bir paran›n de¤erli olup olmad›¤›n›
nas›l anl›yorsunuz?
Paran›n az bas›lm›fl olmas› gerekiyor.
Arz ve talep meselesi, ne kadar azsa

o kadar de¤erlidir. Bir paray› ald›¤›n›zda
bask› say›s›na bakars›n›z. Çok bas›lan

paran›n de¤eri olmaz. Enflasyon dönemi Türk paralar›-
n›n koleksiyon aç›s›ndan de¤eri yok denecek kadar az.
Ayr›ca çil olmas› da paray› de¤erli k›lan bir baflka unsur.
Çil, paran›n Merkez Bankas›’ndan ç›kan haline deniyor.
Dolafl›ma girmemifl olmas› gerekiyor. Çil ve çil alt› ara-
s›nda yar› yar›ya de¤er fark› olabilir. Seri numaralar› da
paray› farkl›laflt›ran ve de¤erini art›ran bir unsur. Seri nu-
maras› örnek olarak 77777 olan 100 YTL’nin yaklafl›k
de¤eri 120 YTL civar›. Bu tip paralar›n koleksiyonunu
yapan ayr›ca bir koleksiyoner kitlesi var. Bu tip paralar›
genelde döviz bürolar› arac›l›¤›yla elde ediyoruz.

Gelecekte YTL’de hangi para prim yapacak?
Vatandafl›n elindeki sto¤u bilmiyorum. Bu nedenle net
bir fley söylemem zor. Ben birkaç paket 1 YTL ald›m
ve sakl›yorum. 1 YTL, kupür de¤eri yüksek olmad›¤›
için al›n›p çil olarak saklanabiliyor. 50 ve 100 YTL gibi
büyük banknotlar ise de¤erleri yüksek oldu¤undan
birkaç paket al›n›p saklanam›yor. Dolay›s›yla 50, 100
YTL gibi büyük kupürlerin 20 y›l sonra de¤erli olaca¤›-
n› san›yorum. fiu an en fazla bir, iki tane saklanabili-
yor. Di¤erleri y›pran›yor ve Merkez Bankas›’nda imha
ediliyor. Bugünkü 50 YTL yaklafl›k 40 Dolar ise 20 y›l
sonra koleksiyon de¤eri 200 Dolar’a kadar ç›kabilir.
Paralar›m›z›n koleksiyon de¤erini art›rmak için tasar›m-
lar›n›n daha fl›k hale getirilmesi gerekiyor. Paralar›m›z-
da estetik yok, tek renk bas›l›yor. Renkli, tasar›m› fl›k
bir param›z olsa koleksiyonerler aç›s›ndan da daha

5 4 koleksiyon: Halil Ifl›ko¤lu
r ö p o r t a j: umut bavl›

Paran›n flarap hali

Halil I fl › k o ¤ l u



cazip olur. Dünya piyasas›nda bir albenisi olmas›n›
sa¤lamak laz›m. Plastik para teknolojisine geçilerek
dayan›kl›l›¤›n› da art›rmal›y›z.

Plastik para teknolojisinin avantajlar› nelerdir?
Bu teknoloji 1980’li y›llarda Avustralya’da ortaya ç›kt› ve
yay›l›yor. Plasti¤in üzerine bask› yap›l›yor. fiu anda dünya-
da 43 ülke plastik para kullan›yor. Singapur, Malezya,
Tayland, Sri Lanka gibi uzak Asya ülkelerinin neredeyse
tümü plastik para kullan›yor. Avrupa’da Romanya, Güney
Amerika’da fiili plastik para kullanan ülkeler. Türkiye’de flu
an kulland›klar›m›z ka¤›t para ve çok çabuk y›pran›yor. Oy-
sa plastik paralar y›pranmaya daha dayan›kl›. Suda bozul-
maz, ateflte yanmay›p büzüflür, dayan›kl›l›¤› çok yüksektir.
Ayr›ca piyasada bir süre kullan›ld›ktan sonra Merkez Ban-
kas›’nda y›kan›p temizlenerek yeniden dolafl›ma sokulabi-
lir. Hijyen aç›s›ndan da plastik paralar daha avantajl›. Ma-
liyeti ka¤›t paraya oranla yüzde 20 daha fazla, ancak uzun
vadede daha karl› bir araç. Masraflar› daha az. 1, 5 ve 10
YTL’nin sürümü çok oldu¤undan ve piyasada çok dolafl-
t›¤›ndan plastik olarak yap›lmas› gerekiyor. 50 ve 100
YTL’lik banknotlar›n ise dolafl›m› daha az, ka¤›t para ola-
rak kullan›m› devam edebilir.

Hatal› bas›m paran›n koleksiyon de¤erini etkiler mi?
“Eror” olarak tabir edilen hatal› bas›mlar›n da koleksiyo-
nunu yapanlar var. Ancak çok az insan bu tipte parala-
r› topluyor. Renginde, seri numaralar›nda, grafiklerinde,
bask›s›nda hatalar olabilir. Hatan›n derecesine ve para-
n›n gerçek al›m gücüne göre koleksiyon de¤eri de¤ifle-
bilir. 100 YTL, hatal› bas›m›na göre 200 YTL’ye kadar
de¤erli olabilir.

Parçalar› nereden buluyorsunuz?
Genelde yafll› kifliler bu paralar› ileride de¤erlenece¤ini dü-
flünerek bilinçli biçimde saklam›fl oluyorlar. Bazen torunla-

r› ya da çocuklar›, büyükleri vefat ettikten sonra koleksiyon
yapamayacaklar›n› düflündüklerinden bu paralar› elden ç›-
karmak isteyebiliyor. Bu flekilde bu paralar piyasaya da¤›l-
m›fl oluyor. Ben art›k koleksiyon yapm›yorum, koleksiyo-
nerlere arac›l›k ediyorum. Müflterilerimden birinin arad›¤›
bir parça elime geçti¤inde ya da nerede oldu¤undan ha-
berdar oldu¤umda, müflterimi aray›p parçan›n fiyat›n› söy-
lüyorum ve kabul ederlerse getirtiyorum. Di¤er arkadaflla-
r›m ellerine bir para geçti¤inde beni ararlar ve bilgi verirler.
Ben de kendi elime geçti¤inde onlara bilgi veririm, bu fle-
kilde müflterilerimizin arad›¤› parçalar› bulabiliyoruz. Bu bir
zevk ifli oldu¤undan al›p vitrine koymak ve sat›lmas›n› bek-
lemek her zaman mümkün olmuyor. Bazen ald›¤›n›z bir
parça ancak üç y›l sonra al›c› bulabiliyor.

Sizce insanlar neden para koleksiyonu yaparlar?
Koleksiyon yapman›n üç tür faydas› oldu¤una inan›yo-
rum. Öncelikle kiflinin kültür seviyesini art›r›yor, stres at-
mas›n› sa¤l›yor ve bir yat›r›m olarak de¤erlendirilebili-
yor. Türkiye’de çok fazla para koleksiyoneri bulunmu-
yor. Yaklafl›k 1000 kifli civar›nda. Bu rakam ‹talya’da bir
milyon, tüm dünyada ise yaklafl›k 1 milyar kifli. Aradaki
bu fark›n al›m gücünden kaynakland›¤›n› san›yorum.
Zaten koleksiyon bilinci de Türkiye’de tam anlam›yla
oturmufl de¤il. Bu bir kültür ifli ve e¤itim seviyesinin art-
mas›yla do¤rudan ilgili. Türkiye’de insanlar›n e¤itim se-
viyesi artt›kça, meraklar›n›n da artaca¤›n› ve koleksiyo-
na daha fazla ilgi duyacaklar›n› düflünüyorum.
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Halil Ifl›ko¤lu, paran›n koleksiyon de¤erinin temel kriterlerini flöyle s›ral›yor: az bask›, az dolafl›m, çil
olmas›, estetik ve tabii ki tarihi de¤eri. Bu kriterlere en çok uyan Cumhuriyet dönemi birinci emisyon
1000 Lira’ya sahipseniz flu an elinizde 100 bin YTL de¤erinde bir banknot var demektir.

Tiftik keçili 50 lira

“Elimdeki en de¤erli para Cumhuriyet döneminin ikin-
ci emisyon 50 Lira’s›. Tiftik keçili 50 lira, deniyor. Ko-
leksiyon de¤eri yaklafl›k 800 YTL. Ancak çil olsayd›
yaklafl›k 3 bin Dolar de¤eri olurdu. 

Cumhuriyet döneminin koleksiyon aç›s›ndan en de-
¤erli paralar› birinci emisyon, Atatürk döneminde ba-
s›lan, Arapça yaz›l› paralar. Bunlardan elime geçen
olmad›. Ancak müzelerde birinci emisyon 1000 Lira
görme flans›m oldu. Öyle bir para çil oldu¤u takdirde
de¤eri yaklafl›k 100 bin YTL. fiu ana kadar benim eli-
me geçen ve satt›¤›m en de¤erli parça, 5 bin YTL’ye
satt›¤›m birinci sürüm 50 Lira oldu. Çil de¤il, çil alt›y-
d›. Çil olsa 7 bin YTL civar›nda ederdi.”



Karikatür, Türkiye’nin ve dünyan›n gündeminde
son dönemlerde daha çok göze çarpan bir sa-
nat. Mizah› temel alan karikatür sanat›, Türki-

ye’de dünyan›n di¤er birçok ülkesinden daha fazla ilgi
çekiyor ve daha çok konufluluyor, etkisini gösteriyor.
1974’ten bu yana karikatür sanat›na emek veren Has-
let Soyöz bu durumun karikatürün “hücum sanat›” ol-
mas›ndan kaynakland›¤›n› ifade ediyor. Türkiye ve dün-
ya gündemine dair sayfalar dolusu makaleyle anlat›la-
cak bir fikri; küçük bir karenin içine s›k›flt›rmak ve do¤-
ru, anlafl›l›r, net, çarp›c› biçimde ifade etmek karikatür
sanat›n›n zor taraflar›ndan biri. Yaklafl›k 25 y›ld›r Milli-
yet’teki köflesinden Türkiye ve dünya gündemine dair
karikatürlerini okuyucularla paylaflan Soyöz, “Karikatür
hücum etme sanat›d›r. Hücum edilecek olaylar, çeliflki-
lerden ve de¤iflime karfl› olmaktan ç›k›yor. ‹flte mizah
ve mizah›n gücü orada ortaya ç›k›yor. Çünkü her fley
dört dörtlük giderse, derdiniz olmazsa çizilecek bir fley
de olmaz” diyor. Soyöz, sözün ekonomik kullan›m› ola-
rak gördü¤ü karikatürün, zeka, estetik ve felsefenin bir
uyumu oldu¤unu vurguluyor. 

Karikatür sanat›n›n d›fl›nda ya¤l›boya resim alan›nda da
eserler veren ve deniz, hava, kara tafl›tlar›n›n ya¤l›boya
resimlerinden oluflan iki sergi de açan Soyöz, üçüncü
sergisini de deniz fenerleri üzerine yapmay› düflünüyor.

Sizin için karikatürün anlam› nedir?
Karikatür güzel sanatlar›n bir kolu. Çünkü içerik kadar
estetik de çok önemli. Bir resmi yaparken esteti¤e ne
kadar önem veriyorsam, karikatür çizerken de o kadar
önem veriyorum. Karikatürün içeri¤ini ise meselesini
seyircisine en k›sa yoldan, zekice ve vurucu flekilde
anlatan sanat olarak tan›mlayabilirim. Karikatür sözün
ekonomik boyutudur. Burada iflin içine zeka ve çeflitli
sembolik unsurlar giriyor. Karikatürü en k›sa yoldan

yapmay› seviyorum ve esteti¤e çok önem veriyorum.
E¤er sözü bir balon içinde veriyorsam, o balonu beyaz
bir leke olarak görüyor ve iflin estetik k›sm›nda dinamik
unsur olarak kullan›yorum. Benim için bir karikatürist
ayn› zamanda iyi bir filozof olmal›. Bir düflünce adam›
olmazsa, ne kadar zeki de olsa olaylar›n analizi-
ni iyi yapamaz.

Dolay›s›yla farkl› disiplinlerden beslenmesi
gerekiyor. 
Tabii ki. Ülkemizde her fley o kadar h›zl›
ve çabuk yaflan›yor ki, filozofluk burada
devreye giriyor. Farkl› disiplinlerin pen-
ceresinden bakabilmelisiniz. Hangi tak›m›
tutaca¤›n›z, nereden bakaca¤›n›z, oyunda-
ki kurallar›n ne kadar uygulan›p uygulanma-
d›¤›n› tespit edebilmeniz çok önemli. Bu da
iflin filozoflu¤u. Taraf derken, futbol tak›m›
tutmak gibi alg›lanmas›n. Karikatürist bir
taraf olmak zorunda de¤il. Meseleye te-
peden bakan bir sanatç› olmal› ki tah-
lillerini ona göre yapabilsin. Bunu ya-
parken kendinden de s›yr›labilmeli. 

Siz bunu yapabildi¤inizi düflünüyor musunuz? 
Di¤er çizerlerle beni yan yana koydu¤unuzda konular›
ele alma, ifade etmek, biçim konusunda onlardan fark-
l› olup olmad›¤›m› anlayabilirsiniz. Benim bunun de¤er-

lendirmesini yapmam zor. Son dönemde ülkemizde
pek al›fl›k olmad›¤›m›z olaylar› yafl›yoruz. Bu noktada
karikatüristin demokrasi aç›s›ndan m›, güçler dengesi-
nin oldu¤u taraftan m› bakaca¤›na karar vermesi gere-
kiyor. Ben birçok meslektafl›ma göre demokrasi tara-
f›ndan bakt›¤›m› düflünüyorum.

Son dönemdeki siyasi hareketlilikte karikatüristler han-
gi tarafta yer ald›?
Meslektafllar›m›n hepsi al›nmas›nlar, ama birço¤u taraf
tuttu. Filozof yanlar›n› ortaya koyamad›lar ve tak›m tut-
tuklar› için zekalar›n› da iflletemediler. Bu psikolojiyle
zekalar›n› bast›rd›lar. Birço¤unda estetik, zeka ve fel-
sefeyi eksik görüyorum. Bu durum gazeteciler ve ya-
zarlar için de geçerli. Baz›lar› hakarete varan fleyler ya-

p›yor. ‹flten ç›kart›lan gazeteciler oldu. Buna karfl›y›m,
ama baz›lar›n›n üslubuna da karfl›y›m. Elefltirmekle küf-
retmeyi ayn› kefeye koyamay›z. Baz› karikatürlerimde
ac›mas›z elefltirilerim de olsa bunu hakaret etmeden,
zekice yapmaya çal›fl›yorum. Örne¤in CHP Genel Bafl-

kan› Deniz Baykal’› ac›mas›zca elefltiriyo-
rum, ama ona asla küfür etmiyorum.

Karikatür elefltiri sanat› de¤il midir?
Tabii. Karikatür gündemi elefltirir ve
sorgular. Bu noktada karikatürist
estetik, zeka ve felsefe dengesini

sa¤layabilmeli. As›l beceri burada. 

Son y›llarda karikatürün dünya gündemi-
ni belirledi¤ini görüyoruz. Bu etkiyi yaratmas›-

n›n nedeni nedir? 
Karikatür her zaman etkilidir. Ancak son dönemdeki

olaylar› din olgusu bafllatt›. Bu noktada hoflgörüye ihti-
yaç var. Yaln›zca karikatürde de¤il, pek çok alanda
hoflgörüsüzlük var. ‹nsanlar karikatürü sald›r› olarak al-
g›l›yor. Danimarka’da olay yaratan karikatürlerin espri
olarak ciddiye al›nacak, abart›lacak taraflar› oldu¤unu
düflünmüyorum. Hakarete dayal› ama ciddiye al›nmaya
de¤er olarak görmedim. Turan Selçuk ‹sa Peygam-
ber’le ilgili karikatürler çizmiflti. H›ristiyan dünyas›ndan
kimse aya¤a kalkmam›flt›. Onlar›n alg›lama flekilleri
farkl›. 
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Karikatür, sözün ekonomik kullan›m›n›, hücumu, elefltiriyi ve filozoflu¤u gerektiren bir sanat... 
Milliyet’teki köflesinde gündeme iliflkin çizgileriyle tan›d›¤›m›z Haslet Soyöz böyle düflünüyor. 

Ona göre, karikatürist öncelikle kendine samimi olmal›. Toplum yalakal›¤› yapmamal›!

“Sanat, sanat içindir”
“Sanat, sanat için mi, toplum için mi diye hep tart›fl›l›r. Bence sanat, sanat içindir.

Çünkü sanat, sanatç›yla sanat eseri aras›nda olan bir iliflkidir. Toplum için
oldu¤unu düflünenler, sanat›n topluma bir fleyler vermesini bekliyor. Oysa öyle
de¤il. Ben insanlara bir fleyler vermek zorunda de¤ilim. Kendim için çiziyorum.
Ondan insanlar›n ne ald›¤› beni ilgilendirmiyor. Tepkiler gelse de ald›rm›yorum.

Karikatürist öncelikle kendine samimi olmal›. Ben kendime karfl› samimiyim.
Toplum yalakal›¤› yapmam. Ancak bunu yapanlar var.”



Sizce Türkiye gibi malzemenin bol oldu¤u bir ülkede iyi
bir karikatürist nas›l yetifltirilir?
Karikatür çizmek için öncelikle zeka gerekiyor. Zekan›n
okulu yoktur. Bu biraz Allah vergisi. Onun d›fl›nda sa-
natla ilgili temel kurallar› benimsemesi flart. Kiflinin ken-
disini düflünce, estetik gibi konularda beslemesi gere-
kiyor. Bütün bunlar bir araya gelecek ve özgür olmay›
isteyecek ki iyi bir çizer olsun.

Günümüzdeki popüler karikatür dergilerinin daha çok
gençler taraf›ndan sat›n al›nd›¤› biliniyor. Daha çok
gençler mi ilgi gösteriyor? ‹nsanlar›n yafl› ilerledikçe ka-
rikatüre olan ilgilerinin azald›¤› söylenebilir mi?
Öncelikle flunu belirteyim, piyasadaki karikatür dergi-
lerinin çizgisi, benim karikatür anlay›fl›ma tamamen
ters. Herhangi bir estetik kayg› tafl›m›yorlar. Felsefe-
leri yok. Belden afla¤› ve çok yaz›ya dayan›yor. Müt-
hifl bir fabrikasyon üretim görüyorum. Özgün çizerler
yok. Bunun nedenini 1970’li y›llarda O¤uz Aral’›n ç›-
kard›¤› G›rg›r dergisine ba¤l›yorum. Çok satan bir
dergiydi ve O¤uz Aral dergi yönetmeni olarak, “benim
gibi çizeceksiniz” gibi bir anlay›fl benimsiyordu. Bu da
o dönemdeki genç kuflak çizerlerini fabrikasyon üreti-
me zorlad›. Herkes herkes gibi çizmeye bafllad› ve
baflka bir estetik, zeka anlay›fl›, bak›fl aç›s› ortaya ç›k-
t›. Bundan da en çok gençler keyif al›yor. Yoksa yafl
ilerledikçe karikatüre ilginin azald›¤›n› söylemek do¤-
ru olmaz.

Be¤endi¤iniz, farkl› gördü¤ünüz ve takip etti¤iniz çizer-
ler kimler? 
Farkl› bir bak›fl aç›s›yla çizmesine karfl›n kendi kufla-
¤›mdan Salih Memecan iyi bir çizer. Birkaç kifliyi daha
be¤eniyorum, ama onlar daha amatörler ve gazeteler-
de çizemiyorlar. Kad›n çizerlerden Piyale Madra’y› çok
be¤eniyorum. Günümüzde çizgisinin oturdu¤unu dü-
flündü¤üm çok az çizer var. Eskiden her çizerin ayr› bir
çizgisi, kiflili¤i ve tarz› vard›. Örne¤in bizden önceki ku-
flaktan Turan Selçuk ve Altan Erbulak çok iyidir ve bir-
birine hiç benzemez. Tonguç Yaflar’la Tan Oral, Nehar
Tüblek’le Semih Balc›o¤lu çok farkl›d›r. Hepsinin ken-
dine özgü çizgileri vard›. Günümüz çizerlerinin anlay›fl›
ayn› ve çizgileri çok benzer. Ben neden bir çizerin an-
lay›fl›n› benimseyip o do¤rultuda çizeyim ki. Kendime
ait bir tarz›m olmal›. 

Sizin tarz›n›z ne zaman oturdu?
Hala tam oturdu¤unu söyleyemem. Ancak çok de¤iflti-
¤ini söyleyebilirim. Birer y›l arayla çizdi¤im bir kitap var.
‹kisini k›yaslad›¤›mda çizgimin de¤iflti¤ini fark ediyo-
rum. Çizgilerim gittikçe daha da oturuyor. Bu bir kon-
santrasyon meselesi. Her defas›nda samimiyet daha
da art›yor ve beni daha çok tatmin ediyor.

Kiflili¤inizden çizginize neler yans›yor?
Yaln›zca çizgi olarak ele ald›¤›m›zda her çizerin kiflili¤i
çizgisine mutlaka yans›r. Ben rahat ve çabuk çizmeyi,
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“Hem çizgimde hem de resmimde kendimi gelifltirmek zorunda hissediyorum. Ve kendimi özgür 
b›rakmay› ve yarg›lamay› çok seviyorum.”
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iflin hem düflünsel hem de çizimsel k›sm›nda dürüst ol-
may› severim. Kendime dürüst olursam okurlara karfl›
da dürüst olurum. 

Size karikatüristlik maddi, manevi neler kazand›rd›?
Beklentilerinizi karfl›lad› m›? 
Belki maddi olarak çok fazla fley sunmad›, ama itibar,
sevgi ve sayg›y› her zaman hissettirdi. Alk›fllansam da
yerilsem de çok etkilenmiyorum. Öncelikle kendime sa-
mimiyetim ve sayg›m var. San›r›m bunu karfl›mdaki in-
sanlara hissettirmiflim ki ben de onlar›n sayg› ve sevgi-
lerini hissediyorum.

2000’den bu yana resim de yap›yorsunuz. Bu macera-
n›z nas›l bafllad›?
Tesadüfen Savarona ile bafllad›m. Rahmetli a¤abeyim
gazeteci Y›lmaz Çetiner, Savarona’n›n sahibi Kahra-
man Sad›ko¤lu’nun enifltesiydi. Bir gün bana “Savaro-
na’n›n resmini yapsana” demiflti. Gemiyi önce fotokopi
ka¤›d›na çizdim, ama istedi¤im tad› alamad›m. Yak›n
arkadafl›m ressam Erkan Özdilek bana ya¤l›boya yap-
mam› önerdi. Tarlabafl›’ndaki eski atölyesinde önüme
bir tuval koydu ve beni boyaya bulaflt›rd›. ‹lk baflta o
boyutlara al›fl›k olmad›¤›m için tuvalin içinde kaybol-
dum. Ve sonunda Savarona’n›n ya¤l›boya tablosunu
yapt›m. Tablo yaparken maketçilik merak›m›n avantaj›
oldu. Bu sayede baflka birinin fark edemedi¤i detaylar›
gördüm. Di¤er tablolar da ard›ndan geldi ve 2003’te

gemi portrelerinden oluflan “Cennetin Gemileri” sergimi
açt›m. Ard›ndan Turhan Selçuk’un önerisiyle uçaklar ve
trenleri de ekledi¤im “Vesait-i Havaiye, Berriye ve Bah-
riye” adl› sergimi Mart 2007’de açt›m. Birinci sergimde
30, ikinci sergimde 40 tablom vard›. Kendimi gittikçe
gelifltiriyorum. Bu geliflim beni tetikliyor. Hem çizgimde
hem de resmimde kendimi gelifltirmek zorunda hisse-

diyorum. Ve kendimi özgür b›rakmay› ve yarg›lamay›
çok seviyorum.

Karikatürlerinizin resimlerinize nas›l etkileri oldu? 
Karikatür sevilen bir sanat. ‹nsanlara sempatik geliyor.
Benim çok süreli karikatür yaflam›m›n üstüne sergi aç-
mam daha kolay oldu. 

Karikatür ve resim aras›nda sizin için ne gibi farklar var?
Resimle karikatürün bende yo¤rulma biçimleri farkl›.
Karikatürü bir an önce kurtulmam gereken bir bela ola-
rak görüyorum. Bu da gazetede çal›flmamdan kaynak-
lan›yor. 14.00’e kadar çizememiflsem çizmem. Kendi-
mi o cendereye sokmam. Resim öyle de¤il. Resim bir-
kaç ayda bitiyor ya da hiç b i t m i y o r. Açt›¤›m sergilerden
elimde kalan tablolar›m›n baz›lar›n› oldu¤u gibi de¤ifltir-
dim. Çünkü hatalar›m› gördüm. Karikatür öyle de¤il. 

Kendinizi hangisine daha yak›n görüyorsunuz? 
Resim yapmay› seviyorum. Çünkü beni baflka bir bo-
yuta tafl›d›. Örne¤in bulutlardaki ›fl›k de¤iflimi ve hare-
ketini resim yapmaya bafllad›ktan sonra fark ettim. Es-
kiden görmüyormuflum. Resim yapmam karikatürleri-
me de yans›d›. Karikatürlerim daha derinlik ve boyut
kazand›. Ancak ikisi birbirinden farkl›. Örne¤in resim
yapmak beni yoruyor. Çünkü resimde problemler bit-
miyor. Karikatürü kurtulmam gereken bir bela olarak
gördü¤üm için, çizdi¤im an rahatl›yorum.

“Semboller rahats›z ediyor”

“Asl›nda karikatür çok ciddi

bir ifl. Ancak al›nganl›k yap-
mamak gerekir. Karikatürün

bir etkisi var. Bir siyasi parti

liderini çizdi¤inizde hem o
partilileri hem de partili olma-

yanlar› etkileyebiliyor. Parti li-

deri kendini çok ciddi görü-
yor, mizahla vurdu¤unuzda

sinirleniyor. Çünkü kendisiyle

alay edilmifl gibi görüyor ve hakaret olarak alg›l›yor.
Karikatürün bir dili var ve sembollerle yap›l›r. Örne¤in

bir adam›n inatç› oldu¤unu anlatmak için onu keçi gi-

bi çizersiz. Bar›fl› beyaz güvercinle ifade edersin. An-
cak insanlar›n alg›lamas› farkl›. Karikatürü alg›lamak

ve yorumlamak bir süreç. ‹nsanlar zamanla olgunla-

fl›yor. ‹leride daha rahat olaca¤›n› düflünüyorum.”
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Medeniyetler buluflmas›
19. yüzy›lda imparatorluk müzesi olarak kurulan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyan›n say›l› müzeleri
aras›nda yer al›yor. Müzede Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun s›n›rlar› içinde yer alan de¤iflik kültürlere ait bir
milyonu aflk›n eser bulunuyor.

Medeniyetler buluflmas›
19. yüzy›lda imparatorluk müzesi olarak kurulan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyan›n say›l› müzeleri
aras›nda yer al›yor. Müzede Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun s›n›rlar› içinde yer alan de¤iflik kültürlere ait bir
milyonu aflk›n eser bulunuyor.

“Toplumsal kalk›nman›n yolu müzelerden geçiyor”
Y›lda ortalama 200 bin ziyaretçisi olan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri’nde 34’ü uzman olmak üzere toplam 157 kifli
çal›fl›yor. Uzmanlar ayn› zamanda ‹stanbul’daki temel kaz›lar› da yürütüyor. Müzedeki bir milyonu aflk›n eseri ve
ayn› zamanda bilgiyi koruduklar›n› söyleyen Arkeoloji Müzeleri Müdürü ‹smail Karamut, 2010 dünya kültür bafl-
kenti ‹stanbul’da bask›n bir rol oynayacaklar›n› belirtiyor. Müzelerin bir depo ve yaln›zca ziyaret edilen mekanlar

olmad›¤›na de¤inen Karamut, “Müzeler art›k toplumla buluflan, toplumun içinde yaflad›¤› mekanlar. Biz de bu
bilinçle ça¤dafl müzecilik anlay›fl›nda at›l›mlar yapmaya çal›fl›yoruz. Bu sayede topluma çok önemli mesajlar ve-

rebilir, kalk›nmada motor görevini üstlenebiliriz. Toplumsal kalk›nman›n yolu müzelerden geçiyor” diyor. 



Ünlü ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey ta-
raf›ndan kurulan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri,
Türkiye’nin ilk müzesi olmas›n›n yan› s›ra dün-

yada do¤rudan müze olarak kurulan 8–10 müze ara-
s›nda yer almas›yla da ayr› bir önem tafl›yor. B a l k a n-
lar’dan Afrika’ya, Anadolu ve Mezopotamya’dan Arap
Yar›madas›’na ve Afganistan’a kadar de¤iflik uygarl›k-
lardan 70 bin arkeolojik, 800 bin sikke, 75 bin çivili ya-
z›l› tablet ve 100 bini aflk›n kitaba sahip olan müze, 13
Haziran 1891’de ziyarete aç›ld›. 1993’te EMYA (Avru-
pa’da Y›l›n Müzesi Ödülü) Komitesi taraf›ndan 17 Avru-
pa ülkesindeki 46 müze aras›ndan seçilerek Avrupa
Konseyi’ne önerildi ve Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne
lay›k görüldü. 

Arkeoloji Müzesi
Arkeoloji Müzesi ana bina ve ek bina olmak üzere iki
ayr› binadan olufluyor. Ana binan›n yap›m›na 1881’de
Osman Hamdi Bey taraf›ndan bafllanm›fl, 1902 ve
1908 y›llar›nda yap›lan ilavelerle bugünkü durumuna
g e t i r i l m i fl . Neoklasik bir yap› olan binan›n d›fl cephesi
mimar Alexadre Vallaury taraf›ndan ‹skender Lahti ve
A¤layan Kad›nlar Lahitleri’nden esinlenerek yap›lm›fl.
Binan›n alt kat›nda ‹skender, A¤layan Kad›nlar, Satrap,
Lykia ve Tabnit Lahti gibi Sayda Kral Mezarlar›’nda bu-
lunan ünlü lahitler ile antik kent ve bölgelerden getirilen
heykel ve kabartmalar sergileniyor. 

Arkaik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar olan hey-
kel sanat›n›n geliflimi kronolojik s›ralama içerisinde ser-
gilenen eserlerde görülebiliyor. Üst katta ise Hazine
Bölümü, küçük boyutlu tafl eserler, çanak çömlekler,
piflmifl toprak heykelcikler, yaklafl›k 800 bin sikke, mü-
hür, niflan, madalya ve sikke kal›plar›n›n bulundu¤u
Gayri ‹slami ve ‹slami Sikke Kabineleri ile 70 bin civa-
r›nda kitab›n bulundu¤u kütüphane yer al›yor.

Alt› katl› ek binan›n iki kat› depo, dört kat› sergi salonu
olarak düzenlenmifl. Girifl kat›nda Çocuk Müzesi ile mi-
mari eserler sergisi, birinci kat›nda “Ça¤larboyu ‹stan-
bul”, ikinci kat›nda “Ça¤larboyu Anadolu ve Troia” ve
en üst kat›nda “Anadolu’nun Çevre Kültürleri; K›br›s,
Suriye, Filistin” sergi salonlar› bulunuyor. A¤ustos
1998’de ziyarete aç›lan Thrakia-Bithynia ve Bizans ser-
gileme salonu “‹stanbul’un Çevre Kültürleri” ad›yla girifl
kat›n›n hemen alt›ndaki kotta gezilebiliyor.

Eski fiark Eserleri Müzesi
1883’te Osman Hamdi Bey taraf›ndan Sanayi-i Nefise
(Güzel Sanatlar Okulu) olarak yapt›r›lan bina
1917–1919 ve 1932–1935 y›llar› aras›nda yap›lan ça-
l›flmalarla müze olarak düzenlendi. 1963’te ziyarete
kapat›lan bina, 1974’te iç mekanlar› de¤ifltirilip yeni bir
sergilemeyle tekrar ziyarete aç›ld›. ‹ki katl› binan›n üst
kat›nda Anadolu, Mezopotamya, M›s›r ve Arap eserleri
sergileniyor. Akad Kral› Naramsin’in steli, Kadefl Ant-
laflmas› ve Zincirli Heykeli müzenin efli olmayan eserle-
ri aras›nda yer al›yor. Müzede ayr›ca 75 bin çivi yaz›l›
belgenin korundu¤u tablet arflivi bulunuyor.

Çinili Köflk Müzesi
Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan 1472’de yapt›r›lan köflk
‹stanbul’daki en eski Osmanl› sivil mimarl›k örneklerin-
den biri. l875–1891 y›llar› aras›nda Müze-i Hümayun
(‹mparatorluk Müzesi) olarak kullan›ld›. l953’te Türk ve
‹slam eserlerinin sergilendi¤i Fatih Müzesi ad›yla ziyare-
te aç›ld›, 1981’de konumu nedeniyle ‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri’ne devredildi. Köflkün girifl cephesi tek, arka
taraf› ise iki katl›. Giriflte 14 sütunlu mermer bir revak yer
al›yor. Girifl eyvan› ise mozaik çinilerle süslü. Alt› oda ve
bir orta salondan oluflan köflkte Selçuklu ve Osmanl›
Dönemi’ne ait çeflitli çini ve seramikler sergileniyor. Mü-
ze ve depolarda yaklafl›k 2 bin eser bulunuyor.
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6 2 foto¤raf: Haluk Özözlü
r ö p o r t a j: umut bavl› 

Para de¤il, foto¤raf b i r i k t i r i y o r
Foto¤raf sanatç›s› Haluk Özözlü için foto¤raf çekmek bir rahatlama yöntemi, mutluluk ve moral kayna¤›,
sonu olmayan ve hedefe do¤ru yürümeyi sa¤layan bir u¤rafl…



Haluk Özözlü 1960’lardan bu yana foto¤raf ma-
kinesini elinden b›rakmayan bir foto¤raf tutku-
nu. Henüz 10 yafl›nda, hediye edilen bir foto¤-

raf makinesiyle alçak uçufl yapan uçaklar› foto¤rafla-
maya çal›flan Özözlü, yakalad›¤› ilk savafl uça¤› foto¤-
raf›n›n ard›ndan hiç sönmeyen bir heyecan›n bafllad›¤›-
n› anlat›yor. ‹lk karenin ard›ndan 40 y›l geçti¤inde
Ö z ö z l ü; Hürriyet Show, Sabah Pazar Magazin, Dünya
Gazetesi, Aktüel ve daha birçok dergide foto¤raflar›
yay›nlanan, 1980 y›l›nda Hollanda'da düzenlenen ve
dünyan›n en büyük foto¤raf yar›flmalar›ndan biri olan
“World Press Photo” yar›flmas›nda, ‹stanbul Bo¤a-
z›'nda patlayarak yanan Rumen Band›ral› Independen-
ta tankeri yang›n› seri foto¤raf›yla “Y›l›n Foto Muhabiri”
seçilen bir sanatç›.

Çeflitli dergilerde gezi sayfalar› da haz›rlayan Özözlü,
yedi y›ld›r Türkiye Gezi Rehberi'ni haz›rl›yor. 1999 y›l›-
n›n bafl›nda yay›mlanan "Atatürk Evleri" konulu kitab›
için, ayn› y›l›n yaz aylar›nda, 18 bin kilometrelik Türkiye
turu yapan sanatç›n›n arflivinde, Türkiye'nin turizm, ar-
keolojik de¤erleri baflta olmak üzere, binlerce bafll›k al-
t›nda toplanabilecek, 250 bin dia bulunuyor. G e m i l e r ,
eskimeyen kitap kapaklar›, Anadolu kap› ve kap› tok-
maklar›, kufl evleri gibi birçok özgün konuyu foto¤rafla-
yan Özözlü için foto¤raf bir yaflama biçimi. 

“Foto¤raf, deklanflöre bas›p çekmek demek de¤il. Bir
iletiflim. Karfl›n›zdakiyle iletiflime geçiyorsunuz. Bir
manzara foto¤raf›nda da o yerin gelece¤iyle oynuyor-
sunuz. ‹yi çekerseniz o nokta baflkalar›n›n da ilgisini
çekiyor. Çekti¤iniz mekan›n kaderini de¤ifltiriyorsunuz.
Dolay›s›yla büyük sorumlulu¤u da olan bir u¤rafl. Fo-
to¤raf› bu kadar bilinmeyen nedeni oldu¤u için h a l a
ayn› heyecan ve tutkuyla çekmeye devam ediyorum”
d i y o r .

Çal›flmalar›n›zda dijital teknolojiyi kullan›yor musunuz?
Hay›r, hiç denemedim. Dijitale so¤uk bak›yorum. ‹nsan
yaklafl›k 40 y›l boyunca filmle foto¤raf çektikten sonra
böyle sanal ve yüzeysel fleylerle u¤raflam›yor. Filmi eli-
nize almak, emisyonu görmek ve laboratuvar ç›k›fl›n›n
heyecan›n› yaflamak istiyorsunuz. Ayr›ca emisyonlu
film gerek renk gerekse görüntü aç›s›ndan dijitalden
çok daha fazla zenginli¤e sahip. Çekti¤iniz orijinal dia-
y› gösterebiliyorsunuz. Öteki türlü sanal ortamda o ka-
dar çok hile yap›labiliyor ki hatalar giderildi¤i zaman her
bak›mdan geçiliyorsunuz. Binbir türlü zahmete katlana-
rak telleri görmemek için da¤lara t›rmansan›z da adam
iki tufl darbesiyle telleri yok edebiliyor. ‹stedi¤i yere
mart› koyuyor, istedi¤i han›m›n göz rengini de¤ifltirebi-
liyor. Birtak›m yapay güzellikler katabiliyor. Gerçekçilik-
ten yanay›m. Bu yüzden dijital teknolojiyi kullanmaya
hiç niyetim yok.

H›zl› yaflam içerisinde özellikle haber foto¤rafç›l›¤›nda
dijital teknoloji avantajl› de¤il mi?
Art›k belgesel çal›fl›yorum, haber foto¤rafç›l›¤› yapm›-
yorum. Ayr›ca çekti¤iniz foto¤raf çok de¤erliyse kulla-
nacak kiflilerin bu zaman kayb›n› göze almak zorunda
oldu¤una inan›yorum. Bir di¤er konu da bütün bir eme-
¤i tek bir hata nedeniyle kaybetmekten korkmam. Da-
ha öncesinde haz›rlad›¤›m bir kitap bask› aflamas›na
geldi¤inde bilgisayar›n çökmesi sonucu silindi. Aylar›n
çal›flmas› böyle yok olup gitti. Ayn› eme¤i tekrar verme
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Haluk Özözlü kimdir

1950 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Haluk Özözlü 1960'l›
y›llardan bu yana foto¤raf çekiyor. 1976'da Hürriyet
Gazetesi'nde foto muhabiri olarak gazetecili¤e baflla-
yan Özözlü, 1995’te emekli oldu. 1980’de Hollan-
da'da düzenlenen ve dünyan›n en büyük foto¤raf ya-
r›flmalar›ndan biri olan "World Press Photo" yar›flma-
s›nda, ‹stanbul Bo¤az›'nda patlayarak yanan Rumen
Band›ral› Independenta Tankeri yang›n› seri foto¤raf›y-
la, "Y›l›n Foto Muhabiri" seçildi. 1988 ve 1990’da Ga-
zeteciler Cemiyeti'nin foto¤raf dal›nda açt›¤› yar›flma-
da, 1989’da Türkiye Jokey Kulübü yar›flmas›nda "Y›l›n
Foto Muhabiri" ödülünü kazand›. 1998’de TUYED ta-
raf›ndan y›l›n Turizm Foto¤rafç›s› seçildi.
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cesaretini edinemedi¤im için kitab› ç›karamad›m. Bu
yüzden elle tutulur materyali her zaman daha cazip ve
daha güvenilir buluyorum.

Arfliviniz ne büyüklükte?
Yaklafl›k 250 bin adet dia arflivim var. Ama belki 1 mil-
yon adedi de Hürriyet’te. Sonuçta çektiklerimi oraya
veriyordum. Büyük hacimlere ulafl›nca arflivi korumak
zor oluyor. Emeklili¤e yaklaflt›ktan sonra kendi çektik-
lerimi biriktirmeye bafllad›m. Y›llar içerisinde epey mal-
zeme birikti. 

Foto¤raf çekmek sizin için ne ifade ediyor?
Herkesin topluma hitap biçimi farkl›. Ben kendimi fo-
to¤rafla ifade ediyorum. Yapt›¤›m iflten bir sonuç elde
etmeyi isterim. Dolay›s›yla çekti¤im foto¤raflar›n elimde
bir belge olarak kalmas› benim için önemli. Ayr›ca fo-
to¤raf çekmek benim için rahatlama yöntemi. Foto¤raf
çekti¤imde mutlu oluyorum. Foto¤raf, sonu olmayan
bir u¤rafl alan›. Sonu olmayan ifllerde hep azimle bir
yere varma, hedefe koflma gayreti içinde olursunuz.
Foto¤raf bir hedefe do¤ru yürümeyi sa¤l›yor. Yararl› bir
foto¤rafç›l›k yapmaya çal›fl›yorum. Türkiye’nin de¤erle-
rini belgelemeye, bunlar› görmeyen insanlara göster-
meye ç a b a l › y o r u m. Beni tan›masalar da foto¤raflar›ma
bakanlarla aramda bir gönül ba¤› olufluyor. Her foto¤-
raf›n bir öyküsü var. Foto¤raf, deklanflöre bas›p çek-
mek demek de¤il ki, bir iletiflim yöntemi. Bir manzara
foto¤raf›nda da o yerin gelece¤iyle oynuyorsunuz. ‹yi
çekerseniz o nokta baflkalar›n›n da ilgisini çekiyor. Do-
lay›s›yla büyük sorumlulu¤u olan bir u¤rafl. Foto¤raf› bu
kadar bilinmeyen nedeni oldu¤u için çekmeye devam
ediyorum. Birkaç gün çekemezsem moralim bozuluyor
ve hiçbir iflim olmasa da foto¤raf çekmek için ç›k›yo-
rum. Safari gibi! Tura ç›kt›¤›mda bazen bin kare çekip
g e l i y o r u m .

‹stanbul’da, bir ç›k›flta bin kare çekecek malzeme bula-
biliyor musunuz ve nas›l finanse edebiliyorsunuz?
Eskiden pazar foto¤rafç›l›¤› diye tabir etti¤im biçimde
çekerdim. Her gün okula gidersiniz ve pazar günü ta-
tildir. Pazar günü makinenize bir fi lm takars›n›z ve gör-
dü¤ünüz her fleyden bir kare çekersiniz. Vapur, saray,
sat›c›… Böyle 36 de¤iflik konu çekersiniz. Ama p r o-
f e s y o n e l s e n i z bu defa 10 makaray› yaln›zca Bo¤az
Köprüsü için harcar hale geliyorsunuz. Köprüyü göre-
bildi¤iniz her aç›dan ve farkl› ›fl›klarda çekiyorsunuz.
Dolay›s›yla bir konu üzerine çok say›da makara harca-
mak mümkün.

Tematik foto¤raflar›n›zla öne ç›k›yorsunuz…
Hürriyet’te çal›fl›rken de hep bir konu üzerinde çal›fl-
maya gayret ettim. Yaz› iflleri müdürümüz foto¤raflar›-
m› gördü¤ünde ilan servisine iner ve “Gazetede güzel
foto¤raflar var, foto¤raflar› büyük kullanaca¤›m. Büyük
ilan almay›n” diye ilan servisine ültimatom verirdi. Fo-
to¤raf, ilan›n önüne geçerdi. 

Yaflamak için maddi kazanç da gerekiyor. Foto¤rafç›l›k
bu anlamda tatminkar m›?
Etraf›ma bakt›¤›mda sürekli vitrin peflinde koflan
gençler görüyorum. Elinizde size moral veren, güve-
nebilece¤iniz bir hobiniz ya da mesle¤iniz yoksa böy-
le amaçs›z u¤rafl›lar peflinde kaybolursunuz. Aksi du-
rumda ise kimsenin arabas›n›n son model olmas› sizi
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rahats›z etmez. “Bu adam›n çok lüks bir arabas› var,
ama ben de çok iyi foto¤raf çekebiliyorum” diyebilirsi-
niz. Size bir moral kayna¤›, bir dayanak oluyor. Ayr›ca
bu iflte iyi de para var. Bankada para biriktiremiyorsa-
n›z foto¤raf biriktirin. Bir gün size para olarak döne-
cektir. 

Sizin en yo¤un çal›flt›¤›n›z alanlardan biri turizm foto¤-
rafç›l›¤›. Turizm foto¤rafç›l›¤› nas›l yap›lmal›?
Foto¤rafç›l›k, “Gidip çekeyim, birisi bir gün benden is-
ter” diye düflünerek yap›labilecek bir ifl de¤il. Gezi ya-
zarl›¤› ve turizm foto¤rafç›l›¤›, insan›n kendini mutlu et-
mesi için yap›lamaz. Gerçekten seviyorsan›z ve inan›-
yorsan›z yapmal›s›n›z. Milet’te Roma Hamamlar›’na gir-
di¤imde bilek kal›nl›¤›nda bir y›lanla karfl›laflt›m. Gezi
yaz›lar›mda insanlara, “Milet’e git” dedi¤imde “En yak›n
hastaneye nas›l ulafl›rlar?” diye düflündüm. Gezi yazar-
l›¤›n›n bunlar› içermesi gerekti¤ine inan›yorum. Oraya
gitme imkan›n›n yan› s›ra bafl›na bir fley gelirse neler
yapabilece¤ini anlatmak gerek. “Kaçkarlar’a gittik, 40

metre afla¤› ma¤araya indik” diye anlatmay› sevmiyo-
rum. Uygulanabilir olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Kaç›m›z gitti¤inde 40 metre derine inebilir ki? Bir de
“Ahmet ve Hüseyin ile kanyona gittik. Bota binmeye
karar verdik. Ahmet geç kalkt›, gelemedi. Hüseyin bo-
ta binerken düfltü” diye yazarlar. Bu anlat›lanlar›n kim-
seye faydas› yok. Yaz›y› okuyan insan yapt›klar›n›z›
yapmak isteyecektir. Onu cesaretlendirmelisiniz. “Nas›l
yap›l›r, nelere dikkat edilmeli, fiyat› nedir?” diye anlat-
mak mant›kl›.

Sizce iyi foto¤raf nedir?
Bir foto¤raf› iyi yapan birçok etken var. Deklanflöre ba-
saca¤›n›z an› bilmeniz foto¤rafta zamanlamad›r. Bir
maç foto¤raf›nda top a¤› fliflirdi¤inde gol foto¤raf› olur.
Top yere düfltü¤ünde çekerseniz, gol sonras›d›r. Neyi
ne zaman çekti¤iniz önemli. ‹kincisi ise çekti¤iniz foto¤-
raf›n ne anlatt›¤›. “Bunu neden çektin?” sorusunun ce-
vab› olmal›. Netlik ise di¤er unsur. Karede neyi anlat-
mak istiyorsan›z, netli¤in orada olmas› gerekiyor. Bak›fl

aç›s›, simetri, perspektif, renk dengesi, cisim dengesi
hepsi önemli. Bir kompozisyon çekerken her fley sa¤
tarafta ve solda bir fley yoksa göz sa¤a bakacakt›r. Bu,
resminizin sarkmas›na neden olur. Ancak bofl kalan
bölümde küçük hareketli bir obje bile resmi dengeleye-
bilir. Buna cisim dengesi diyoruz. Bütün renkleri bir ta-
rafa toplay›p di¤er tarafa tek renk koyarsan›z, herkes
tek rengin oldu¤u yere bakacakt›r. Bu da renk denge-
sidir. Neleri karenin içine koyaca¤›n›z, dik mi yatay m›
çekece¤iniz, ne tip bir objektif kullanaca¤›n›z, filminizin
asa de¤eri ve siyah beyaz ya da renkli olmas› gibi bir-
çok unsuru belirlemeniz gerekiyor. Sayd›¤›m tüm bu
unsurlar› bir karede zapt edebiliyorsan›z, iyi bir foto¤-

rafç›s›n›z demektir. Ancak çekti¤iniz resim bir suikast
resmiyse o bir enstantanedir. Onun flu olmas›n› bir öl-
çüye kadar kabul edebilirsiniz. 

Foto¤raf›n kullan›m›nda boyut ne kadar önemli?
Kiflisel foto¤raflarda yaln›zca portre kullanacaksan›z ve
estetik birisi de¤il ise büyük kulland›¤›n›zda “Neden bü-
yük?” diye sorulabilir. Bu nedenle o kifliyi anlatacak ta-
mamlay›c› unsurlar muhakkak gerekir. Yüzü konuflan
insan ve sadece duran iki tip insan var. Bana bakt›¤›-
n›zda 40 y›ld›r foto¤raf çeken bir insan›n yüzünün nas›l
de¤iflti¤ini görebilirsiniz. Taksim’de 34 kiflinin ölümünü
çekerken ya da tanker yang›n›n› foto¤raflarken duygu-
lar› körelmifl, saçlar› a¤arm›fl birini görürsünüz. Gör-
dükleriniz duygular›n›z› yozlaflt›r›yor. Bir olaydan geli-
yorsunuz ve gördükleriniz yemek yemenize engel olu-
yor. Hayattan çok fazla zevk almayan biri haline geli-
yorsunuz. Bir itfaiyeci hayat›nda kaç yang›n görmüfl-
tür? Biz ise ‹stanbul’daki bütün yang›nlara, kazalara,
cinayetlere, çökmelere kofluyorduk. Dolay›s›yla bunlar
insan› y›prat›yor. Ayr›ca yaln›zca ‹stanbul’da de¤il tüm
Türkiye’de çekiyordum.

Bütün bunlar› gördükten sonra her fley eskisi gibi kala-
biliyor mu?
Hay›r, hiçbir fley eskisi gibi olmuyor. Hayat›n›zdaki bir
sürü fleyi kaybediyorsunuz. Bütün bunlar insandan bir
fley götürüyor.
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Son y›llarda tüm dünyada obezite rahats›zl›¤›n›n
h›zl› yay›lmas› bilim adamlar›n› harekete geçirdi.
Önerilen yeni çözüm ise “kinesis”. Zihin ve beden

egzersiz yöntemi olarak tan›mlanan kinesis, tüm eklem-
lerin do¤al aç›lar›n› kullanarak hareket etmesini sa¤l›yor.
Kablo sistemiyle çal›flan ve kinesis duvar›nda yer alan al-
fa, beta, gama, delta adl› dört ayr› modülde binin üzerin-
de hareket yap›lmas›n› sa¤layan kinesis, vücudun es-
nekli¤ini ve dayan›kl›l›¤›n› art›rarak bel, boyun ve eklem
a¤r›lar›n› azaltmay› hedefliyor. Gün boyu ayakta duran ya
da sürekli bilgisayar bafl›nda oturmak zorunda olanlar-
daki durufl bozukluklar›n›n düzeltilmesinde de çok etkili.
Pilates’e alternatif olarak ‹talyanlar›n buldu¤u kinesis,
ABD’li bilim adamlar› taraf›ndan gelifltirildi. Yap›m ve
teknik çal›flmalar› 1995-1996 y›llar› aras›nda tamamla-
nan spor, 12 yafl›ndan itibaren herkesin yapabilece¤i
hareketleri içeriyor. Duvara kurulan modülde tam 250
egzersiz yap›labiliyor. Marmara Üniversitesi Spor Aka-
demisi mezunu e¤itmen Özer Canl›, son zamanlarda ki-
nesis’e ilgide büyük bir art›fl oldu¤una dikkat çekiyor ve
bu sporun vücudu ayakta tutan çekirdek kaslar› kuvvet-
lendirerek durufl bozukluklar›n› ve anatomik problemleri
ortadan kald›rd›¤›n› söylüyor.

‹lk ad›m: Postüral analiz
Kinesis’e bafllamak isteyen bir kiflinin ilk önce e¤itmen-

ler taraf›ndan postüral analizi yap›l›yor. Postür, vücudun
her hareketinde eklemlerin ald›¤› pozisyonlar›n birleflimi
anlam›na geliyor. Postüral analizde de eklemlerin duru-
flu, kas yap›s› inceleniyor. Kas k›sal›k testleri, normal ek-
lem hareketleri, anatomik pozisyonlar, eksenler ve düz-
lemler postüral analizin temelini oluflturuyor. Kiflinin her-
hangi bir sa¤l›k problemi olup olmad›¤› saptand›ktan
sonra kifliye uygun hareketlerin yer ald›¤› özel bir an-
trenman program› haz›rlan›yor. Baflta kuvvet egzersizle-
rine a¤›rl›k veriliyor. Kinesis, alfa, beta, gama, delta adl›
dört modülün yer ald›¤› bir duvardan olufluyor. Duvara
monte edilen a¤›rl›k plakalar›yla hareket eden bu modül-
ler, makara sistemiyle çal›fl›yor. Bu dört modül farkl› aç›-
lar anlam›na geliyor ve bu aç›lara göre hareket sa¤l›yor.
Bu modülleri tasarlayan mühendisler, insan vücudunun
de¤iflik aç›lardan postürel analizlerini yaparak flekillen-
dirmifl. A¤›rl›klar› azalt›l›p art›r›labilen modüller sayesin-
de, her kas grubu en genifl aç›larda maksimum derece-
de çal›fl›yor. 

Alfa modülünde ayakta durularak dikey hareketler yap›-
l›yor. De¤iflik aparatlar kullan›larak bacak grubu kaslar›
çal›flt›r›l›yor. Bu hareketlerde amaç gö¤üs, s›rt, bel ve
omurili¤i saran kas gruplar›n› çal›flt›rmak. Beta modü-
lünde a¤›rl›kl› olarak yukar›ya do¤ru itme ve bafl üstü
hareketler yap›l›yor. Yer çekimine meydan okumay›

Duvarla dans

Özer Canl›
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amaçlayan bu modül; omuzlar›, kollar› ve bacaklar› ça-
l›flt›r›yor. Gama modülünde kar›n, kalça ve s›rt› destek-
leyici kaslar çal›fl›yor. Omuz hareketleri de yap›labiliyor.
Delta modülünde ise s›rt, gö¤üs ve denge hareketleri
yap›l›yor. Denge hareketleri yap›l›rken yerde de¤iflik bir
denge aparat› kullan›l›yor. Kinesis derslerinde nefesi
do¤ru kullanma da ö¤retiliyor.

Kablo sistemiyle çal›fl›yor
Kinesis bir kablo sistemiyle çal›fl›yor. Kablo siteminin
amac›ysa, ayn› anda birçok kas› çal›flt›rarak insanlara
hem daha fazla kalori yakt›rmak hem de birden çok ka-
s› kuvvetlendirmek. Kinesis’te merkez noktadan ne ka-
dar uzaklafl›rsan›z, merkeze binen yük o kadar art›yor.
Bu nedenle a¤›rl›klar 1, 2, 3 ve 4 basamaktan olufluyor.
Kiflilerin çal›flaca¤› a¤›rl›klar› e¤itmenler belirliyor. E¤er
a¤›rl›k 2,5 kilogram ise tutulan kabloyla bir ad›m at›ld›-
¤›nda 2,5 kilogram çekmifl olunuyor. Ad›mlar artt›kça
çekilen yük de art›yor. 

Canl›, genifl bir yafl kitlesine hitap eden kinesis’in insan
vücudunun maksimum kullan›labilece¤i bir spor oldu-
¤una dikkat çekiyor. Yaln›zca bir modülde farkl› aç›lar-
da 250 farkl› hareket yap›labiliyor. Bu da toplamda bi-
nin üzerinde hareket anlam›na geliyor. Her derste kifliye
uygun farkl› hareketler yapt›rd›klar›n› söyleyen Canl›, kas

gruplar› farkl› aç›larda çal›flt›r›ld›¤› için vücutta neredey-
se çal›flmayan nokta olmad›¤›n› belirtiyor. 

Düzenli yapmak flart
‹yi bir sonuç alabilmek için kinesis’in üç ay boyunca
hafta üç gün yap›lmas› gerekti¤ini dile getiren Canl›; ki-
lolu, zay›f ve kuvvet aç›s›ndan zay›f olan kiflilere uygu-
lanan egzersizler birbirinden farkl› oldu¤unu anlat›yor.
E¤er kiflinin kilosu fazlaysa daha h›zl› bir antrenman
program› veriliyor. Alfa, beta, gama, delta aras›nda çok
fazla dinlenme aral›¤› verilmeden kiflinin nab›z de¤eri
yüksek tutuluyor ve daha fazla kalori yakmas› sa¤lan›-
yor. Kuvvet eksili¤i olan zay›f kiflilerse, daha yüksek
a¤›rl›klarla çal›flt›r›l›yor ve dinlenme aral›¤› daha uzun
tutuluyor. Kiflinin kas direncini ve kuvvetini art›racak
egzersizler yapt›r›l›yor. Üç ay›n sonunda kiflinin duru-
flunda, hareket ediflinde ciddi düzelmeler olaca¤›n›
söyleyen Canl›, kinesis’e bafllad›ktan sonra b›rak›lma-
mas›n› tavsiye ediyor. Çünkü kinesis uzun bir aradan
sonra kolay hat›rlanabilecek bir spor türü de¤il. Bir y›l-
l›k bir e¤itimden sonra, kinesis’in ev modülü sat›n al›-
narak evde de egzersiz yap›labiliyor. Kinesis derslerini
daha çok kad›nlar, masa bafl› ifl yapanlar ve bu neden-
le boyun ve bel a¤r›lar› çekenler tercih ediyor. Dersler
seviyeleri birbirine yak›n, en fazla üç kiflilik gruba veri-
lebiliyor. 

Durufl bozukluklar›n› düzeltmeye yard›mc› olan spor dal› kinesis, vücudun esneklik ve 
dayan›kl›l›¤›n› art›r›yor. Pilates’in bir üst seviyesi olan kinesis, tüm dünyada oldu¤u gibi 

Türkiye’de de son zamanlar›n gözde sporlar›ndan. 



Tan›mad›¤›m insanlarla, yabanc› bir tak›mla, yol-
da tan›flt›¤›m insanlarla, tek bafl›ma, beni ziya-
rete gelen anne ve teyzeyle, baba ve sevgilisiy-

le, arkadafllar›mla seyahat ettim. Havaalanlar›nda, tren
istasyonlar›nda uyudum, ifladamlar› taraf›ndan dünya-
n›n en lüks 10 oteli aras›nda say›lan bir otelde kald›m.
Bir pansiyonda yaflad›m aylarca, yerleflik hayat› tatt›m
bilmedi¤im bir flehirde. Otostopla bin, trenle 3 bin,
otobüsle yaklafl›k 15 bin, ciple 20 bin, uçakla 44 bin
kilometre yol kat ettim. Hiç tahmin bile edemeyece¤im
yerlerde biten yollardan geçtim. Ve bir gün yolda ken-
dime rastlad›m. Çok flafl›rd›m. Burada çok meflgul-
düm, bir türlü karfl›laflam›yorduk. Evet, en güzel dün-
ya turunu ben yapt›m, ama yollar hala gidilmeyi bek-
ler… “Dünyan›n en güzel yolculu¤unu ben yapt›m” di-
yor Zeynep Gülin Aköz ve bunlar› anlat›yor.

‹lk seyahatini üniversiteyi bitirdikten sonra M›s›r’a yap-
m›fl. Asl›nda bu uzun bir seyahatin de bafllang›c›. Ha-
yat›nda yapt›¤› en ak›ll›ca iflin dünya turu oldu¤unu dü-
flünen Aköz, bu seyahatlerle hem hayallerini gerçek-
lefltirmifl hem de zorluklarla mücadele etmeyi ve es-
nekli¤i ö¤renmifl. Denizden dünya turu yapmay› planl›-
yor. Yerleflik hayat› akvaryuma benzetiyor Aköz. Ona
göre, bir akvaryum içerisinde yafl›yoruz ve zaman içe-
risinde akvaryum kirleniyor. Bazen okyanusa aç›l›p
dönmek gerekebiliyor. Okyanusta tabii ki tehlikeler
var, ama temiz hava alman›z, özgürlü¤ü tatman›z için
arada s›rada okyanusa aç›lmak flart. Buradaki yaflam›
ço¤u insan için alt›n kafese benziyor. Belirli kurulmufl
bir düzen var ve onu terk edip ç›kmak zor oluyor. Alt›n
kafes içerisinde yaflamak daha kolay geliyor. 

Uzun bir gezinin ard›ndan Türkiye’ye döndü¤ünde ha-
vayollar›n›n Güney Afrika’ya promosyonu oldu¤unu
görünce geldikten iki gün sonra Güney Afrika’ya gide-

bilecek kadar gezi tutkunu. Bazen bir kitapta rastlad›-
¤›ndan bazen de gidece¤i yerin yaln›zca ad› merak
uyand›rd›¤› için gidebiliyor. “Önemli olan gitmek iste-
mek, gerisi bahane” diyor. 

Birçok insan hayalini kurdu¤u halde neden baz›lar› gi-
debiliyor, bir k›sm› hiç gidemiyor?
Gidebilenlerin nas›l olup da baflarabildi¤ini aç›kças›
çok bilemiyorum. Ancak kendi ad›ma, gidebilmemin,
aidiyet duygusunu çok tafl›mamamla ilgisi oldu¤una
inan›yorum. San›yorum ki bende hiçbir yere karfl› bir
aidiyet duygusu bulunmuyor. Seyahat edebilmemde
ikinci etken ise merak duygusu. D›flar›da ne var, ne
yok diye büyük bir merak hissediyorum. Burada stan-
dart bir hayat›m›z var ve kimileri bu standart yaflamdan
çok mutlu. De¤iflik bir fleyleri arzu etmiyor. Ancak ki-

6 8 seyyah: Gülin Aksöz
r ö p o r t a j: umut bavl›

fiöyle bir etrafa bakmak istedi

Gülin Aköz
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Günün stresinden, mekan›n s›k›nt›s›ndan uzaklafl›p biraz ortam de¤ifltirmek ve hava almak için, flöyle
bir etrafa bakmak istersiniz. Gülin Aköz doktoras›n› yar›da b›rak›p dünya turuna ç›kt›. “Neden?” 
diyenlere aynen böyle yan›t veriyor: fiöyle bir etrafa bakmak istedim!



mileri de çerçevenin d›fl›na ç›kmak istiyor. Ben dokto-
ra yapt›¤›m dönemde, yaflam çok güzel giderken s›k›l-
d›m ve doktoray› b›rak›p gezmeye bafllad›m.

Doktoradan s›k›l›p yapabilecek birçok alternatif varken
seyahat etmeyi tercih ettiniz… 
Alternatifler, bir yerde mühendis olarak çal›flmak ya da
baflka bir ifl yapmakt›. Bunlar› istemiyordum. Bu, insa-
n›n kendini bulmas›yla ilgili bir süreç. Öncelikle ne ya-
pamayaca¤›n› bilmek, ard›ndan ne yapmak istedi¤ini
bilmek gerekiyor. Ne yapmak istemedi¤imi bulmam
uzun bir zaman›m› ald›. Ne yapmak istedi¤imi ise en
bafl›ndan beri biliyordum. Biraz para kazanm›flt›m. Öy-
le para biriktirmek, ev ya da araba almak gibi bir haya-
lim hiç olmad›. Atlar› çok seviyordum ve bir kulübe üye
olup biriktirdi¤im parayla at binmeyi ö¤rendim. Daha
sonra tekrar biraz para kazan›nca “Bu parayla ne ya-
pabilirim?” diye düflünmeye bafllad›m ve dünyay› gez-
meye karar verdim. Bu kararda “Seksen Günde Devri-
i Alem”in büyük etkisi var. Dünyay› dolaflmak içimde
bir ukdeydi. fiöyle bir etrafa bakmak istedim. Yollar,
hayat› nas›l yaflayaca¤›n› ö¤retir insana.

Size neler ö¤retti?
Hayat›mda yapt›¤›m en ak›ll›ca iflin dünya turu oldu¤u-
nu düflünüyorum. Seyahatler bana esneklik katt›. Se-
yahat s›ras›nda bir fleyler ters gitti¤inde art›k çok sorun
etmiyorum. “Böyle olmas› gerekiyorsa yapacak bir fley

yok” diyorum. Çünkü o ülkenin flartlar› öyleyse, de¤ifl-
tiremezsiniz, sorun etmenin anlam› yok. Böylece ülke-
ye de uyum sa¤layabiliyorsunuz. Ona uyarak baflka bir
yol buluyorsunuz. Art›k hiçbir fley beni çok fazla sinir-
lendirmiyor. Hayatta her fleyin geçici oldu¤unu bilirse-
niz, hiçbir fleyi sorun etmemeyi ö¤reniyorsunuz. Yolda
karfl›laflt›¤›m, hofllanmad›¤›m insanlar oluyordu. Ancak
biliyordum ki bir ya da iki gün sonra hayat›mda olma-
yacaklar. Dolay›s›yla dert etmiyorum. Ancak tekrar
Türkiye’ye dönünce ya da bir yerde uzun süre kal›p
yerleflik düzene geçince, eski al›flkanl›klar kendini gös-
teriyor. Otobüs birkaç dakika gecikince sinirlenmeye
bafllayabiliyorsunuz. Seyahatler, sa¤l›k sorunlar› d›fl›n-
da hayatta her fleye gülüp geçebilmeyi ö¤retiyor.

Birçok ülkeyi gezdikten sonra gezme tutkusu kaybolu-
yor mu?
Yeni bir ülkeyi görmek, ilk seferki kadar heyecanland›r-
m›yor. Çünkü birkaç ülkeye gittikten sonra yeni bir ül-
keye seyahat etti¤inizde gördükleriniz yaklafl›k ayn›
fleyler oluyor. Türkiye’de peribacalar›n› gördüyseniz
Çin’de Gulin bölgesindeki peri bacas›na benzer olu-
flumlar heyecanland›rm›yor. ‹lk defa göreni büyüleye-
cek yap›lar sizde yaln›zca be¤eni uyand›r›yor. Bu yüz-
den bu kadar çok seyahatin ard›ndan ülke görmekten
ziyade, yeni insanlarla tan›flmak, farkl› bak›fl aç›l›r›n›
görmek amac›yla yola ç›k›l›yor. Olaylar karfl›s›nda dün-
yan›n di¤er ülkelerinde insanlar nas›l tepki veriyor, ha-

7 0 seyyah: Gülin Aksöz

“Art›k hiçbir fley beni çok fazla sinirlendirmiyor. Hayatta her fleyin geçici oldu¤unu bilirseniz, hiçbir fleyi
sorun etmemeyi ö¤reniyorsunuz.”
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yata nas›l bak›yorlar onlar› inceliyorum. ‹flin macera
k›sm›n›n yan› s›ra insan tan›ma k›sm› da beni hala he-
yecanland›r›yor. Bütün bu geziler kiflili¤inizin flekillen-
mesinde olumlu rol oynuyor.

Dünya turundan sonra hayal edecek ne kal›yor?
Tekrar bir dünya turu yapmak isterim, ancak bu defa
denizden yapmak isterim. Deniz yolculu¤unun ard›n-
dan bir de planör gibi bir hava arac›yla tur yapmak is-
tiyorum. Gitti¤im zaman birkaç ay kalmak istedi¤im ül-
keler var. Ayr›ca daha önce hiç gitmedi¤im ve büyük
bir eksiklik olarak gördü¤üm Hindistan’a gitmeyi arzu
e d i y o r u m .

Seyahatlerinizi nas›l finanse ediyorsunuz?
Burada çal›fl›p biriktiriyorum ve uzun soluklu seyahat-
lere ç›k›yorum. ‹nsan bir süre seyahat ettikten sonra,
az eflyayla çok rahat bir flekilde yaflanabilece¤ini anl›-
yor. Bir bavul dolusu eflya rahat bir yaflam için yeterli.
Tabii hayattan bekledikleriniz de önemli. Saçlar›n›z›n
bak›m›, makyaj gibi noktalar önemliyse seyahat etme-
niz zor. Topuklu ayakkab› giymeyi ben de çok seviyo-
rum, ama seyahat etmek istiyorsan›z bunlar› yerleflik
yaflamda b›rakmal›s›n›z. Üç rahat tiflört, birkaç uzun
kollu tiflört, iki kazak, iki pantolon, ya¤murluk, flort ve
pijama olarak kullanabilece¤iniz bir giysiyle dünyan›n
her yerinde rahatça gezebilirsiniz. Hayat›mda ilk defa
dünya turunda bir pantolonu eskittim. Dünya turunda

yan›mda iki parça eflyam vard›. Birini y›k›yor di¤erini gi-
yiyordum, Bu kadar› insana yeter. 

Gezinin bütçesini anlat›r m›s›n›z?
Gezi için en ciddi masraf uçak bileti oluyor. Ancak bir
noktaya uçak ile gidip ondan sonras›n› karayoluyla de-
vam ediyorsan›z, masraflar›n›z kendili¤inden ciddi ölçüde
k›s›lm›fl oluyor. Seyahat etmek insanlar›n zannetti¤i ka-
dar pahal› de¤il. Özellikle Afrika, Asya, Güney Amerika
gibi yerlerde seyahat etmek ayda 500 Dolar’a mal olu-
yor. Tabii orta koflullarda bir seyahatten söz ediyorum. 

Muhakkak görülmesi gerekti¤ini düflündü¤ünüz yerler
nereler?
Tek bir ülke söylemek çok zor. Afrika’y› bütünüyle söy-
leyebilirim. Afrika’da zaman kavram› yok ve bizim ha-
yatta sorun olarak gördüklerimizin orada hiçbir önemi
yok. Ayr›ca Afrika’da bozulmam›fl bir tarih de var. Av-
rupa’da en çok ‹spanya’y› seviyorum. Seyahate dil bi-
lerek gitmek gerekiyor. ‹ngilizcenin yan›nda ‹spanyolca
da olmal›. Özellikle Güney Amerika gibi ülkeleri geze-
bilmeyi kolaylaflt›r›yor. ‹spanyollar›n yaflam tarz›, rahat-
l›klar›, hayata bak›fllar› beni çok etkiliyor. Güney Ame-
rika’da en sevdi¤im yer Bolivya. Çin de çok özel bir
yer. O da tarihi ve kültürü aç›s›ndan görülmesi gereken
farkl› bir yer. Tabii ki Küba. Herkes “Castro ölmeden
görmek gerek” der. Buna aynen kat›l›yorum. fiu an bi-
le baz› fleyler bozulmaya bafllam›fl.

Gezginden tavsiyeler

Sa¤l›¤›n›z yerindeyse
gezmek için özel bir
z a m a n g e r e k m i y o r .
Seyahat için genelde
giyim büyük dert ola-
rak görülür. Kat kat gi-
yinmek bir çözüm ola-
bilir. Bütün gece yolda olunacaksa so¤uk olma ihti-
maline karfl› çorap ve uzun kollu bir giysinin yan›n›z-
da olmas› gerekiyor. Yemek için yaflam›yorsan›z, yol-
larda yiyecek-içecek konusunu çok dert etmemek
gerekiyor. Avustralya’da kanguru eti, Küba’da tim-
sah, Budapeflte’de kurba¤a baca¤›, Kanada’da kö-
pekbal›¤›, Uzak Do¤u’da k›l›çbal›¤› süzgeci çorbas›
gibi yiyecekler de yedi¤im oldu. Armut sodas›, fl e k e r-
kam›fl› suyu gibi alternatif tatlar› buldu¤unuzda kaç›r-
maman›z› tavsiye ederim. Rahat bir yatak ve s›cak
suyun oldu¤u her yerde kal›nabilir. Ulafl›m için uçak,
tren cip, otobüs, gemi, at ne bulursam kullan›r›m.
Özellikle araçlarla uzun seyahatlerde zaman geçire-
bilmek için çantalarda muhakkak olmas› gerekenlerin
bafl›nda kitap geliyor. Pasaport, para, çak›, ayna, sa-
bun, su, tuz, fleker, i¤ne iplik benim çantamda her
zaman olur. Ço¤unluk için foto¤raf makinesi de bir
numaral› ihtiyaç. Benim aç›mdan gitti¤im yerleri yaz-
mak, foto¤raflar›n› çekmekten daha güzel.
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Abidin Dino, Güzin Di-
no’ya yazd›¤› bir mek-

tupta, “Can, sensiz her fley
renksiz” diyordu. Abidin’in
bu aflk seslenifli, kitaba
ad›n› verdi. “Sensiz Her
fiey Renksiz” birbirini se-
ven, birbirine afl›k iki insa-
n›n, Abidin Dino ile Güzin
Dino’nun 1952-1973 ara-
s›ndaki mektuplar›ndan
olufluyor. Her sat›r› aflkla yaz›lm›fl mektuplar… Ama bu
mektuplarda Aragon ve Elsa Triolet’den Naz›m Hikmet
ve Mehmet Ali Aybar’a, Sabahattin Eyubo¤lu ve Azra
Erhat’tan Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’a, Pertev
Naili Boratav’dan ‹lhan Selçuk’a kadar pek çok ayd›n ve
yazar da an›l›yor. Güzin ve Abidin Dino, bir ayd›n sorum-
lulu¤uyla, hem ülkenin dertleriyle, sorunlar›yla ilgilenen,
hem gittikleri yere o sorunlar› da birlikte götüren, düflü-
nen ellerinden geldi¤ince çal›flan, üreten iki insan. Ferit
Edgü kitapla ilgili flu yorumu yap›yor: “Günümüz gençle-
rinin bu küçük kitapç›kta bir araya gelen bu özel mek-
tuplardan alacaklar› önemlice iki ders oldu¤una inan›-
yorum. Birincisi, do¤ru ve dürüst yaflamak. ‹kincisi de,
aflk dersi. Sait Faik o ünlü sözünü (Bir insan› sevmekle
bafllar her fley), bu tür insanlardan esinlenerek söylemifl
olmal›.” Kitap, Can Yay›nlar›’ndan yay›nland›. 

SENS‹Z HER fiEY RENKS‹Z TÜRKLERDE TAfiLA 
‹LG‹L‹ ‹NANÇLAR 

Türklerde Tafllarla ‹lgili
‹nançlar, Türk tarihi bo-

yunca süregelmifl inançlar›,
bu inançlar›n kökleriyle birlik-
te anlat›yor. Kitap, fleytan
tafllama, türbeden tafl alma,
taflla dilek tutma, taflla ya¤-
mur ya¤d›rma, büyü yapma
gibi adetlerin, baz› tafllar›n
sihirli güçleri oldu¤u ve baz›
kayalar›n tafllam›fl insanlar
oldu¤u inanc›n›n hala yaflad›¤›n› günümüzden örnekler
ve tarihten kaynaklarla gösteriyor. Çeflitli dinlerde, eski
uygarl›klar ve ilkel topluluklardaki inançlar do¤rultusun-
da da tafllar›n yüzy›llard›r kutsal bir de¤ere sahip oldu-
¤unu ortaya koyuyor. Alan›ndaki nadir kaynaklardan
birisi olan “Türklerde Tafllarla ‹lgili ‹nançlar”, gerek Türk
kültüründe gerekse eski kültürlerde tafllar›n önemi ve
ifllevine dair bilgi içeriyor. Kitapla, dünyan›n çeflitli yer-
lerindeki halk inançlar›n›n benzerli¤inden yola ç›karak
yap›lan tahlillerdeki inançlar›n psikolojik yönü hakk›nda
çeflitli de¤erlendirmeler sayesinde okuyucunun, hem
tafllara hem de insanlara daha farkl› flekilde bakmas›
amaçlan›yor. Hikmet Tanyu taraf›ndan kaleme al›nan
kitap, Elips Kitap taraf›ndan araflt›rma-inceleme dizisi
olarak yay›nland›. 

Uygarl›¤›n Anado-
lu’dan Avrupa’ya

Yolculu¤unun Bafllang›c›
Neolitik Dönem sergisi
ziyaretçilerini eski za-
m a n l a r a g ö t ü r ü y o r :
12.000 y›l önce yerleflik
yaflama geçifl, tar›msal
yaflam›n bafllang›c›, mi-
maride devrim, inanç sis-
temi, günlük yaflam› yön-
lendiren soyut-somut kavramlar… Sergi, neolitik
dönemin bafllang›c›n› ve erken dönemlerini içeriyor;
bu da fianl›urfa ve Diyarbak›r Arkeoloji Müzele-
ri’ndeki buluntular› kaps›yor: Çayönü, Halan Çemi,
Körtiktepe, Cafer Höyük, Nevali Çori, Göbeklitepe,
Gürcütepe, Mezraa Teleilat ve Akarçaytepe kaz›la-
r›ndan gelen buluntular›n yer ald›¤› sergi, bu kaz›la-
r›n iflaret etti¤i yerleflim bölgelerini tan›t›yor. Sergide
neolitik dönemin erken dönemleri, yaflamlar›n› arke-
oloji bilimine ve y›llarca süren arkeolojik kaz›lardan
elde edilen bilgilere adam›fl uzmanlarca haz›rlanan
yaz› ve görsellerle anlat›l›yor. Sergideki görsel ve bil-
giler Yap› Kredi Kültür Yay›nlar› taraf›ndan, “12000
Y›l Önce Uygarl›¤›n Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculu-
¤unun Bafllang›c› Neolitik Dönem” isimli kitapta top-
land›. 

1 2.000 YIL ÖNCE 
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Latife Uflflaki, ilginç hayat
öyküsü, evlili¤i ve ayr›l›-

¤›yla 1923’ten bugüne hep
ilgi oda¤› oldu. Latife Ha-
n›m’›n Ka¤›tlar›, onun ilginç
yaflam öyküsü, tan›klar› ve
belgeleriyle bir roman bel-
gesel tad›nda haz›rland›.
Kitapta Gazi Pafla ile yafla-
d›klar› evlili¤e dair çok
önemli detaylar yer al›yor.
Nas›l tan›flt›klar›, ‹lk karfl›laflt›klar› an neler hissettikleri,
Gazi Pafla’n›n Latife Han›m’a evlenmeden önce ne he-
diye etti¤i, nas›l evlendikleri ve tabii ki Gazi Pafla’n›n ev-
lilik hediyesinin ne oldu¤uyla ilgili bilgiler bulunuyor. Lati-
fe Han›m, Gazi Mustafa Kemal’le ayr›ld›¤› 5 A¤ustos
1925’ten vefat etti¤i 12 Temmuz 1975’e kadar kimsey-
le konuflmad›, röportaj vermedi, aç›klama yapmad›.
Ama sürekli yazd›. Bazen Fatma Saliha ad›n› kulland›, ‹s-
tanbul’daki gazetelere yazd›, bazen içli mektuplar›yla
dostlar›na içini döktü. Ama yaflad›¤› en mutlu an›, ac›
dolu olaylar› tuttu¤u günlü¤üne kaydetti. Fatih Bayhan’›n
kaleme ald›¤› kitaptan baz› bafll›klar: Latife Han›m, Ga-
zi’yi ilk gördü¤ünde neler hissetti? S›r dolu mektuplar›
nas›l kaleme ald›? Gazi Mustafa Kemal, Latife Han›m’a
nas›l bir evlilik teklifi yapt›? Gazi’den ayr› geçirdi¤i 50 y›l-
da Latife Han›m neler hissetti? 

‹slam öncesi Türk sanat› üze-
rine haz›rlanm›fl en kapsaml›

eserlerden olan Erken Devir
Türk Sanat›, Orta ve ‹ç As-
ya’dan Balkanlar’a kadar uza-
nan genifl co¤rafyada varl›¤›n›
sürdürmüfl birçok Türk kültü-
rünün derin bir arkeolojisini
okuyucuyla buluflturuyor. Bu
sanat›n, filizlendi¤i birçok
co¤rafyada Hunlar, Göktürk-
ler, Uygurlarla süregelen anahatt›n› ve Peçenekler, Ha-
zarlar, Akhunlar, K›rg›zlar, O¤uzlar baflta olmak üzere
birçok kültürle birlikte nas›l farkl›laflt›¤›n›, hangi sanat-
larla ne kadar etkileflime girdi¤ini, ne kadar Budist ne
kadar Çinli ve Manici oldu¤unu ortaya koyan Dr. Yaflar
Çoruhlu, eserini kendisinin yürüttü¤ü arkeolojik çal›fl-
malarla daha da zenginlefltiriyor. Türk sanat› üzerine
yaz›lm›fl bir metin olman›n yan› s›ra komflu kültürlere
taflarak dönemin siyasi, ekonomik koflullar›na da te-
mas ediyor. 200’e yak›n resim, harita ve çizimle dona-
t›lan Erken Devir Türk Sanat› Türk sanat›n›n ‹slamiyet’e
kadar nas›l bir geliflme çizgisi izledi¤ini araflt›rarak bu
alanda büyük bir bofllu¤u dolduruyor. Çoruhlu, Orta
Asya’n›n kalbinde, farkl› kültürler, toplumlar ve dinlerin
etkisiyle geliflen özgün bir sanat›n ilgi çekici öyküsünü
a k t a r › y o r .

1001 DO⁄AL REÇETE ERKEN DEV‹R 
TÜRK SANATI 

LAT‹FE HANIM’IN
KA⁄ITLARI 

Hayat›n gittikçe sunileflti¤i
ve mekanikleflti¤i, küre-

sel ›s›nma tehdidinin ve çevre
kirlili¤inin, yaflam kalitemizi
alabildi¤ine düflürdü¤ü flu
günlerde en çok ihtiyaç duy-
du¤umuz fley bir nefes dahi
olsa do¤al yaflam. Dünyan›n
en çok okunan do¤al sa¤l›k
dergilerinde, ses getiren yaz›-
lar yazan, do¤al yaflam uzma-
n› Laurel Vukovic, özel hayat›nda da 30 y›ld›r tamamen
do¤al bir yaflam tarz›n› benimsemifl. Laurel kitapta, et-
kisi tecrübeyle kan›tlanm›fl 1001 do¤al reçeteyi payla-
fl›yor. Kitaptan baz› konu bafll›klar› flöyle: flifal› bitki
çaylar›, damlalar› ve macunlar›; besin takviyesi önerile-
ri, evde kolayca yapabilece¤iniz cilt, saç ve t›rnak ba-
k›m ürünleri, ev temizli¤inde ve bahçe ifllerinde çok ifli-
nize yarayacak püf noktalar›, tamamen do¤al temizlik
malzemeleri, kedi veya köpe¤inizin bak›m›nda kullana-
bilece¤iniz tamamen do¤al yöntemler… Kitapta k›sa-
cas› saf ve do¤al olan her fley yer al›yor. Do¤al yaflam
tarz›yla yeni tan›fl›yor ya da y›llard›r do¤al yaflama gö-
nül vermifl olabilirsiniz. Kitap, okuyucuya sa¤l›k, güzel-
lik ve ev temizli¤inde tamamen do¤al öneriler sunma-
n›n yan›nda, katk›s›z ve sa¤l›kl› bir yaflam›n, insan ha-
yat›na enerji ve nefle getirece¤ini da gösteriyor.
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32. Dyo Resim Sergisi ‹zmir’de Tüketicilerden P›nar’a

16. Kalite Kongresi Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer)
taraf›ndan ‹stanbul’da düzenlendi. Yaflar Toplulu-

¤u, TÜS‹AD ve TOBB’nin de aralar›nda bulundu¤u Tür-
kiye’nin önde gelen 35 kuruluflu KalDer’in öncülü¤ün-

de Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ni imzalad›. Ana temas›
insan haklar›, çal›flma, çevre bafll›klar› ve yolsuzluk kar-
fl›t› 10 evrensel prensip olan Küresel ‹lkeler Sözleflme-
si flirketlerin, çal›flma ve sivil toplum örgütlerinin halka

sorumluluk, fleffafl›k ve kendi geleceklerini sürdürülebi-
lir hale getirebilmek amac›yla çal›flaca¤›na güvenme
esas›na dayan›yor. Yaflar Toplulu¤u’nun sektöründe li-
d e r flirketlerinden P›nar ve Dyo’nun “Kongre Sponso-
ru” olarak kat›ld›¤› 16. KalDer Kalite Kongresi’nde, ko-
nuflmac› olarak Nobel Ödüllü Birleflmifl Milletler eski
Genel Sekreteri Kofi Annan, Birleflmifl Milletler Kalk›n-
ma Program› (UNDP) Baflkan› Kemal Dervifl, çok say›-
da yabanc› ifladam› ve siyasetçi kat›ld›. Tüm konuflma-
lar›n ilgiyle dinlendi¤i organizasyon verimli geçti.

Atatürk foto¤raflar› sergisi

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan 32.’si dü-
zenlenen Dyo Resim Yar›flmas›’n›n sergisi, ‹zmir

Resim Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle bulufltu.
Serginin aç›l›fl›na Yaflar Holding Onursal Baflkan› S e l-

çuk Yaflar, Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Yaflar Kalpakl›o¤lu, Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itbafl›
ve Projelerden Sorumlu Baflkan Ahmet Yi¤itbafl› ev
sahipli¤i yapt›.

32. Dyo Resim Yar›flmas›’na 828 sanatç› 1400 eserle
kat›ld›. Pentür dal›nda dört eser ödüle lay›k görüldü.
Nadide Acar Karaca, Zeynep Özdemir, Ahmet Sar› ve
Kudret Türküm ödül ald›. Özgün bask› dal›nda da Mu-
rat Ateflli’nin eseri ödüle lay›k bulundu.

Yaflar Holding Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itbafl›, Yaflar E¤itim
ve Kültür Vakf› taraf›ndan düzenlenen yar›flman›n yurt
genelinde sanatç›lar› kapsayan bir organizasyon oldu-
¤unu ve Dy o Resim Yar›flmas› ile sanata katk›da bulun-
may› hedeflediklerini söyledi. Yi¤itbafl›, “Türkiye son
derece yetenekli ressamlar› olan bir ülke. Yar›flmaya
duyulan ilgi ayn› zamanda resim sanat›na verilen öne-
min de göstergesi” dedi.

16. KalDer Kalite Kongresi ve Küresel ‹lkeler Sözleflmesi

Selçuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde
Atatürk’ün kiflili¤ini, ilkelerini ve tarihi rolünü toplu-

ma ve sonraki kuflaklara daha iyi tan›tmak amac›yla
ölümünün 69. y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde
“Atatürk” konulu foto¤raf sergisi aç›ld›. 

Ege Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Arafl-
t›rma ve Uygulama Merkezi arflivinden seçilen 65 fo-

to¤raf, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ‹zmir foto¤raf sergi-
sinde ziyaretçilerin yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›.

Ege Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Arafl-
t›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi
Ülker’in foto¤raf sergisini ziyaret eden ö¤rencilerle
söyleflisi s›ras›nda Atatürk ile ilgili slayt gösterisi de su-
n u l d u .

P›nar, Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)
2007’nin 3. çeyrek sonuçlar›nda “süt ve süt ürün-

leri” ve “et ve et ürünleri” kategorilerinde sektör lideri
olarak birinci s›rada yer ald›. Bu sonuç, KalDer ve Ka
Araflt›rma Ortak Giriflimi’nin Türkiye’nin 81 ilinde yapt›-
¤› tam tesadüfi örnekleme yöntemiyle bilgisayar des-
tekli anket arac›l›¤›yla belirlendi. 
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Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› ile Ege Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi G›da Mühendisli¤i Bölümü taraf›n-

dan organize edilen “Beslenmede ‹lk ve Daima: Süt” pa-
neli Yaflar Üniversitesi’nde düzenlendi. P›nar’›n ve Yaflar
Üniversitesi’nin  sponsor oldu¤u panelde aç›l›fl konuflma-
s›n› Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› ‹dare Heyeti Üyesi ‹dil Yi-
¤itbafl› yapt›. Yi¤itbafl› bu panelin toplumun süt konusun-
da bilinçlendirilmesi amac›yla düzenlendi¤ini belirtti. 

P›nar Süt’ün 1100 ton süt iflleme kapasitesine ulaflt›¤›-
n› kaydeden Yi¤itbafl›, her gün 35 bin üreticiden al›nan
sütlerin 132 kez kontrolden geçirildi¤ini söyledi. P r o f .
Dr. Sedef Nehir El’in baflkanl›k etti¤i panele, Ege Üni-
versitesi G›da Mühendisli¤i Bölümü Beslenme Bilim
Dal›’ndan Prof. Dr. Sibel Karakaya, P›nar Süt ARGE
Müdürü Ümit Savc›gil, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Ana Bilim Dal›’ndan Yrd. Doç. Dr. Cem
Karagözlü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi G›da
Mühendisli¤i Bölümü Süt ‹flleme ve Mühendisli¤i Bilim
Dal›’ndan Yrd. Doç. Dr. Nurcan Koca kat›ld›. Sütün
öneminin toplum taraf›ndan bilinmesine ra¤men yete-
rince tüketilmedi¤ini belirten Ege Üniversitesi G›da Mü-
hendisli¤i Fakültesi Beslenme Bilim Dal› Ö¤retim Gö-

revlisi Prof. Dr. Sedef Nehir El, insan vücudu için büyük
öneme sahip maddenin yaln›zca sütte bulundu¤unu
söyledi. Süt üzerinde halen birçok bilisel araflt›rman›n
yürütüldü¤ünü dile getiren El, sütün yeterli al›nmas›yla
birçok hastal›¤›n önlenebilece¤ini belirtti. Panelde ayr›-
ca Türkiye’de özellikle son y›llarda ciddi bir problem
haline gelen çocuk ve gençlerin sa¤l›kl› beslenmesi ve
beslenmede sütün önemi konusunda bilgiler verildi ve
velilerin s›k s›k karfl›laflt›¤› süt içme al›flkanl›¤› gibi so-
runlar hakk›nda konufluldu.

Beslenmede ilk ve daima: Süt P›nar Anuga Fuar›’nda

Mehmet Güleryüz ve fieref Bigal› sergileri

P›nar, Almanya’da düzenlenen Anuga 2007 G›da
Fuar›’nda yeni ürünlerini tan›tt›. 32 y›ld›r Türk g›da sek-
töründe liderli¤ini sürdüren P›nar, dünyada 40’a yak›n
ülkeye ihracat yap›yor, yurtiçi ve yurtd›fl›na yönelik
olarak üretti¤i 600’ün üzerinde ürünü bulunuyor.

Almanya’n›n Köln kentinde düzenlenen Anuga Fuar›’n›
ziyaret eden Yaflar Holding ‹cra Baflkan› Mehmet
Aktafl, Yaflar Holding Operasyonlar Baflkan› Olcay
Sunucu, P›nar’›n yurtd›fl›ndaki bayileriyle de bulufltu.

‹zmir’in alt›n flirketleri

Yaflar Holding G›da Grubu ‹zmir Ticaret Odas› 2006
y›l› vergilendirme dönemi ödüllendirme töreninde

befl alt›n madalya kazand›. Safi kazanç bildirimine gö-
re süt ve süt ürünleri grubunda P›nar Süt Mamulleri
A.fi, et ve su ürünleri grubunda P›nar Et ve Un Mamul-
leri, hububat ve bakliyat grubunda Çaml› Yem ve Besi-
cilik alt›n madalya ile ödüllendirildi. Döviz sa¤lama bil-
dirimine göre belirlenen kategoride ise süt ve süt ürün-

leri grubunda P›nar Süt Mamulleri Sanayii A.fi.; et, et
ürünleri ve su ürünleri grubunda P›nar Et ve Un Mamul-
leri’ne alt›n madalya verildi. 

Ödüller ‹zmir Valisi Cahit K›raç taraf›ndan Yaflar Hol-
ding Tar›msal Üretim Baflkan Yard›mc›s› Hasan Gire-
nes, P›nar Et Genel Müdürü Zeki Ilgaz ve P›nar Süt
Fabrika Direktörü Erhan Savc›gil’e takdim edildi.

Selçuk Yaflar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi, çok
yönlü sanatç› Mehmet Güleryüz’ü a¤›rlad›. Tiyatro,

sinema ve televizyon oyunculu¤u ile gazetecili¤in ya-

n›nda, yurdumuzun en tan›nm›fl ressamlar› aras›nda yer
alan Mehmet Güleryüz’ün eserleri sanatseverlerin be-

¤enisine sunuldu. Güleryüz’ün dünyan›n çeflitli yerlerin-

deki müze ve koleksiyonlarda da eserleri bulunuyor.
Merhum ressam fieref Bigal›’n›n eserleri sanatseverler-

le bulufltu. 

Eserlerinde Anadolu insan›n›n yüre¤ini iflleyen Bigal›,

milli ve mahalli unsurlarla resmin evrensel dilini yakala-

maya çal›flm›flt›. Resimleri yurtiçi ve yurtd›fl›nda resmi
ve özel koleksiyonlarda yer alan fieref Bigal›’n›n o¤lu

Ahmet Bigal›, babas›n›n eserlerinde yaflad›¤›n› belirte-

rek, “Babam fieref Bigal›, resimlerinde Anadolu insan›-
n›n temiz yüreklerini iflleyerek bu topraklar›n sesini iflle-

meye çal›flt›” dedi.

Dy o, Romanya’da düzenlenen Camex Yap› Fuar›’na ka-
t›ld›. Markas›n›n tekrar canland›r›lmas›, ülke genelinde

bölgesel distribütörlük yap›s›n›n güçlendirilmesi ve Roman-
ya boya piyasas›nda tekrar aktif olarak büyüme hedefinde
olan Dy o, Camex Timifloara Fuar›’nda büyük ilgi gördü.
Dy o ayr›ca Romanya boya üretiminin yüzde 80’ini gerçek-
lefltiren, 15 büyük boya üreticisini bir araya getiren, AIVR
(Ass of Paint Industrials of Romania-AIVR) Balkan Srl. Ro-
manya Boya Sanayicileri Birli¤i’ne üye kabul edildi.

Camex Yap› Fuar›



Iwould like to introduce my new year wishes in the

first month of 2008. 21s t century is witnessing impor-
tant changes. Besides new technologies, global cor-
porations and intense competition, we are in a forma-
tion of new and different values. Now it is our common
effort to save the world in a better way and be exqui-
site to the environment. 

When corporations determine their strategies, they
emphasize the main theme of taking care of world val-
ues. Successful leaders have an awareness of feeling
respect to human beings, to the world and taking care
of moral values other than coming into prominence by
their knowledge, talents and experiences. In our day
everybody can reach technology and knowledge. But
having a vying human resource is very important. The
rules of the game are set and applied at this point. 

In the recent Quality Congress of KalDer the main
theme based on what the leaders and corporations do
to make the world better. As Yaflar Group we signed
UN Global Compact with Turkey’s 35 frontrunner cor-
porations during the 16t h Quality Congress. 

Global Compact is a voluntary action which was start-
ed by Kofi Annan, the Secretary General of United
Nations of that time during Davos World Economic
Forum of 1999. Today Global Compact is carried on
towards 10 universal principles by the participation of
more than three thousand companies and non-gov-
ernmental organisations in all over the world. 

We believe by heart in globalization and the obligation
of being competitive; in the need of being exquisite to
the environment and contributing to the society. 

The world, humanity, corporations and brand names
are going through a change to make a better future. It
is an interesting fact that discourses of Mevlana who
lived 800 years ago are universal today. Amity, affi-
ance, belief, lowliness and diligence are the values of
Mevlana. Affiance is the most important factor that
bonds people, corporations and environments togeth-
er and that brings success in the long term. Everybody
is aware of the importance of affiance but it’s critical
importance in business life and success is newly
understood. First feel trust in yourself, then the others
will feel it for you. Affiance is preconditional in the long
term and determined relations. Affiance begins in
human relations, grows in organizations and develops
into a size that concerns all the society.  

2008 will a year when universal and moral values come
into prominence. Corporations that feel responsibility
for world issues and that set their strategies according
to them will come into prominence. Creativity, innova-
tiveness, cooperativism, affiance and managing risks
will be important skills in leadership. 

Here I represent my sincere wishes for 2008 to be a
year of positive advances in human and world issues. 

With my best regards

76 english summaries

Cardiovascular diseases are one of the most impor-
tant diseases in the world and in Turkey.

According to the datas of Ministry of Health there are
nearly two million people suffering from coronary heart
disease in Turkey and 130 thousand of them loose life
in a year. The results of European Heart Health Search
tell that the rate of people under 50’s who had heart
attack is 20% in Turkey. The main reason of having
heart attack at a very early age is smoking. Turkey is
among the countries where the smoking rate is at its
highest. The other factors causing this negative picture
are unhealthy nutrition, inactive life and genetic struc-
ture. 

Stress is also another factor affecting our bodies phys-
ically and psychologically. At the moment of stress the
body secretes adrenaline hormone which is an enemy
to vessels. Adrenaline accelerates coronary heart dis-
eases. But it is also a delightsome and addictive hor-
mone. Besides this endorphine which is called as
“happiness hormone” is addictive too. Endorphine that
is secreted when the brain is at ease widens the ves-

sels and makes the heart work at ease by decelerating
the pulse. Prof. Dr. Bingür Sönmez, the Head of the
Department of Cardiovascular Surgery in ‹stanbul
Memorial Hospital says that heart is an extension of
brain. Empty your brain, then your heart will be at rest. 

According to Sönmez, the healthy nutrition discipline
should begin when a person is in his/her 10-12’s to be
safe from cardiovascular diseases. To be on diet after

60’s is not so meaningfull. Fast food is an addictive
habit so that children cannot leave it. Healthy nutrition
should be a family tradition. Besides this people
should avoid these to be healthy: Smoking, stress and
inactivity. A daily walk of 3-5 km is an ideal way of
being active. Another important point is overweight...
As a heart surgeon he never smokes, cares about
healthy nutrition, takes 1 gr of fish oil, 200 units of vita-
min E and 100 mg of aspirin to save his heart. 

Taking care of values

An empty brain, a healthy heart

Feyhan YAfiAR KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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Ayfer Karamani describes her passion for soil: “Soil
is so tender, so loyal and so sincere that you

knead it, you knock it down, sometimes you stomp on
it, you tear it off, then set on fire... It becomes into a
sculpture, a flower, a rock, a bowl. Like Afl›k Veysel
said, it becomes a blessing and turns back to you.”
The passion Karamani feels for ceramics can bee seen
in her eyes when talking. And suddenly this passion
embraces you. Clay turns into a couple in love or a
group of people or a destitute woman in her hands…

“I will go on producing as long as I live” Karamani says.
She still works in her atelier every day. When produc-
ing she has a strong communication with clay. She
sees clay as a living thing. And once she takes it in her
hands, she gets into clay’s world and pours out her
heart: “I listen to the command of my heart. My heart’s
anger and happiness comes out.” The 70% of ceram-
ics is heavy working but its joyous sides make you for-
get about the difficulties. Karamani says that her emo-
tional state is effective at 100% when beginning to
work. After a few days her emotional state changes

but she ends with the same state she had at the
beginning. Human figures dominate her works: “This is
an impulse. My brain and my heart wants to work like
this. I can say that it is rooted from humanity. I love
human beings very much. But I like to work alone.
When I work I feel the crowd, I do not feel alone.”

Karamani celebrated her 50t h year in ceramics with a

retrospective exhibition held in ‹fl Bankas› Culture
Center Kybele Art Gallery where she displayed panels
and sculptures she made between 1957-2007. Before
this exhibition, she feeled in a different way: “I lived
long. And now I am going” she said to herself. The
exhibition was organized by Karamani’s daughter Arzu
Karamani and her husband Ersu Pekin.

“Compromise is not a weakness”

Maria Serenius is the Finnish Ambassador to Turkey.
For the past three and half years she is active in

Turkey. Her assignment will be complete in 2008 sum-
mer and Serenius will leave Turkey. Three and a half
years is seriously a long term assignment for a diplomat
especially in a country where the agenda changes very
rapidly. Serenius says: “While I was here many things
changed. The agenda was always hot. But that is a
great experience for a diplomat.” The ambassador does
not yet know her next destination, but that will be her
last assignment prior to her retirement. Serenius who
loves nature and interested in photography, has not yet
decided what to do during her retirement. But she is
someone who easily finds new habits to entertain her-
self. Thus it will not be easy for her to pick only one thing
to do, among all her interests. 

Previously Serenius has worked in Ministry of Foreign
Relations of Finland, responsible of Africa and M i d d l e
East. Before that, she was on duty in Los Angeles,
Tokyo, Geneva, Cairo and Sri Lanka. When we request
her to compare two Muslim countries; Egypt and
Turkey she replies: “Turkey is very dynamic, Egypt is
very stationary.” As an experienced diplomat, she
knows Turkey and Turkish people very well. As the
Finnish Ambassador; which is EU lead for 2006, she
has some positive ideas about the future of Turkey.
But she mentions the importance of especially one
thing: “You must gain the culture of compromise. And
you must not consider compromise as surrender.”
Thus they are also related to women’s rights and the
path to become a member of the EU…  

We ask why Serenius thinks there is lack of culture of
compromise in Turkey. She relates the answer to his-

tory: “Turkey is a regional super power. Its roots are
based on an empire. Turkish people are very proud. Of
course that is a very nice feeling. But compromise
must not be considered as a weakness and surrender.
You do not become a weak person or a weak society
via compromise.”

When we ask if Turkey or the EU member countries
will come to conclusion during the EU membership
stages, she mentions her belief that Turkey will even-
tually become a EU member country and continue to
progress in its path: “Turkey is in the middle of the
process of becoming an EU member. Turkey has
undersigned 80,000 pages of regulations and must
comply with them. At that stage we cannot speak of
Turkey accepting and implementing some laws and
rejecting some others. We also cannot forget about
the Copenhagen Criteria, Turkey must meet prior to
the acceptance of full membership. That is a long
process with ups and downs. But I strongly believe
Turkey will become an EU member country in the long
term. But it will not be an easy task.” 

Finland is a country where number of women in the
active work force is considerably high. We asked what
sort of politics are in effect to achieve this, Serenius
answered: “Women’s participation in the work force
differs according to the sectors. Most of the diplomats
in the ministry of foreign affairs are women. However
women ambassadors’ ratio to the general is 20%. I
think in about 10 years the ratio of men and women
will be equal. There are many women in the business
world but the number of male CEO’s are much higher
than females counterparts. There are no special poli-
tics executed to increase the number of women in the

businesses. However we can speak of a public pres-
sure. Companies take such pressure very seriously.
The government, even though there were serious
debates, did not execute any sort of applications.
Actually it was fine that it did not happen all of a sud-
den, it required a phase. A phase of evolution. And I
guess in Finland we reached a very good point. Now
our problem is not women’s rights, we are talking
about men at the moment. 

Life with clay



78 english summaries

30 years ago quality meant a characteristic of a prod-
uct. Quality control departments were checking the

production process within specific rules and intervene
when a fault was detected. Afterwards quality plans
were formed for the efficiency of quality controls. The
points of fault were identified and approaches to pre-
vent fault were set. Thus the apprehension of invest-
ment to human factor and process approach began to
diffuse in companies. Then it is thought that the control
of a system formed by processes and people is more
effective. System standards like ISO 9000 are set.
Anyhow quality was meaning a characteristic of the sys-
tem, not the product. After it was understood that the
management of the system is much more effective than
the control of it, the concept of quality describing the
quality of management overhauled the others. 

KalDer, Turkish Quality Association was founded in
1991. The aim was to make all the private/public bod-
ies and institutions and non governmental organizations
reach a worldwide quality level and increase their power
for competition. Çetin Nuho¤lu, the Chairman of KalDer

says that the concept of quality affect directly the profit
and incomes of the institutions: “We believe that the
philosophy of total quality management is adopted in
Turkey. We can understand this by looking at the num-
ber of members of KalDer which is exceeding 3 thou-
sand, the institutions attending National Quality Action
and the institutions applying to The National Quality
Award and Euroepan Quality Award. But of course we
have lots to do to reach the desired level. As KalDer we
make support of any information, education and con-
sultancy within EFQM Excellence Model.”

Nuho¤lu tells about the effects of National Quality
Awards on the increase of quality conscious in our
country: “National Quality Award conducted since
1993 aims to generalize the institutional notion of
excellence and reveal successfull samples in this field.
The gains of institutions are proved by a search made
between the institutions awarded in Europe and the
other similar stock-exchange institutions. These insti-
tutions gained 30-50% better results in performance
tables in three years when compared with the others.”

Banking was among the most popular careers in
Turkey at the end of 1990’s. But during the 2001

crisis it was jolted and an employment rate decreased.
In the recent years with the positive mood of economy,
the sector regained its attraction. Tayfun Bayaz›t, the
General Manager of Yap› Kredi thinks that many of the
banks will grow, new mergings will occur and special-
ized banking will develop. 

Yap› Kredi was founded as the first national private
bank of Turkey in 1944 and in October 2006 it merged
with Koçbank A.fi. Today Yap› Kredi has more than 16
thousand employers and 638 branches. Tayfun Bayaz›t
has been the general manager of the bank since April
2007. Bayaz›t says that they targeted to lead in every
finance segment in the next 3-5 years: “We developed
micro strategies for all and we do everything to meet
the needs of the customers efficiently.” But Bayaz›t
says that he is not so successfull in adding value to his
savings: “I have enough knowledge to do this easily.
But I have to spend a few hours daily for this. Since I
cannot do it at the moment, I take support from pro-
fessionals. I guess that I will have some time in the
future, when I get retired.” He is not familiar with the
term of retirement. He believes that the best way of
happiness for an executive is relishing from work: “I am

working in the banking sector for about 25 years. Of
course there had been times when I was demotivated.
This is natural for a human being. But in general I was
very happy to work. I believe this is the primary factor
for success. I have never made long term plans in my
business life. I have been the General Manager of Yap›
Kredi for six months. This will go on like this as long as
I take pleasure and shareholders are satisfied with the
results according to the targets set.”

Bayaz›t is also the Head of Turkish Corporate
Governance Association and he talks about a pleasant
corporate governance: “Indeed this is a philosophy
rather than a poem of rules. A good apprehension,
adoption and application of principals is very important.
As an association we work to create an awareness.” 

Banking is popular again

The changing concept of quality
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She wanted to look around

Sometimes we want to change our environment
and take a break from daily stress. Gülin Aköz dis-

continued her doctorate and went on a world tour. Her
reply to the question “Why?” is: “I wanted to look
a r o u n d ! ”

“I travelled with people I did not know. Sometimes a
foreign team or friends or my mother and aunt who
came to visit me or people I met newly were my fellow

passengers. Sometimes I was alone. I slept in airports,
train stations. I stayed at a hotel accepted as one of the
ten tiptop hotels in the world by the businessmen. For
months I lived in a pension. In a city I did not know I
tasted settled life. I covered a route of a thousand kilo-
meters by hitchhiking, 3 thousand kilometers by train,
15 thousand kilometers by bus, 20 thousand kilome-
ters by jeep and 44 thousand kilometers by plane. I
went by roads ended at places I could never think of.
And one day I met myself. I was so amazed. I was so
busy here, so I could not meet myself. Yes, I did the
best world tour but there are still roads to cover.” 

First in her life Aköz travelled to Egypt when she
graduated from university. In fact this was the begin-
ning of a long travel. Aköz thinks that world tour is
the best thing she had done in her life. Besides mak-
ing her dreams come true, she learned how to com-
bat with difficulties and be flexible. Now she makes
plans of a world tour by sea. She associates settled
life with aquarium. We are living in an aquarium and
by time this aquarium gets dirty. Sometimes we need

to open out to the ocean and return back. There are
of course dangers in the ocean but you need to go
there to breath clean air and taste freedom. Life in
here is like life in a golden cage for many people.
There is a system which is hard to leave. But Aköz is
addicted to travel. Sometimes she goes after a name
she wondered or to see a place she met in a book.
She says: “The will to go is important, the others are
just excuses”. 

Is it possible not to admire Selimiye Mosque? Or
Süleymaniye Mosque, Topkap› Palace and the oth-
ers… How well they are conserved is a debate of long
years. However there are many architectural works of
Ottoman Empire preserved until now like mosques,
building complexes, palaces, hermitages etc.  

Art historian and architect Do¤an Kuban says that
“Architecture is the only branch describing the organiza-
tion of a society the best.” By looking at architecture you
can understand social conditions, types of management,
power groups of a society. Kuban has been the author of
“Ottoman Architecture” he has written in five years. In fact
the book is a product of 50 years’ knowledge. In the
“Ottoman Architecture” Kuban tells about Ottoman archi-
tecture in an historical course, tells the history of glorious
palaces and mosques. He says: “Architecture is the
largest field of creation for Ottomans. Because the Sultan
needed a palace. This palace should be built in any con-
dition. An architecture paralel to the organization of the
society is a must. An empire of hundred years developed
its own architecture and put forth its culture.”

Well then how is Ottoman architecture regarded in the
world? Kuban says: “At first the world regarded
Ottoman architecture as a copy of Byzantine art.

Byzantine tradition and Hagia Sophia affected
Ottoman Empire but not the medieval Byzantine. Is
there anybody who is not affected by Hagia Sophia?
Everybody is affected by this building. Hagia Sophia
was a basilica which Justinien, a very powerful emper-
or wanted it to be built in the early period. Byzantines
began to make buildings with domes beginning from
early middle ages but they made wooden domes.
When Justinien wanted to make bigger domes, they
began to use brick. Domes are everywhere. In the
Romans, Sassanids, Byzantines. But dome became
part of a big structure only in the Ottoman Empire.
Ottoman domes do not look like any other domes in
Persia, Egypt. They only look like Hagia Sophia. Hagia
Sophia is a unique building made a thousand year ago.
Basically art historians who feel sympathy to Turkish
art admit that Ottomans had a particular architecture
tradition when they conquered ‹stanbul.” 

History is a discipline open to comment. We ask Kuban
what troubled him the most. He says: “To write a cor-
rect history was very difficult. We have to understand
history correctly. We have to write a correct history. 

Well then as an architect what difficulties he had… “I
have fighted to change the environment a lot. We have

a problem of civilization. There are gaps between aes-
thetic thinking, needs of the city and demands of peo-
ple. As an architect we tried to fill these gaps. Could
we manage to do it? We have fighted for it…”

Universal Ottoman architecture
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Caricature is an art that needs assault, critics, phi-
losophy and the economic use of words.

Caricaturist Haslet Soyöz who we know by his column
in Milliyet thinks like this. Caricature is an art which is
much more glittering in present in Turkey’s and the
world’s agenda. Soyöz who is making caricatures
since 1974 thinks that the reason of this situation is
based on caricature’s being as an art of assault:
“Events to be assaulted stem from conflicts and being
against change. Here we come face to face with the
power of humour. If everything goes well you have
nothing to draw.”

Caricature is a coherence of intelligence, aesthetics
and philosophy. So it has to be fed by different disci-
plines. Soyöz says: “You have to look from different
windows. Which team you support, from which point
you look or your ability to detect the application of
rules in a game is very important. This is the philoso-
phy of the work. By support I do not mean supporting
a football team. A caricaturist is not obliged to take
sides. A caricaturist should view from above. Thus
he/she can analyze in an healthy way”. Soyöz tells
about his colleagues’ attitude towards the latest polit-
ical restlessness: “Unfortunately most of my col-
leagues took sides. They could not make use of their
thinker sides. Most of them are short of intelligence,
aesthetics and philosophy.”

Besides caricature Soyöz makes oil painting. Until now
he has displayed his paintings of sea, air and land
vehicles in two exhibitions. Soyöz thinks about a third
exhibition of lighthouses. 

Is art for art or society? This is always debated. For
Soyöz, art is for art. Because art is the relation
between the artist and his/her work: “People who
think that art is for the society expect that art should
make something for the society. This is not correct. I
am not obliged to give something to people. I draw for
myself. I am not interested in what people gain from
my works. I disregard reactions. A caricaturist should
be sincere to ownself. I am sincere to myself. I do not
bootlick. But there are people who do it.”

Art of assault

A view of future cities

Architect Murat Tabanl›o¤lu is making large scale proj-
ects both in Turkey and abroad with his wife Melkan
Gürsel Tabanl›o¤lu. The team undersigned projects
like Kanyon, ‹stanbul Modern Museum and Do¤an
Media Center. Tabanl›o¤lu says that he aims to go on
making good buildings in ‹stanbul, because ‹stanbul is
our city. Then he aims to make buildings in metropo-
les like New York and London. 

Tabanl›o¤lu thinks that projects of recent years started
to become the same both in concept and material. At
this point the architects should have the power of
design and by design a value in real estate can be cre-
ated: “Projects have two sides. One is the architect,
the other is the customer. An architect can think of a
different concept but the customer should be open to
this idea too. When we began Kanyon Project, we had
to do something different from MetroCity near it. We
applied the idea of street in the place. Thus we creat-
ed a difference. When forming a new concept, you
have to combine it with a good business model. In this
way you can create a living place. We are creating
places. My father made Galeria, the old airport and
AKM. These buildings are parts of our lives. It is very

important for an architect to make buildings in the
important regions of a city. We learn new things in
every project. Years ago we made the building of
Milliyet Newspaper. Newspaper employees were sit-
ting in closed rooms. We are the ones who applied
open office first. Buildings change people’s lives. This
is why the attitude of an architect is important.” 

Tabanl›o¤lu tells about his view of future buildings and
cities: “The number of high buildings will increase.
Water and the share of green areas in cities will
decrease. Traffic problem will grow. The most impor-
tant problem of ‹stanbul is the possibility of an earth-
quake. If an earthquake happens, the city will go
towards a different direction. For example Lisbon was
restructured after the earthquake. I think that 99.9%
of ‹stanbul is built without an architect. Buildings
should have some standards. When we look at coun-
tries like China and Japan with increasing popula-
tions, we see that square meters are decreasing
because people spend much of their time out of their
houses. Turkey is a country with an increasing popu-
lation. We have to develop new systems without
destroying these traditions.”


