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05 04 mekan: Burgazada 
haz›rlayan: demet fleker 

Prens Adalar›’n›n büyüklük olarak üçüncüsü...
Çam korular›yla kapl›, yal›, köflk ve manast›rla-
r›yla tan›n›yor. Ayr›ca ad›, Sait Faik Abas›yan›k’la

özdefllefltirilmifl... Burgazada’dan söz ediyoruz. Ada,
‹stanbul’a yak›n olmas›na karfl›n sakinli¤ini ve do¤all›¤›-
n› günümüze kadar koruyabilmifl. 

Ada’ya eskiden küçük, ama tüm rüzgarlara karfl› koru-
nakl› liman›ndan ötürü “emin liman” anlam›na gelen
“Panormos” denilirmifl. Daha sonra “Antigone” olarak
an›lan Ada, bu ad›n› ‹skender’in eski generali ünlü An-
tigonos’tan alm›fl. Antigonos’un o¤lu Demetrios Poli-
yorketes ‹Ö 298’de bo¤azlar›n serbestli¤ini sa¤lamak
ve dünya imparatorlu¤unu ele geçirmek için Trakyal›

Lisimahos ve Makedonyal› Kasandros’la savaflmak
üzere Marmara Denizi’ne gelmifl; bu adaya babas›n›n
ad›n› vererek onu ölümsüzlefltirmek istemifl. Ada’n›n
Osmanl›lar›n eline geçmesi Fatih Sultan Mehmet’in ‹s-
tanbul’u fethinden alt› hafta önce, 17 Nisan 1453’te
Baflkaptan Baltao¤lu Süleyman Bey taraf›ndan gerçek-
lefltirilmifl. Fetih’ten sonra Türkler buraya Rumca “kale
burcu” anlam›na gelen Pirgos kelimesine yak›n olarak
“Burgaz” ad›n› vermifller.

Ada’da ilk cami 1953’te yap›lm›fl 
Burgazada, 19. yüzy›la kadar yerli Rumlar’la ‹stan-
bul’daki yabanc›lar›n sayfiye yeri olmufl. Önceleri nüfu-
sunun tamam›n› Rumlar›n oluflturdu¤u adan›n k›fl nüfu-
su yaklafl›k 2-3 bin, yaz nüfusu 15 bin. Ada’da 1953 y›-
l›na kadar cami yap›lmam›fl. Fethin 500. y›ldönümü do-
lay›s›yla 1953’te belediyenin verdi¤i bir arsaya küçük
bir cami infla edilmifl. Cami 1954 y›l›nda ibadete aç›l-
m›fl. Burgazada’da Bizans döneminden kalma üç ma-
nast›r ve kilise bulunuyor: Metamorfosis Manast›r› ve
Kilisesi, Aya Yani Kilisesi, Aya Yorgi Manast›r› ve Kilise-
si... Üç çan›yla ünlü Aya Yorgi Kilisesi, 19. yüzy›lda ya-
p›lm›fl. 1894 ‹stanbul depreminde y›k›ld›¤› için 1897’de
flimdiki kilise infla edilmifl. Aya Yani Kilisesi, 9. yüzy›lda
adaya sürülen büyük din adam› Metodios’un kapat›ld›-
¤› zindan›n üzerine yap›lm›fl. Kilise ‹stanbul’un fethi s›-
ras›nda hasar görmüfl ve 1759’da onar›lm›fl. Günü-
müzde kilise, Rum halk› taraf›ndan kullan›l›yor. Ayr›ca

Türkiye’nin ilk sanatoryum ve özel hayvanat bahçele-
rinden biri Burgazada’da kurulmufl. 

Burgazada’da fayton keyfi 
Ada’da kilise ve manast›r›n yan› s›ra görülecek yerler
aras›nda ahflap yal› ve köflkler yer al›yor. Köflkler ge-
nellikle sahilde s›ralan›yor. Kalpazankaya, sakin ve do-
¤al koylar›yla Burgazada’n›n güzelli¤ine güzellik kat›-
yor. Kalpazankaya K›r Gazinosu, Burgazada’n›n sim-
gelerinden... A¤açlar›n aras›nda, deniz manzaras› eflli-
¤inde birbirinden lezzetli yemeklerin yenildi¤i bir me-
kan. Tabii ki di¤er Prens Adalar›’nda oldu¤u gibi fay-
tonlar, Burgazada’n›n da vazgeçilmezlerinden. Ama di-
¤er adalardan farkl› olarak, faytonla gezerken her yer-

den denizi görebiliyorsunuz. Burgazada yaz›n temiz
denizi, do¤as› ve ‹stanbul’a yak›nl›¤› nedeniyle tercih
edilen yerlerden biri. Ada’ya Sirkeci ve Bostanc› iskele-
lerinden vapurla gitmek mümkün. Do¤al güzelli¤iyle ‹s-
tanbullular›n ve yabanc› turistlerin gözdesi olan Bur-
gazada, 2003 y›l›nda bir yang›n felaketi atlatt›. Tamam›
125 hektar olan Ada’n›n 40 hektarl›k orman alan› yan-
g›nda kül oldu. 

Sait Faik’i yazarl›¤a döndüren ada 
Burgazada, ünlü flair-yazar Sait Faik Abas›yan›k’la öz-
defllefltirilmifl. Abas›yan›k 1939’dan 1954’te ölümüne
kadar Ada’da annesiyle birlikte iki katl› beyaz ahflap bir
evde yaflam›fl. Bugün bu ev, müze olarak ziyaretçilere
aç›k. Sait Faik hikayelerinde, Burgazada ve oradaki
Rum bal›kç›lar›ndan s›k s›k söz etmifl. Ada’ya olan sev-
gisini dile getirmifl. Ada, Sait Faik’in yaz› yazmamaya
yemin etti¤i bir dönemde onu yeniden yazmaya teflvik
eden yer olarak da hayat›nda ayr› bir yere sahip. Hika-
ye flöyle: Yazar bir gün sinirlenir ve bir daha yaz› yaz-
mayaca¤›na dair yemin eder. Bu arada Burgazada’ya
s›¤›n›r. Ama yaz› yazmad›¤› için can› çok s›k›l›r. Bir gün
Ada’da yürüyüfl yaparken do¤adan çok etkilenir ve bir-
den içinde yazma iste¤i uyan›r. Çevreye göz gezdirir ve
bir ka¤›t parças›yla küçük bir kurflun kalem bulur. Çok
sevinir ve yaz› yazmaya bafllar. Böylece yazmama ye-
minini bozmufl olur. Bir öyküsünde de duygular›n›:
“Yazmasam deli olacakt›m” diye özetler.

‹stanbul’da sessiz, sakin bir ada...‹stanbul’da sessiz, sakin bir ada...

Kaynak: www.istanbul.gov.tr, www.burgazada.org, www.hurriyet.com.tr, www.ntvmsnbc.com, www.bigglook.com

Burgazada temiz denizi, tarihi ve do¤al güzelli¤iyle ‹stanbul’un en çok tercih edilen adalar›ndan... Kilise
ve manast›rlar›, köflk ve yal›lar›yla tarihin bir parças›. Yaz›n nüfusu h›zla artan bu küçük ada, do¤all›¤›
ve sessizli¤iyle dikkat çekiyor.



Tuna Kiremitçi, 1991 y›l›ndan bu yana fliir, köfle
yaz›s›, senaryo, flark› sözü, öykü, roman, rek-
lam yazarl›¤› k›sacas› yaz›ya dair her alanda

durmadan yaz›yor. Her hafta köfle yazas› yazmay›, ro-
man haz›rl›¤› içinde olmad›¤› dönemlerde bir tür ant-
renman olarak gördü¤ünü söyleyen Kiremitçi, yaz› yaz-
maktan asla s›k›lmayaca¤›n›n alt›n› çiziyor.

2002’de yay›nlanan “Git Kendini Çok Sevdirmeden”,
2003’te “Bu ‹flte Bir Yaln›zl›k Var”, 2005’te “Yolda Üç
Kifli” ve “A.fi.K. Neyin K›saltmas›” adl› kitaplar›yla genifl
kitlelere ulaflan Kiremitçi bir dönem Kumdan Kaleler
toplulu¤uyla “Denize Do¤ru” adl› müzik albümünü de
haz›rlam›flt›.

On y›l içinde iki fliir kitab›, bir müzik albümü, üç k›sa fil-
miniz oldu¤u halde romanlar›n›zla birlikte birden bire
popüler oldu¤unuz alg›s› do¤du. Bununla ilgili neler dü-
flünüyorsunuz?
Bu daha çok edebiyat dünyas›n› yak›ndan takip etme-
yenlerin kafas›ndaki bir alg›. Çünkü genç Türk fliirini ya-
k›ndan takip eden okuyucular, 1991 y›l›ndan beri ya-
y›nlad›¤›m iki fliir kitab›n› okudu ve onunla ilgili de¤er-
lendirmeler yapt›lar. fiiirlerimi takip edenler öyküleme-
ye ve romana do¤ru bir gidifl oldu¤unu anlayabilirler.
fiiirlerim bafllang›çta imge a¤›rl›kl› fliirlerken daha sonra
öyküleme a¤›rl›kl› fliirler haline geldi. Dikkatli bir edebi-
yat okuyucusu için benim roman yazmam sürpriz de-
¤ildi. Onun d›fl›nda roman›n popülerleflmesi fliirin po-
pülerleflmesine göre daha kolay. fiiir, uçuruma bir gül
at›p yank›s›n› beklemek gibi bir fley. Bir fliirin adresine
ne zaman ulaflt›¤›n› asla kestiremiyorsunuz. Ama ro-
man, özellikle benim yazd›¤›m tarzda yal›nl›k hedefle-
nerek yaz›lm›fl bir roman okuyucuyla daha h›zl› bulufla-
biliyor. Bu nedenle beni flair olarak takip etmemifl kifli-
ler, benimle yeni tan›flt›klar›n› düflünüyor olabilirler.

Daha fazla insana ulaflm›fl olmak psikolojik bask› olufl-
turuyor mu?
Böyle soruldu¤u zaman korkuyorum tabii, bask› oluyor.
Ama yolda kendi kendime yürürken birisi imza istedi¤in-
de ya da foto¤raf çektirmek istediklerinde, “Allah’›m ben
bunlar› hak edecek ne yapt›m?” diye kendime soruyo-
rum. Yaz› yazmak için oturdu¤unuz zaman, yaln›zca ya-
z›n›n problemleriyle u¤raflmak zorunda kal›yorsunuz. Bir
roman› yap›land›rmak, bir karakteri anlatmak, derinlefl-
tirmek ve dramatik etkiyi kurmak gibi problemleri düflün-
mekten korkmaya f›rsat›n›z olmuyor. Dolay›s›yla yaz›
yazmad›¤›m zamanlarda, sözünü etti¤iniz endifleyi tafl›-
yorum, ama yaz› yazarken yaln›zca yaz›n›n sorunlar›n›
düflündü¤üm için bunlardan uzaklafl›yorum. 

Edebiyat›n popülerleflmesini ve daha çok say›da ki-
tap yay›nlanmas›n› nas›l buluyorsunuz? Türkiye’de
bu kitap arz›n› karfl›layacak okuyucu var m›?
Herkes yazabilmeli ve yazmal›. Anadilimizin yaz› boyu-
tuyla iliflki içinde bir toplum de¤iliz. Birçok kiflinin yaz›
yazmay› düflünmesi bu anlamda iyiye do¤ru bir gelifl-
me. Ayr›ca nicelikten nitelik do¤ar. Çok say›da kitap ç›-
karsa iyi kitaplar›n ç›kma olas›l›¤› da o kadar artar. Do-
lay›s›yla edebiyat›n popülerleflmesini iyi bir geliflme ola-
rak görüyorum. Edebiyat›n moda haline, seksi bir fley
haline gelmesini çok do¤ru ve sa¤l›kl› buluyorum. Biz-
ler daha çok görsel kültürün hakimiyeti alt›nda büyü-
müfl bir kufla¤›z. fiu anda da dünyada görsellik baflat

07 06 röportaj: Tuna Kiremitçi
röportaj: umut bavl›

“Yaz›yla ilgili her ifl itinayla yap›l›r”
Tuna Kiremitçi, her yafl grubuna ve toplumun her kesiminden okuyucuya ulaflmay› baflarabilen bir
yazar. Kiremitçi’ye göre iflin s›rr› az sözle çok fley anlatabilmekten geçiyor.



gelecek diye korkuyorum. Unutulmaktan korkuyorum.
En çok milliyetçilik yapmam›z gereken konulardan biri
olan Türkçe üzerinde gerekli duyarl›l›¤› göstermiyoruz.
Bir millet topra¤›, milli marfl›, hatta bayra¤› olmadan ya-
flayabilir. Ama bir millet dili olmadan yaflayamaz. Bu
nedenle ulusal ve milli konularda hassas olduklar›n›
söyleyen kiflilerin dili önemsememeleri bana ilginç geli-
yor. Bence as›l milliyetçilik yap›lmas› gereken alan bu.
Kültür milliyetçili¤i yap›lmal›. Bunun nas›l gelifltirebile-
ce¤i konusunda aç›kças› elimde bir reçete yok. Ama
bunu yapmak zorunda birisi olsayd›m, ifle çocuklara ki-
tap okuman›n zevkli bir fley oldu¤unu anlatarak bafllar-
d›m. Çünkü kitab› ö¤rencilere ödev gibi verirseniz ö¤-
renci onu sevmez. Kitap okumak çok zevkli, e¤lenceli
ve iyi zaman geçirmeyi sa¤layan bir fleydir. Çocuklara
bunu anlatabilecek ö¤retmenler yetifltirdi¤imiz zaman
gelece¤e do¤ru iyi bir ad›m atm›fl olabiliriz. 

Türkiye’nin en büyük sorunu sizce ne?
Türkiye’nin en önemli sorunu kad›n erkek iliflkilerinin
normalleflmemifl olmas›. Türkiye’de kad›nlar ve erkek-
ler ça¤dafl bir zeminde iletiflim kurmay›, bir duygu ya
da düflünce al›flverifli içine girmeyi, dostluk etmeyi ve
do¤ru düzgün seviflmeyi bilmiyorlar. Töre cinayetleri,
kad›n ve erkeklerin mutsuzluklar›, cinsellik sorunlar› bu
nedenle ortaya ç›k›yor. Bu toplumumuzun üzerinde bir
psikolojik yük oluflturuyor. Toplumun üzerindeki en bü-
yük kabusun bu oldu¤una inan›yorum. Kad›nlarla sa¤-

l›kl› bir iliflki kuramayan bir erke¤in ya da erkeklerle
sa¤l›kl› bir iliflki kuramayan bir kad›n›n mutlu olmas›
mümkün de¤il. Mutsuz insanlardan sa¤l›kl› bir toplum
ç›kmas› da mümkün de¤il. 

Müzik çal›flmalar›na devam edecek misiniz?
Bir müzik albümü uktem her zaman var. Ruslar›n s›cak
denizlere inme emeli gibi benim de albüm ç›karma
emelim var. Ruslar s›cak denizlere inene kadar ben bu
albümü yapamayaca¤›m herhalde. Yazd›¤›m birtak›m
flark›lar ve yapm›fl oldu¤um kay›tlar bulunuyor. Müzik
dünyas›n› fazla tan›mad›¤›m için ne zaman olaca¤› ko-
nusunda bir söz veremiyorum. Ama günün birinde böy-
le bir fley yapaca¤›m. Müzisyenlerle birlikte zaman ge-
çirmeyi çok seviyorum. Arkadafllar›mla buluflup amatör
olarak müzik yapmay› seviyorum. Bunlar› insanlara
sunmak için bir f›rsat olursa iddias›z olarak sunar›m.
Geçen yaz Frans›z Soka¤›’nda çald›k. Onun d›fl›nda
zaman zaman provalar yap›yoruz, evde k›z arkadafl›-
ma, çocu¤uma, k›z arkadafl›m›n çocu¤una gitar çal›yo-
rum. Müzik kolektif bir fley oldu¤u için beni çok cezbe-
diyor. Çünkü edebiyat yaln›z, tek bafl›na yap›lan bir
fley. Bir taraftan edebiyatla u¤rafl›rken di¤er yandan
kolektif bir fleyin içinde olmay› seviyorum.

Yeni bir fliir kitab› yazmay› düflünüyor musunuz?
fiiir yazmaya gizli gizli devam ediyorum. Ama ne zaman
yay›nlanaca¤›n› bilmiyorum. Portekizli flair Fernando

Pessoa öldü¤ü zaman arkas›nda yay›nlanmam›fl fliirler-
le dolu bir sand›k b›rakm›fl. Belki ölürken öyle bir nu-
mara yapar›m. 1990’l› y›llar fliirlerinde, yazd›klar›mla za-
ten belli bir yere konumland›m. fiiiri takip edenler bunu
biliyorlar. Yaflar Nabi Nay›r ödülünü ald›ktan sonra ya-
y›nlad›¤›m iki fliir kitab› var. Bu fliir kitaplar› da bilinen ve
takip edilen kitaplar. 

Türkiye’de elefltiri mekanizmas›n› nas›l buluyorsunuz?
Elefltiri mekanizmas›n›n en büyük sorunu kurumsallafl-
mam›fl olmas›. Bu yüzden hiçbir elefltirmene k›zmak
içimden gelmiyor. Çünkü hakk›m›zda iyi ya da kötü ya-
zan tüm elefltirmenler maddi karfl›l›k beklemeden za-
manlar›ndan art›rarak bu ifli yap›yorlar. Elefltiri Türki-
ye’de bireysel kahramanl›klarla yürüyor. Bir insan›n
elefltirmen olmas›, buna zaman ve enerji ay›rmas› gü-
nümüzün sanat dünyas›nda büyük bir sevap. O yüzden
benim hakk›mda ne düflünürlerse düflünsünler, görüfl-
lerine kat›lmasam bile elefltirmenlerin hepsine sayg› du-
yuyorum. Kurumsallaflmaman›n nedeniyse edebiyat fa-
kültelerinin günümüz edebiyat›na uzak olmalar›. Çünkü
elefltiri ancak akademi çerçevesinde kurumsallaflabilir.

Kendi kendinize yapt›¤›n›z röportajda “S›k›ld›n m›?” di-
ye sorup s›k›lmad›¤›n›z› söylüyorsunuz. Son zamanlar-
da durum de¤iflti mi? S›k›ld›n›z m› röportajlardan?
Hay›r, sohbet etmeyi seviyorum. O yüzden s›k›lm›-
yorum.
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kültürü oluflturuyor. Buna karfl›n insanlar›n kitap oku-
mas›, kitap üzerine tart›flmas› ve yazarlarla tan›flmak is-
temesi edebiyat›n gelece¤i aç›s›ndan ümit verici. De-
mek ki flartlar ne olursa olsun, insanlar kitap okumaya,
hayal kurmaya ve kendi hayal güçlerini edebiyatla bes-
lemeye ihtiyaç duyuyorlar. Kitaplar›n ve edebiyat›n po-
pülerleflmesinden en küçük bir rahats›zl›¤›m yok. Ra-
hats›zl›k duyanlar› da anlam›yorum. 

Billboardlar gibi pazarlama araçlar›n›n edebiyata nas›l
bir etkisi olabilir? 
Edebiyat›n yayg›nlaflmas›n› isteyip istemedi¤imize ka-
rar vermemiz gerekiyor. Edebiyat›n yaln›zca ‹stiklal
Caddesi’nde gezen befl bin kifli aras›nda tüketilecek
bir fley olmas›n› istiyorsak, hiçbir fley yapmayal›m. Ama
hem edebiyat›n yayg›nlaflmas›n› isteyip hem de bu tür
fleylerden çekinmek bana gereksiz bir muhafazakarl›k
gibi geliyor. Edebiyat›n Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
insanlara ulaflmas›n› istiyorsak, gerekli tan›t›m›, pazar-
lama stratejilerini ve iletiflimi kullanmak zorunday›z. Bi-
ze ‹stanbul’da çok yo¤un ve s›k gibi gelen iletiflimler,
Siirt ya da Diyarbak›r’da ayn› etkide görünmüyor. Ede-
biyat tan›t›m›n›n profesyoneller taraf›ndan ve iyi biçim-
de yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Çünkü karfl›-
m›zda popüler kültür bombard›man› var. Bu bombard›-
man aras›ndan s›yr›l›p kitaplar› insanlara ulaflt›rmak ge-
rekiyor. Kitap tan›t›m›nda tek flart, tan›t›lan fleyin kitap
oldu¤unun unutulmamas› olmal›.

Büyük yay›nevleriyle çal›flman›n edebiyata avantaj ve
dezavantajlar› neler?
Her alanda kurumsallaflman›n ve devaml›l›¤›n önemine
inan›yorum. Bu tür yay›nevleriyle çal›flman›n avantaj›
kurumsallaflm›fl bir yerin içinde oldu¤unuzu hissetme-
niz. Bu da yazara büyük bir konfor sa¤l›yor. Editörlük
mekanizmas› sa¤l›kl› bir flekilde iflliyor. Yay›nevinin iç

iflleyifli hiçbir zaman flafl›rtm›yor. Tan›t›m konusunda
hiçbir zaman ma¤dur olmuyorsunuz. Bu bak›mdan
memnun olmamak mümkün de¤il. fiimdiye kadar hiç-
bir dezavantaj›n› görmedim. Kurumsallaflm›fl yay›nevle-
rinin say›s› artt›kça, yay›nc›l›k bir ifl kolu olarak gelifltik-
çe ve kitap yazmak daha cazip hale geldikçe yaz›l› kül-
tür daha da geliflecektir.

Yaz› yazmak için özel bir atmosfere ihtiyaç duyar m›s›n›z?
Gerilla tipi bir yazar›m. Her türlü flart ve koflulda yaza-
biliyorum. Mutlaka sessizlik olsun, gece olsun gibi flart-
lar›m yok. Her flartta yaz› yazabilecek ortam› yaratabi-
liyorum. Kula¤›ma walkman’imi takmam benim için ye-
terli. ‹lham an› beklemiyorum. Yaz› yazman›n en iyi yo-
lu bir an önce oturup yazmaya bafllamak. Çünkü ilham
beklerseniz, çok beklersiniz. Hiçbir zaman yazmaya
haz›r hissetmeyi beklemedim. Çünkü insan kendisini
hiçbir zaman haz›r hissetmiyor. Yazmaya bafllad›¤›n›z
zaman zihniniz yaz›ya göre yeniden organize olup nor-
malde düflünemeyece¤iniz fleyleri düflünüyor. Yaz›
yazman›n böyle sihirli bir görevi var. Bilincinizi normal-
de oldu¤undan daha yukar› çekiyor. Normalde yapa-
mayaca¤›n›z sentezleri yapman›z› sa¤l›yor. Yaln›zca ro-
man yazmaya da gerek yok. Mektup, uzun bir e-mail
yazarken ya da günlük tutarken de bunu fark edebili-
yorsunuz. Yaz› yazmay› benim için zevkli k›lan fleylerin
bafl›nda bu sihirli taraf› geliyor. Roman yazd›¤›mda
günde iki sayfa yazmaya çal›fl›yorum. Çok h›zl› okuyan

birisi de¤ilim. Günde 50 sayfa okuyabilirim. Zaman›m›n
ço¤u asl›nda yazd›¤›m roman› sadelefltirmeye çal›flarak
geçiyor. Az sözle çok fley anlatmaya çal›fl›yorum. Ken-
dimi mümkün oldu¤u kadar sade ve anlafl›l›r bir flekil-
de anlatmaya çal›fl›yorum. Ancak çok iyi bir Türkçe’yle
yaz›lm›fl kitaplar›n rahat okunabildi¤ine dair sars›lmaz
bir inanc›m var.

Sürekli yaz› yazmak belli bir süre sonra b›kk›nl›k yarata-
bilir mi?
Hayatta cinsellikten sonra en çok zevk ald›¤›m fley ya-
z› yazmak. Bu yüzden benim için hiçbir zaman otoma-
tik bir fley haline gelmiyor. Her zaman ayn› zevkle yaz›
yaz›yorum. Bir insan yapt›¤› iflten zevk al›yorsa okuyu-
cuya da onu bir flekilde geçirir diye düflünüyorum. Ay-
n› zamanda ben profesyonel bir yazar›m. Yaz› yazarak
hayat›m› kazan›yorum. Dolay›s›yla yazmaya devam et-
mek zorunday›m. Benim flans›m bundan ayn› zamanda
zevk al›yor olmam.

Yaln›zca yaz› yazarak kazanmak herhalde çok az kifliye
k›smet olmufltur. 
Yaln›zca roman yazm›yorum. Senaryo yazarl›¤›ndan
reklam yazarl›¤›na, flark› sözü yazarl›¤›ndan köfle ya-
zarl›¤na kadar yaz›yla ilgili her fleyi yap›yorum. Yaz›yla
ilgili her ifl itinayla yap›l›r. Hepsini toplad›¤›n›z zaman
geçim sa¤l›yorum. 

Aksi takdirde...
Aksi takdirde Türkiye’de yaln›zca kitap yazarak geçin-
mek çocuk sahibi birisi için riskli. Ailevi sorumluluklar
da iflin içine girince aç›kças› böyle bir riske giremem. 

Siz kimleri okuyorsunuz?
Genellikle aram›zda olmayan yazarlar› okuyorum. Sait
Faik, Kemal Tahir ve Orhan Kemal gibi sadelikle insan

gerçekli¤ini anlatan yazarlara düflkünlü¤üm var. Di¤er
taraftan fliirsel düz yaz› yazan Bilge Karasu, O¤uz Atay
ya da Ahmet Hamdi Tanp›nar gibi yazarlar var. Bu iki
edebiyat tarz› aras›nda bir okuyucu olarak gidip geliyo-
rum. ‹ki elimden tutarlar her zaman.

Kitaplar›n›z› daha çok kimler okuyor? 
Türkiye’de daha çok kad›nlar kitap okuyor. Bu sosyo-
lojik bir gerçek. Zaten romana her zaman kad›nlar sa-
hip ç›km›flt›r. Benim okuyucu kitlem asl›nda çok genifl-
mifl. Son zamanlarda bunun fark›na vard›m. Afganis-
tan’da çal›flan bir sa¤l›k görevlisi han›m ya da Japon-
ya’da asker olan bir bey, New York’tan yazan bir pro-
fesör, Diyarbak›r’da üç y›l önce okumay› ö¤renmifl ve
ilk kez benim kitaplar›m› okumufl bir han›m, emekli ö¤-
retim üyeleri, liseli k›zlar. Asl›nda en genifl okuyucu yel-
pazesine sahip yazarlardan biriyim. Bu da bana gurur
veriyor. 

Neden kad›nlar daha fazla kitap okuyor? 
Erkekler roman› biraz feminen buluyorlar. “Bizi bozar”
gibi düflünüyorlar. Bu nedenle de ilgilenmiyorlar. Belli
bir yafltan sonra zaten erkeklerin kitapla iliflkisi azal›yor. 

E¤itim sorunu olan bir ülkede edebiyat›n gelece¤ini na-
s›l buluyorsunuz?
Her yazar gibi ben de bütün dünya ‹ngilizce konuflma-
ya bafllayacak ve Türkçe hayalet dillerden biri haline

“Türkçe’nin bir süre sonra kaybolaca¤› endiflesini tafl›yorum. Bir millet topra¤›, milli marfl›, hatta
bayra¤› olmadan yaflayabilir. Ama bir millet dili olmadan yaflayamaz. Bu nedenle ulusal ve milli

konularda hassas olduklar›n› söyleyen kiflilerin dili önemsememeleri bana ilginç geliyor.”
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Ömrünüzü uzatan faktörler

1. Uzun ömürlü akrabalar
Aile soya¤ac›n›zda ileri yafllara kadar yaflam›fl dede ve
ninelerinizin say›s› çoksa, sizin de ömrünüzün uzun ol-
ma olas›l›¤› yüksek.

2. Hareket etmekten zevk alma
Fiziksel olarak aktifseniz, koltuklar›nda k›p›rdamadan
oturanlara göre daha fazla yaflars›n›z. Burada önemli
olan sporu stres alt›nda yapmamak. Nitekim rekort-
men sporcular nadiren uzun yaflama flampiyonlar›
olurlar. Ayr›ca keyif almadan, yaln›zca sa¤l›kl› olmak
amac›yla yap›lan spor da uzun bir yaflam sa¤lamaz.  

3. Bir porsiyon merak
Araflt›rmac› ruha sahip olanlar daha uzun yaflarlar. Bu
durumda gelece¤e aç›k olun, geçmifle yan›p yak›lma-
y›n, bol bol okuyun ve soru sorun. 

4. Çok çok iyimserlik
Bu, mutluluk hormonlar›n› dans ettirir ve stres hor-
monlar›n› öldürür. Kötümserlik ise ölüme davetiye ç›-
kar›r. Pozitif düflünebilen, içten gülümseyen ve flikayet
etmeden neflelenebilenler yafllan›r. En küçücük fley-
lerden bile keyif al›n; bilinçalt›n›z pozitif bir kimli¤e bü-
rünsün. 

5. Cinsellik

Birçok araflt›rma s›k cinsel iliflkiye girmekle genç gö-

rünme aras›nda bir ba¤ oldu¤unu ortaya koyar. Bu

arada her gün düzenli olarak koflarsan›z, cinsel iliflki

için daha istekli olursunuz. 

6. ‹ç huzur

Kaplumba¤alar neden 300 y›l yaflar? Çünkü sakindir-

ler: Yemek yerken, hareket ederken ve ürerken. Baz›

basit zihin teknikleri sayesinde Buda gibi sakin ve hu-

zurlu bir hale gelebilirsiniz.

7. Ya¤lar› yar›ya indirmek

Hayat› uzatman›n en etkili yolu al›nan kalori miktar›n›

azaltmak. Bu duruma sa¤l›kl› flekilde ulaflman›n yolu

da az ya¤ almak. Çünkü ya¤lar yaln›zca çok kalori

içermekle kalmaz, ayr›ca damar ve beyindeki iletiflim

yollar›n› da t›kar. Ya¤ h›zla yaflland›ran ve hastaland›-

ran maddedir. 

8. Dostluklar

Hayat›n›z› sa¤lam iliflkilerden kurulu bir a¤ üzerine

oturtursan›z, daha uzun yaflamak için iyi ön koflullara

sahip olursunuz. Çünkü s›k› dostluklar yafll›l›kta daha

nefleli, zinde ve sa¤l›kl› olman›z› sa¤lar. Gülümseyerek

dostlar kazan›n. 

9. Baflar›

‹ster ev han›m› ister bir flirkette yönetici olun, kiflisel

var oluflunuzu bir baflar› hikayesi olarak niteliyorsan›z,

bu da uzun yaflamak aç›s›ndan bir baflka art›n›z ola-

cakt›r. Çünkü hayatta baflar›l› olan kifliler sa¤l›kl› ve

uzun ömürlü olurlar. Yafl› iyice ilerlemifllerin bir özelli¤i

de çok, ama severek çal›flm›fl olmalar›d›r. 

10. Faydal› besinler

Günde bir tek elma yetmez! Her gün befl porsiyon

meyve ve sebze yemeli, ek olarak da bir ekstra porsi-

yon faydal› ilaç almal›s›n›z. 

11. Uyku

Gençli¤i uykudayken depolar›z. Uyku uzmanlar› en

uzun yaflayan insanlar›n her gece mutlaka 7-8 saat

uyuyanlar aras›ndan ç›kt›¤›na iflaret eder. Az uyumak

kadar afl›r› uyumak da yaflam süresini k›salt›r. 

12. Disiplin

K›flla düzenine girmeniz gerekmiyor. Yaln›zca hayat›n›-

za biraz düzen katsan›z yeter. Örne¤in meyve ve seb-

zeyi haftan›n bir günü isteksizce mideye indirmekten-

se her gün düzenli bir flekilde yemeniz daha yararl›d›r.

Ayr›ca her gün koflmak da iki haftada bir saatlerce ko-

flu band›n›n üzerinde debelenip durmaktan daha iyidir. 

Mutfa¤›n›zdaki güzellik
iksirleri
Bira mayas›
16 amino asit, 14 mineral ve 17 vitamin içerir. Vita-
minlerin aras›nda duru bir cilt ve ›fl›l ›fl›l saçlara sahip
olmay› sa¤layan B6 vitamini de yer al›yor. Bir tatl›
kafl›¤› maya ezmesini 1/4 litre s›v›ya ekleyip her gün
için.

Elma sirkesi
Bakterileri kovar, vücudu temizler, sindirimi canlan-
d›r›r, vücudu toksinlerden ar›nd›r›r ve ya¤lar›n yak›l-
mas›n› h›zland›r›r. Elma sirkesinin asl›nda etkisiz ol-
du¤unu, ancak etkisine inan›ld›¤› için sonuç verdi¤i-
ni öne sürenler de yok de¤il. Ama önemli olan flu:
Etkilidir!

Silisli toprak
Ba¤ dokusunu, saçlar›, t›rnaklar› ve kemikleri güç-
lendirir, metabolizmay› ve hormon üretimini canlan-
d›r›r. Tüm bunlar› yapan içindeki silisyum adl› mine-
raldir. Ba¤ dokusunun ve k›k›rdak özünün yafllan-
mas›n› engelledi¤i için özellikle aktif insanlar çok
miktarda silisyuma ihtiyaç duyarlar. 

Kaynak: Genç Yaflay›n Baflar› Program›, Dr. Ulrich Strunz Test: Ne kadar sa¤l›kl›s›n›z?

Afla¤›daki 19 soruyu yan›tlay›p puanlar›n›z› toplay›n ve
toplam puan›n›za göre de¤erlendirmenizi okuyun.

1. Spor yapar m›s›n›z?
• Evet, günde 2 saatten fazla (1)
• Hay›r (0)
• Evet, haftada 2-4 saat aras› (2)
2. Bofl zamanlar›n›z› genellikle nas›l de¤erlendirirsiniz?
• Spor yaparak  (2)
• Televizyon ya da bilgisayar karfl›s›nda (0)
• Arkadafllar›mla d›flar›da (1)
3. Her gün en az bir kez temiz hava al›r m›s›n›z?
• Hafta sonlar› bazen (1)
• Her gün 30 dakika jogging yap›yor ya da kofluyorum (2)
• Tembelin tekiyim (0)
4. Nerede yafl›yorsunuz?
• K›rsal bölgede (2)
• Büyük bir kentte (0)
• Küçük bir kentte (1) 
5. Garson: Sebze yeme¤i ister misiniz?
• Hay›r teflekkürler, sebze sevmem (0)
• Hay›r teflekkürler, dün yemifltim (1)
• Tabii, ben her gün sebze yerim (2)
6. Ne tür yemekler yersiniz?
• Yemeklerimi kendim yapar›m, genellikle de çi¤ ye-
nenleri tercih ederim (2)
• Derin dondurucu ve mikrodalgadan ç›kan her fleyi
yerim (1)
• Yemek haz›rlayacak hiç vaktim yok. Ya sandviç ye-
rim ya da bir restorana giderim (0)
7. Dün meyve yediniz mi?
• Evet, kahvalt›da yedim (2)
• Meyve? Bilmem, olabilir (1)
• Hay›r yemedim (0)

8. Meyve ve sebzeyi nereden al›rs›n›z?
• Henüz tazeyken pazardan al›r›m (2)
• Haftada bir defa süpermarketten al›r›m (1)
• Almam (0)
9. Salatan›za neler koyars›n›z?
• Haz›r sos (1)
• Zeytinya¤l› bir sos (2)
• Salata yemem (0)
10. Ekmek, pirinç ve flehriyede tam bu¤day ürünlerine
a¤›rl›k verir misiniz?
• Asla (0)
• Bazen (1)
• Genellikle (2)
11. Ne s›kl›kta et yersiniz?
• Haftada iki kez (2)
• Her gün (0)
• Hiç et yemem (1)
12. Ne s›kl›kta bal›k yersiniz?
• Haftada en az iki kez (2)
• Ayda yaklafl›k 2-4 kez (1)
• Çok nadir (0)
13. Ne s›kl›kta diyet yapars›n›z?
• Sürekli, çok kiloluyum (0)
• Afl›r› kalorili besinler tükettikten sonra (1)
• Ender olarak (2)
14. Günde kaç sigara içiyorsunuz?
• Günde 10 taneden fazla (0)

• Günde 5 taneden az (1)
• Sigara içmiyorum (2)
15. Ne s›kl›kta günefle ç›kars›n›z?
• Çok s›k de¤il, ayr›ca gündüz saatlerinde asla ç›kmam
ve ç›kt›¤›mda da koruyucu krem sürerim. (2)
• Çok s›k. Mümkün oldu¤u kadar uzun kal›r›m. Birkaç
günefl yan›¤›m bile var. (0)
• Ara s›ra. Bazen çok yand›¤›mda olur. (1)
16. Ne kadar içki içersiniz?
• Günde 2 bardak flarap ya da biradan fazla (0)
• Ara s›ra 1 küçük kadeh (2)
• Hiç içmem (1)
17. Günde kaç saat çal›fl›yorsunuz?
• Günde 10 saatten fazla (0)
• Tam 8 saat (1)
• Keyfime göre bazen 8 bazen 10 (2)
18. Kendinizi çok stres alt›nda hissediyor musunuz?
• Evet, keflke günüm 48 saat olsayd› (0)
• Bazen her fley üstüme geliyor (1)
• Yok can›m, ne stresi? (2)
19. Kolesterol seviyeniz ne durumda?
• ‹yi (2)
• Hiç ölçtürmedim (1)
• Yüksek; dikkatli olmam gerekiyor (0)

Test sonucunuz
• 34 puandan yüksek: Tebrikler. Uzun yaflamak için her
koflulu yerine getirmifl durumdas›n›z. Vitamin oranlar›n›z
art›da. Yaflam maddelerinden bir z›rha bürünmüfl durum-
das›n›z. Durumunuzu düzenli aral›klarla kan testleri yapt›-
rarak kontrol alt›nda tutun. Kentte yaflamak ya da iflinizde
biraz stres alt›nda olmak zorundaysan›z bile sa¤l›¤›n›z
bunlardan etkilenmeyecektir. Hareket etmiyorsan›z, hafif
kofluyla tembelli¤inize son verebilirsiniz.

• 20-33 puan aras›: Vücudunuzu sevmiyor say›lmazs›n›z.
Ama ona kendisini 90 yafl›nda bile iyi hissettirecek dona-
n›m› vermiyorsunuz. Vücudunuzu zararl› d›fl etkilere karfl›
koruyan yaflam maddelerini yeterince alm›yorsunuz. Her
gün taze meyve sebze yiyin, tüketti¤iniz et miktar›n› azal-
t›n, et yerine haftada iki kez bal›k yiyin. Kan de¤erlerinizi
ölçtürün ve boflalm›fl depolar›n›z› çabucak doldurun. Daha
s›k temiz havaya ç›k›n ve stresten uzak kalmaya çal›fl›n.

• 0-19 puan aras›: Vücudunuz zehir deposu haline gel-
mifl. Savunma güçleriniz d›flar›dan vücudunuza sald›ran
zararl› maddelere karfl› pek bir fley yapam›yor. Stres, mo-
rötesi ›fl›nlar, çevredeki zehirler performans›n›z› düflürüp
sa¤l›¤›n›z› yiyip bitiriyor. Bu duruma acilen müdahale et-
melisiniz. Kan tahlili yapt›r›n ve boflalm›fl yaflam maddeleri
depolar›n›z› doldurun. Sa¤l›kl› beslenmeye dikkat edin.
Sigaray› b›rak›n ve içkiyi azalt›n. Daha fazla hareket edin
ve gevflemeyi ö¤renin! 

Ömrünüzü uzatmak elinizde
‹nsan kendi ömrünü uzatabilir... Bu sözleri çok duydunuz de¤il mi? Peki ciddiye ald›n›z m›? 

Büyük olas›l›kla hay›r... Afla¤›daki yaz›y› okuyup, testi mutlaka yap›n. Lütfen!



Perakende sektörüne 2000’li y›llarda hem yabanc› hem de Türk yat›r›mc›lar›n ilgisi
artt›. Büyük bankalar perakende zincirlerine yöneldi. Perakende sektörünün olufl-
turdu¤u veri taban›, bankalar›n kart programlar›n› yayg›nlaflt›rmalar›nda iyi bir

araçt›. Hem krizin f›rsat yaratmas› hem de data bankas›n›n onlar için paha biçilmez bir
de¤er tafl›mas› bu sektöre ciddi yat›r›mlar yap›lmas›n› sa¤lad›. Türkiye’ye gelen yabanc›
yat›r›mc›n›n büyük bir k›sm› perakende sektörüne yöneldi¤i için Türkiye’deki markalar da
bu rekabetçi ortamda pazar kaybetmemek ad›na sektöre yat›r›m yapmaya yöneldi. AB
süreciyle birlikte y›ld›z› parlayan perakende sektörü 2004’e oranla bu y›l yüzde 13 ora-
n›nda büyüyerek yaklafl›k 70 milyar dolarl›k bir hacim yakalad›. Nakit girdisi aç›s›ndan da
kuvvetli bir lokomotif olan sektörde, al›flverifl merkezleri ve cadde ma¤azalar›n›n say›s›
artt›. Kredi kartlar› da sundu¤u imkanlar nedeniyle en çok giyim ve g›da için kullan›lma-
ya baflland›. Kredi katlar› kay›t d›fl› ekonomi nedeniyle yaflanan haks›z rekabetin önlen-
mesine katk› sa¤lad›. Perakende sektörünün ekonominin büyüme h›z›ndan daha h›z-
l› büyüdü¤ünü ifade eden YKM’nin Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Tan, sektörde reka-
betin yönünün hizmet, ürün ve tasar›ma çevrilmesi gerekti¤ini vurguluyor. Türkiye’ye
yurtd›fl›nda fasoncu gözüyle bak›lmas›n›n dezavantaj oldu¤unu belirten Tan, “Made in
Turkey etiketi çok geçerli ve be¤enilen bir etiket de¤il. Bu imajdan ç›k›p kalite-
li ve markal› ürünlere etiketimizi basmam›z gerekiyor” diyor. 

Sektördeki firmalar markalaflma sürecinin neresindeler?
Markalaflma uzun bir süreç. Özellikle yurtd›fl›ndaki markalar›n yafl›na bakt›¤›m›zda
markalaflma sürecinin bafl›nda oldu¤umuzu görüyoruz. YKM olarak bu y›l 55. y›l›m›-
z› kutlad›k, ama sektörde 50’li yafl›n› kutlayan firma say›s› çok az. Birkaç y›lda mar-
ka olmak mümkün de¤il. Avrupa’daki rakiplerimize oranla daha h›zl› ve baflar›l› yol
al›yoruz. Art›k Türk markalar› yurtd›fl›na aç›lmaya bafllad›. Yeni ma¤azalar›m›z ve al›fl-
verifl merkezlerimizle Avrupa ve dünyayla yar›fl›yoruz. Ma¤azalar›m›z konseptlerini ve
avantajlar›n› çok rahat anlatabiliyor. Yurtd›fl›nda rüfltünü ispat etmifl, hatta sektör li-
deri olan Mavi Jeans, Colin’s gibi markalar›m›z var.  

Marka, pazarlama ve sat›fltan bizim anlad›¤›m›zla dünyada alg›lanan ayn› m›? Biz na-
s›l alg›l›yoruz?
Ayn› fleyi alg›l›yoruz. Yurtiçinde çok iyi markalar›m›z var, ama yurtd›fl›na yay›labilirsek
dünyayla k›yaslama yapabiliriz. Ma¤azac›l›k ve teknoloji alan›nda onlar›n sunduklar›
imkanlar› biz de sunuyoruz. Sürecin bafl›nda oldu¤umuz için marka bilinirli¤ini art›r-
ma ve yay›lma konusunda eksi¤imiz var.

Yeni bir marka yaratman›n zorlu¤undan, hatta imkans›zl›¤›ndan söz ediliyor. Buna
kat›l›yor musunuz?
Kat›lm›yorum, çünkü do¤ru ad›m atan her firma marka olabilir. Ben markalaflmay› bir
insan›n hayata gelmesine benzetiyorum. Anne karn›nda dokuz ayda olufluyor, do¤u-
yor, ilk nefesini al›yor, emekliyor, ad›m at›yor ve zamanla koflmaya bafll›yor. Büyü-
dükçe belli bir olgunlu¤a erifliyor. Daha sonra yafllan›yor ve ölüyor. Markalaflma da
sab›r ve zaman isteyen bir fley. Ancak yafllanma sürecini markaya yaflatmamak ge-
rekiyor. Örne¤in dünyaca ünlü Gucci markas›, darbo¤aza girdi¤inde kendini yenile-
yerek yafllanma sürecinden kurtuldu ve marka yeniden dirildi. . 

Marka olmak neden önemli?
Bence flart. Tekstil perakendecili¤inde marka olmak rekabetçi ortamdan kendinizi
ayr›flt›rma ad›na önemli. Piyasada “no name” diye adland›rd›¤›m›z ürünler var. Sürü-
me yönelik çal›flan bu firmalar markalaflmaya önem vermiyor. Ancak perakende sek-
töründe marka olmazsa olmaz. Çünkü marka sizi farkl› bir kulvarda rekabete itiyor.
Dünya piyasas›nda ürün fiyatlar› statikleflti¤i için fiyatla rekabet etmenin eskisi kadar
cazibesi kalmad›. Zorlaflan bir strateji haline geldi. Bugün Çin’den bizim üretemeye-
ce¤imiz ucuzlukta ürünler geliyor. Tüketici bir mal›n olmas› gereken fiyat›n› biliyor.
Dolay›s›yla perakende sektöründe rekabetin yönünü hizmet, ürün ve tasar›ma çevir-
memiz gerekiyor. Bu da markalaflmaktan geçiyor. Özgünlü¤ünüzü ve mesaj›n›z› an-
cak markan›zla anlatabilirsiniz. Biz de bu nedenle “markalafl ve farkl›lafl” slogan›n›
kullan›yoruz.

Herkes ve her ürün marka olmal› m›? Olabilir mi?
Hedefiniz büyükse marka olmak flart. Markalaflmay› istedikten sonra olamaman›z
için bir engel yok. Bugünün markalar› geçmiflte herkes ve her üründü, ama marka
olmay› baflard›lar. Do¤ru stratejiyle do¤ru politikay› güderseniz ve bu süreci do¤ru
yaflarsan›z marka olabilirsiniz. 
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Büyük hedefe büyük marka
AB süreciyle birlikte y›ld›z› parlayan Türk haz›r giyim ve tekstil sektörünün Avrupa’daki rakiplerine oranla

daha baflar›l› yol ald›¤›n› söyleyen BMD Baflkan› Saruhan Tan, markalaflman›n flart oldu¤unu vurguluyor. 



sesuvar, ev tekstili ve dekorasyonu, çok katl› ma¤azac›l›k gibi alanlardan firmalarla
üyelerinin sektörel da¤›l›m›n› çeflitlendiren BMD, Türkiye’nin en tan›nm›fl, marka de¤e-
ri en yüksek kurumlar›n› bünyesinde bar›nd›r›yor. Yurtiçi ve yurtd›fl› sektörel bilgi pay-
lafl›m› ve sektörün geliflimine destek olmak amac›yla oluflturulan BMD, 2001’deki kriz
s›ras›nda kuruldu¤u için öncelikli amaçlar›ndan biri krizin Türk markalar› üzerindeki et-
kisini en aza indirmekti. Bu etkinin azalmaya bafllamas›yla beraber dernek, markalafl-
ma konusuna daha fazla e¤ilme olana¤› buldu. 83 üyeye sahip BMD, Türkiye’de pe-
rakende sektörüyle ilgili markalaflma çal›flmalar›nda ilgili devlet kurumlar›, özel kurulufl-
lar ve akademik çevrelerce muhatap kabul ediliyor.

Dernek olarak sektöre nas›l yön veriyorsunuz?
Sektörün geliflimine katk›da bulunuyoruz. Markalaflma sürecini h›zland›rmada, Türk
markalar›n›n yurtd›fl›na aç›l›m›n› sa¤lamada önemli fonksiyonumuz var. Özellikle yurt-
d›fl› operasyonlar›yla ilgili görüflmeler yap›yor, yat›r›mc›lar› buraya çekmeye çal›yoruz.
Uluslararas› Perakendeciler Federasyonu’na üyeyiz. Bu y›l› e¤itim konusunda pera-
kende sektörünün milad› kabul ediyoruz. Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla perakendecilik
e¤itiminde iflbirli¤i protokolü imzalad›k. Türkiye’de ilk kez Eskiflehir Anadolu Üniver-
sitesi’nde iki y›ll›k bir sertifika program› bafllatt›k. Ticaret ve Meslek Liseleri’nde pe-
rakendecilik bölümünü açt›k. Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yöneticilere yönelik uzmanl›k
sertifika program› bafllatt›k. Bunlar sektöre e¤itimli istihdam›n gelmesini sa¤layacak.  

Al›flverifli cinsiyet, yafl, e¤itim gibi faktörler nas›l etkiliyor?
Al›flveriflin yüzde 65’ini kad›nlar gerçeklefltiriyor. E¤itim seviyesi yüksek kifliler genel-
likle markal› ürünleri tercih ediyor. ‹yi markan›n sa¤l›¤a ve do¤aya zarar vermedi¤ini,
kurumsal bir yap›da oldu¤unu, ekonomiye fayda yaratt›¤›n› ve sosyal bir sorumluluk
üstlendi¤ini biliyor. E¤itim seviyesi ne kadar yüksek olursa markay› tüketen kifli say›-
s› da o oranda art›yor. Yafl da buna benzer bir paralellik gösteriyor. Moday› ve trend-
leri yak›ndan takip eden gençler, daha çok marka ba¤›ml›s›.

H›zla artan büyük al›flverifl merkezleri markalaflman›n neresindeler?
Organize perakendenin yayg›nlaflmas› için al›flverifl merkezlerinin aç›lmas› önemli.
Al›flverifl merkezlerimiz dünya standartlar›n› yakalad›. Ancak bunlar›n bilinçli flekilde
yayg›nlaflmas› gerekiyor. Belirli bir bölgede odaklanm›fl al›flverifl merkezleri sektöre
zarar veriyor. Birbirinden müflteri çald›klar› için ifl hacmi ve verimlilik düflüyor. Örne-
¤in ‹stanbul’da al›flverifl merkezlerinin Maslak-Mecidiyeköy hatt›na s›k›flt›¤›n› görüyo-
ruz. Yurtd›fl›ndaki al›flverifl merkezleri belediye, flehir planlamac›l›k ofisleri taraf›ndan
planlan›yor. Türkiye’de böyle bir planlama olmad›¤› için herkes istedi¤i yerde al›flve-
rifl merkezi açabiliyor. Oysa flehrin ihtiyaçlar›na göre bir da¤›l›m sa¤lanmas›, al›flve-
rifl merkezi ve cadde ma¤azac›l›¤›n›n dengelenmesi gerekiyor. Al›flverifl merkezi yö-
neticili¤i de bafll› bafl›na bir ifl. Perakende sektöründeki firmalar kadar al›flverifl mer-
kezlerinin de markalaflmas› gerekiyor. 

Yurtd›fl›ndaki al›flverifl merkezleri hangi yönleriyle dikkat çekiyorlar? 
Yurtd›fl›ndaki al›flverifl merkezleri bizimkilerle benzer özelliklere sahip. Hatta bizimki-
ler daha yeni, iyi ve modern. Avrupa’da al›flverifl merkezleri genelde flehir d›fl›nda ya-
p›l›yor. Bizim al›flverifl merkezlerimiz gerekli altyap›ya sahip. Tek sorun flehir içinde
dengeli bir da¤›l›m olmamas›.  

YKM olarak markalaflmak için nas›l bir strateji izlediniz?
Markalaflma sürecini tüketiciyle sürekli iletiflim kurarak sa¤lad›k. Sektörde taksidi ilk
yapan, bayi sistemini ilk oluflturan kurum olduk. Tercih edilmemiz YKM’yi farkl› bir
noktaya getirdi. Para kaybetsek de müflteri kaybetmeyi göze almad›k. Müflterimiz
bize güveniyor. 55 y›ll›k süreçte bilinir, tercih edilir, güvenilir bir marka olduk. Bugün
46 noktada, 100 bin metrekarede hizmet veriyoruz. Art›k yurtd›fl›na aç›l›m için arafl-
t›rmalar yap›yoruz. Daha büyük ve ihtisas ma¤azalar› fleklinde yay›laca¤›z. Önümüz-
deki dönemde küçük konseptlerde ihtisas ma¤azalar› aç›p özellikle ev, spor ve koz-
metik konusunda ihtisas ma¤azalar›yla bulunamad›¤›m›z noktalarda olaca¤›z.
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En de¤erli marka nas›l seçilir?
En de¤erlisini seçmek zor. Bence marka olmak için bilinirlik, tercih edilirlik, kalite, ta-
sar›m ve yenilikçi ruh önemli kriterler. Çok kaliteli markalar var, ama kimse erifleme-
di¤i için o markay› kullanam›yor. Bugün birçok prestijli, kaliteli ve imaj› kuvvetli mar-
kalar var. Ancak hiçbiri eriflim ve marka de¤eri olarak bak›ld›¤›nda Coca-Cola kadar
de¤erli de¤il. Ulafl›labilen markalar her zaman daha kal›c› oluyor. 

Sat›fl ve pazarlamada yeni trendler neler?
Fiyat odakl› olmak yerine tasar›m ve hizmet odakl› bir trend var. Do¤ru fiyat, do¤ru
tasar›m ve do¤ru ürün oluflturmak gerekiyor. Önceden markalar yediden 70’e her-
kese hitap etmek isterdi. fiimdi her marka oluflturdu¤u kimli¤iyle belli bir kitleye
odaklan›yor. Örne¤in Diesel’in farkl› bir çizgisi ve belirli bir hedef kitlesi var. Herkes
tercih etmiyor, ama hedef kitlesini memnun etti¤i için marka kimli¤ini koruyor. 

Türkiye’de markalaflma, pazarlama ve sat›fl konusunda yap›lan çal›flmalar bir biriki-
min sonucu mu yoksa moda m›?
Bu bir ç›k›fl yolu olarak görülüyor. Önceden rekabet bu kadar yo¤un de¤ildi. Daha
kolay sat›fl yap›l›yordu. Art›k pazar o kadar ucuzlad› ki, firmalar›n ürüne farkl› bir de-
¤er katmas› ve rekabetçi ortamda farkl›laflmas› gerekiyor. Bu amaçla markalaflma,
pazarlama ve sat›fl konusunda yap›lan çal›flmalar birikimin sonucudur. Altyap›m›z ve
teknolojimiz kuvvetli. Türkiye bir imalat ülkesi. Önceden fason a¤›rl›kl› üretim yap›l›r-
ken, art›k kaliteli ve marka bazl› imalata yönelme oldu. Kalitemizi ve iflçili¤imizi ispat-
lad›k. Çok say›da dünya markas›n›n üretimi Türkiye’de yap›l›yor. Yaln›zca sermaye-
miz eksik. Sermayeyi buldu¤umuz zaman rahatl›kla bu süreci tamamlayabiliyoruz.  

Türkiye’nin pazarlama konusunda eksiklikleri nelerdir?
Pazarlama konusunda baz› engellerimiz var. Sektörde rekabet artt›¤› için hem kalite
artt› hem de fiyatlar ucuzlad›. Önceden markalar pahal› olarak alg›lan›rd›. Art›k tüke-

tici iyi markalar› da ucuza alabilece¤ini biliyor. Markay› pahal› göstermememiz gere-
kiyor. Markalaflma sürecini h›zland›rmak ve dünyaya yay›lmak için turizmin geliflme-
sine ihtiyac›m›z var. Avrupa’da turist say›s› çok yüksek oldu¤u için markalar ön plan-
da. Turistlerin al›flverifl miktar› artt›kça marka bilinci olufluyor. Avrupa’daki sektörün
cirosunun yaklafl›k yüzde 50’si turistik sat›fllardan gerçeklefliyor. Bu hem iflin hacmi-
ni büyütüyor hem de dünya çap›nda bilinirlik sa¤l›yor. Bizde böyle bir durum yok.
‹kinci dezavantaj ise bize fasoncu gözüyle bak›lmas›. “Made in Turkey” etiketi çok
geçerli ve be¤enilen bir etiket de¤il. Bu imajdan ç›k›p kaliteli ve markal› ürünlere eti-
ketimizi basmam›z gerekiyor. Art›k h›zl› bir yola girdik ve bunu k›rmaya bafllad›k.  

Dünya standartlar›ndaki markalar›m›z hangileri?
Mavi Jeans, Colin’s, Desa gibi dünya çap›nda ad›n› duyurmufl ve bayilik sistemiyle
yay›lan markalar›m›z var. Little Big özellikle ‹talya’da ciddi bir pazara sahip. Kot ve
denim konusunda çok baflar›l›y›z. Dünya denim kapasitesinin yaklafl›k yüzde 70’i
Türkiye’de bulunuyor. Rekabet aç›s›ndan bu büyük bir güç. 

AB sürecinde y›ld›z› parlayan Türk haz›r giyim ve tekstil sektörünü yurtd›fl›nda bun-
dan sonra nas›l bir süreç bekliyor?
Sektörün y›ld›z› parlad›¤› gibi Türkiye’nin de y›ld›z› parl›yor. AB sürecindeki Türkiye,
bugün dünyada ekonomisi en h›zl› büyüyen ülkelerin bafl›nda geliyor. Firmalar ve
markalar bir ülkede yat›r›m yaparken ülke ekonomisinin ve turizminin ne kadar h›zl›
büyüdü¤üne ve toplumun tüketim e¤ilimine bak›yor. Ekonomimiz ve turizmimiz h›z-
la büyüdü¤ü için Türkiye’ye yat›r›m trendi var. Görüntümüz ve imaj›m›z da iyi bir nok-
taya gidiyor.

Birleflmifl Markalar Derne¤i’nin oluflumdan söz eder misiniz?
Eylül 2001’de baflta haz›r giyim olmak üzere, perakende sektöründen firmalar›n kat›l›-
m›yla kuruldu. ‹letiflim, optik, mobilya, ayakkab›, küçük mutfak ürünleri, kozmetik, ak-

Al›flveriflin yüzde 65’ini kad›nlar›n gerçeklefltirdi¤ini söyleyen Tan, e¤itim seviyesi yüksek kiflilerin
markal› ürünleri tercih etti¤ini dile getiriyor. Trendleri takip eden gençler de daha çok marka ba¤›ml›s›.
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Müzi¤in alfabesi ço¤u müzisyen için notalar-
d›r, Okay Temiz içinse hayat›n içindeki ritim-
ler. Onu özel k›lan da sadece kendi yafla-

m›ndan de¤il, farkl› kültürdeki insanlar›n yaflamlar›ndan
yola ç›karak müzi¤ini yaratmas›. Müzi¤in evrenselli¤i
her Okay Temiz konserinde bir kez daha kan›tlan›yor.
Onu dinleyen herkes müzi¤inde kendinden bir fleyler
buluyor. Temiz, müzi¤e konservatuarda ö¤retilen pers-
pektiften de¤il kendi perspektifinden bak›yor. Müzikte
50 y›l› geride b›rakan Temiz, müzisyenlerin jübile yap-
malar›na karfl› ç›k›yor çünkü müzisyenlerin alt›n ça¤›n›n
olgunluk dönemlerine denk geldi¤ini düflünüyor. 

Türkiye’de “ritm”in alg›lanmas›, önemsenmesi ve uygu-
lanmas›nda önemli katk›s› olan Temiz’in do¤um günü
15 fiubat. O gün ayn› zamanda  Dünya Ritim Günü.
Hayat metronomu kalp at›fllar›ndan h›zl› olan Temiz,
hem kurumsal çal›flmalar ve Ritim Atölyesi sayesinde
insanlar› ritimle buluflturuyor hem de dünyan›n farkl›
yerlerine yapt›¤› gezilerde yeni ritimlerle tan›fl›yor.

Sizin için müzik ne ifade ediyor?
Yaflam› ifade ediyor. Profesyonelsen müzik ayn› za-
manda ekmek kap›n da oluyor. Belli bir noktadan son-
ra müzikle yat›p müzikle kalk›yorsun.

Her ritim, t›n› müzik olabilir mi?
Sanatç›ysan, her ritmi müzi¤e dönüfltürebilirsin. Dola-
y›s›yla çevrende duydu¤un her ritim müzi¤e dönüflebi-
lir, ama tek bafl›na müzik de¤ildir.

Bugüne kadar pek çok proje gerçeklefltirdiniz. Ritim
Atölyesi’nde de insanlarla bilginizi paylafl›p ritim
duygular›n› gelifltiriyorsunuz. Neden bilgi ve sanat
paylafl›m›nda bulunuyorsunuz?
San›r›m çocuklu¤umdan kalma bir al›flkanl›k. Annem ud

çalard› ve müzik bilgisini benimle paylaflt›. Ben de ‹s-
veç’teyken çocuklara ritim dersi vermeye bafllad›m.
Otistik çocuklarla da atölye çal›flmas› yapt›m. Birilerine
bir fleyler ö¤retmek çok hofluma gitti. ‹sveç devleti beni
çok destekledi ve üniversitede ders vermem için teklif
geldi. Türkiye’ye gelince Ritim Atölyesi ve di¤er çal›flma-
larla ö¤retmeye devam ettim. fiunu belirtmeliyim ki, ö¤-
retmek çok zor. Her defas›nda karfl›n›zdakinin seviyesi-
ne inmek, onunla beraber ö¤renmek zorundas›n›z.

Otistik çocuklara ders verdi¤inizi söylediniz. ‹zmit’te
de deprem sonras› çocuklarla çal›flmalar yapt›n›z,
psikolojik olarak neler hissettiniz?
Bu ifli herkes yapamaz, zaten dikkat ederseniz bu tür
çal›flmalara s›k rastlanmaz. Akflam eve geldi¤inizde bi-
le onlarla yafl›yor gibisiniz. Psikolojiniz bir yandan bo-
zuluyor, bir yandan da onlara yard›m etti¤iniz, onlara
bir fleyler ö¤retti¤iniz için çok mutlu oluyorsunuz.

Ritim duygusu herkeste do¤ufltan var m› yoksa son-
radan m› ö¤reniliyor?
Ritim duygusu ritim duydukça ö¤renilir ve sonsuz sa-
y›da ritim vard›r. Herkesin içinde olan belli bafll› ritim-
ler vard›r ama bu duyguyu gelifltirmek gerekir, t›pk›
konuflmak gibi. Anlams›z sesler zamanla nas›l kelime-
lere dönüflüyorsa, do¤du¤umuz andan itibaren içimiz-
de varolan ritimler de yaflan›lanlarla paralel olarak 
geliflir.  

Hayat›n ritmi 
Birbirlerini tan›mayan ama her gün en az sekiz saatlerini ayn› flirkette geçiren insanlardan orkestra ya-
ratmak... Farkl› din ve kültürlerden insanlar› müzik yapmak için bir araya getirmek... Her ne kadar im-
kans›z gibi görünse de Okay Temiz çal›flmalar›yla bunlar› gerçe¤e dönüfltürüyor.



1918 müzik: Okay Temiz

Ritim ö¤renmenin yafl› var m›?
Hay›r, nas›l ö¤renmenin yafl› yoksa ritim duygusunu
gelifltirmenin de yafl› yok. Ben bile hala yeni ritimler du-
yuyorum. Ancak flu bir gerçek ki çocuklar daha çabuk
ö¤reniyorlar. Bir de matematik, bilgisayar ve sporla ilgi-
lenenler daha kolay ayak uyduruyorlar. Çünkü müzik
matematikseldir ve vurmal› çalg›larda do¤ru nefes al›p
vermek, kan dolafl›m›n›n h›z› önemlidir.

Ritim duygusu insana neler katar?
Pek çok insan›n refleksi kapal› oluyor, özellikle de ma-
sa bafl›nda çal›flanlar›n. Refleks, an›nda karar verip uy-
gulayabilmektir. Grupta çalarken daha karfl› taraf›n na-
s›l çalaca¤›n› bilmeden karar verip çalman gerekir. Be-
yin zamanla buna al›fl›yor. Bunun d›fl›nda kaslar da ça-
l›fl›yor. Çalarken nefes al›p veriflimiz de¤ifliyor, böylece
nefesimizi do¤ru kullanmay› ö¤reniyoruz. Tak›m olmay›
ö¤reniyoruz, arkadafll›klar kuruluyor. Ayr›ca vücuttaki
fazla enerjiyi at›yoruz. 

Kurumlarla da çal›flmalar yap›yorsunuz. Bu tarz ça-
l›flmalara olan talep art›fl›n› neye ba¤l›yorsunuz?
Bu çal›flmalar ilk ABD’de bafllad›. fiubat 98’deki eko-
nomik krizde önemli flirketlerin genel müdürleriyle bir
toplant› yapt›k. Bu toplant›n›n amac› personeli do¤ru
departmanlarda çal›flt›rmakt›. Personele birtak›m test-
ler yap›ld›. Ben de hangi çalg›y› hangi departmandaki
personelin çalaca¤›na dair bir sistem gelifltirdim. Or-

kestrada her ritmi çalan insan de¤iflik karakterdedir.
Çan› direktör çalar, tefleri pazarlamac›lar. Genel müdür
tumbo çalar, bongo çalanlar yarat›c› ekipte yer alabilir.
Bu pek çok kiflinin ilgisini çekti, böylece ritim dersleri
bafllad›. Eskiden kurum çal›flanlar›yla pikni¤e, golf oyna-
maya gidiliyordu ama tak›m ruhu yaratmak için bunlar
yetersiz kal›yordu. Oysa ritim çal›flmalar›nda 2000 kifli
ayn› anda  çalabiliyor. Ellerindeki aletlerin basit olmas›
da bir araya gelmeyi kolaylaflt›r›yor. fiirkette birbirleriyle
selamlaflmayan insanlar bu sayede tan›fl›yorlar.

Ritim grubuyla flirketleri birbirine benzetebilir miyiz?
Elbette, ikisinde de tak›m çal›flmas› flart. Bir otomotiv
fabrikas›nda biri çamurlu¤u takarken, di¤eri boya yapar.
Ritim grubunda da hepsinin belli bir görevi var ve biri
hata yaparsa  sonuçlar›na hepsi katlanmak zorunda.

Ritim grubunun da lideri var m›?
Ritim gruplar›nda çan liderin elindedir. Çünkü çan met-
ronom görevi görür. Kurumsal çal›flmalarda da çan› yö-
neticiye veriyoruz. Böylece flirketin lideri iflin ciddiyeti-
nin fark›na var›yor. Turkcell’in genel müdürü çok güzel
çalm›flt›. Genellikle tecrübeli liderler, gençlere oranla
daha iyi çal›yorlar. Türkiye’de kurumlar müzikle yeni ta-
n›fl›yor. Oysa ‹sveç’te okul ya da flirketlere ait
4000’den fazla orkestra var. Türkiye’de Borusan’›n or-
kestras› var ama kendi personelinden de¤il kiralanan
müzisyenlerden olufluyor. 

Hayat›n ve müzi¤in ritmini ba¤daflt›rabilir miyiz?
Baz›lar› hayat›n ve müzi¤in ritminin ba¤daflabilece¤ini
düflünüyor, örne¤in arabesk flark›c›lar› hep kendi ha-
yatlar›n› anlatan flark›lar söylerler. Ancak bu bir yarat›-
c›l›k de¤ildir, çünkü müzik genifl bir perspektiften bak-
may› gerektirir. ‹nsan yaln›zca kendi yaflad›klar›yla,
kendi hayat öyküsüyle yetinmemeli, farkl› insanlar›n ya-
flamlar›ndan da esinlenmelidir. Bu nedenle ben hayat›n
ve müzi¤in ritmini iliflkilendirmek istemem.

Sokaktaki sesler, kula¤›n›za nas›l?
‹stanbul’da duydu¤unuz sesler gürültüden ibaret. Za-
man›nda bu düzensiz ritmi, özellikle trafi¤in düzensizli-
¤ini konserlerime yans›tt›m. Yüksek volume’lü, son de-
rece kaotik bir müzik ortaya ç›kt›. Ben sakinli¤i ve bofl-
lu¤u seviyorum. ‹sveç’te kald›¤›m y›llarda pek çok bes-
te yapmam›n nedeni de bu. Oras› dümdüz bir arazi, kar
ya¤d›¤›nda kristal gibi gözüküyor, sakin bir yer, tüm
gürültülerden ar›n›yorsunuz. 

Türkiye’nin ritmini nas›l tan›mlars›n›z?
Türkiye’nin ritim bozuklu¤u sorunu var. Öyle ki spiker
bombalanma haberlerini gülerek sunuyor, pek çok
haks›zl›k var ama kimse protesto etmiyor. Sanat nedir,
sanatç› kimdir bilgileri yok ama sanatç› diye sunulanla-
r› gö¤e ç›kart›yorlar. Türkiye’de potansiyel bir enerji var
ama nas›l kullan›laca¤›n› kimse bilmiyor. Bu nedenle
Türkiye’nin ritminden söz edemeyiz.

Ritim duygusu ne kadar zamanda geliflir? 
Profesyonel anlamdaysa çok zaman harcamak gerekir.
Konservatuar hocalar› Bach, Mozart çalabiliyor ama ri-
tim tutam›yorlar. Ritim iyi müzik çalmak de¤il. Ritim
atölyesinde haftada iki gün ikifler saat ders veriyoruz ve
gelenlerde ritim duygusu gelifliyor. Ritmi hobi olarak
görenler için bu yeterli ama profesyonellerin tüm gün
çal›flmalar› gerekir.

Bir anlamda hem müzisyen hem de ö¤retmensiniz.
Hangisinden daha çok zevk al›yorsunuz?
Kendim çalarken daha mutlu oluyorum. Bir de iyi mü-
zisyenlerle çalmak isterim. Baz› e¤itimleri de zorunluluk
olarak gördü¤üm için yap›yorum. Örne¤in Ramazan
davulcular›yla, çöpçülerle yapt›¤›m çal›flmalar beni hiç
mutlu etmedi. Ama ne yaz›k ki birilerinin bu çal›flmalar›
yapmas› gerekiyor.

Farkl› ülke ve kültürlerden pek çok müzisyenle çal›fl-
t›n›z. Bu deneyimler size ne katt›?
Bu çal›flmalar›n ilk nedeni kendimi gelifltirmekti. Evren-
sel bir müzisyensen ve geliflmek istiyorsan farkl› kültür-
lerden insanlarla beraber müzik yapmal›s›n. Kurdu¤um
Oriental Wind grubunda farkl› kültürlerden insanlar var-
d›; Cezayir as›ll› bir Frans›z, free caz yapan bir ‹sveçli...
Hepsi müzi¤imize farkl› tatlar katt›. Beraber çal›flt›¤›m
sanatç›larla yaln›zca müzi¤i de¤il, hayat› da paylafl›r›m.
Hintli ve Senegalli dansç›larla uzun süre ayn› evde kal-

d›m. Beraber yemek yedik, uyuduk. Böylece di¤er kül-
türleri ö¤renme f›rsat› buldum.

Beraber çal›flt›klar›n›z› neye göre seçiyorsunuz?
Genellikle kendim seçiyorum. Baz› müzisyenler de be-
nimle çal›flmak istediklerini söylüyor. Bir müzisyeni
dünyaca ünlü bir ismin onunla çalmak istemesi kadar
hiçbir fley mutlu edemez. 

Müzik aletlerini nas›l yarat›yorsunuz?
Müzik aletlerinin istedi¤iniz kalitede olmamas› ya da iste-
di¤iniz sesleri ç›karmamas› sizi kendi aletinizi yaratmaya
itiyor. Babam pilottu, o nedenle ben de mekani¤e uzak bi-
ri de¤ilim. Ma¤azalardan al›p ayarlar›n› be¤enmedi¤im
aletleri bu ilgim sayesinde istedi¤im flekilde de¤ifltirebiliyo-
rum. Bazen de orijinal hallerini bozup kendime göre yeni-
den yarat›yorum. Ufak de¤ifliklikler derken kendi müzik
aletlerimi yapmaya bafllad›m. Bu aralar kendime ait bir
atölyem olmad›¤› için yeni aletler yapam›yorum.

Yurtd›fl›nda Türkiye’dekinden çok tan›n›yorsunuz.
Türkiye’de Okay Temiz denince akla gelen imajdan
memnun musunuz?
Hakk›mda ne düflündükleri benim için önemli de¤il. Be-
ni tan›yanlar bana yeter. Yaln›z, baz›lar› istedi¤im müzi-
¤i yapabilmek için nas›l fedakarl›klar yapt›¤›m›, hangi
yollardan geçti¤imi bilmeden Okay Temiz’in yolunda-
y›m diyor, bundan pek hofllanm›yorum.

Ritm grubuyla bir iflletmeyi birbirine benzetebilir misiniz? Oktay Temiz benzetiyor; “‹kisinde de tak›m
çal›flmas› flart. Bir otomotiv fabrikas›nda biri çamurlu¤u takarken, di¤eri boya yapar. Ritim grubunda

herkesin bir görevi var. Biri hata yaparsa di¤erleri de sonuçlar›na katlanmak zorundad›r.” 



‹flyerinizde mümkün oldu¤unca migreni tetikleyici
etkenleri azalt›n. Dumans›z ve parfümsüz bir or-

tam tercih edin. Yak›n›n›zda aç›labilecek bir pen-
cerenin bulunmas›n› talep edin. Sürekli gürültünün
oldu¤u ortamlardan kaç›n›n. 

‹fl arkadafllar›n›za durumunuzu ve bildi¤iniz migren
bafllat›c› etkenleri anlat›n. Böylece sizin yan›n›zda
sigara içmemek gibi özenli davran›fllarda bulun-
malar›n› sa¤layabilirsiniz. 

Amirinize karfl› dürüst olun. Durumunuzu, kontrol
alt›nda tutmak için yapt›klar›n›z› ve ifle gelmeme s›k-
l›¤›n›z›n ne olabilece¤ini anlat›n. ‹fl kalitenizi düflür-
memek için yapacaklar›n›z› ve geçmiflteki perfor-
mans›n›z› vurgulamay› ihmal etmeyin.

Migreninizin fazla bilgisayar bafl›nda oturmaktan
kaynakland›¤›n› düflünüyorsan›z, bu durumun
önüne geçebilirsiniz. Daha büyük bir ekran seçmek,

ekran›n parlakl›¤›n› azaltmak için ekran filtresi kul-
lanmak bilgisayar ekran›n›n migreni tetikleyici özel-
li¤ini azaltabilir. Bunun d›fl›nda 15 dakikada bir göz
egzersizleri yapmak, boyun ve s›rt›n›z› her iki saatte
bir hareket ettirmek, ofis içinde biraz yürümek ve
bilgisayar bafl›nda belinizin ve s›rt›n›z›n rahat
edece¤i bir flekilde oturmak rahatlat›c› önlemler
olarak uygulanabilir.

Gündelik hayat›n kofluflturmacas›nda kendimize
özen gösterecek zaman› pek bulam›yoruz. ‹fller

yetiflecek mi telafl›, büyük toplant›lardan önce yaflad›-
¤›m›z gerginlikler, maddi ve manevi güçlükler en sakin
ve güçlü insanlar› bile zorlayacak yo¤unlukta bir stres
birikimine neden olabiliyor. Böyle durumlarda beynimiz
bize birtak›m uyar› iflaretleri gönderiyor. Panik atak da
bu iflaretlerden biri ve özellikle toplumsal olarak yafla-
nan sars›c› olaylar›n ard›ndan daha s›k karfl›lafl›l›yor. 

Panik atak, “Panik Bozukluk” baflta olmak üzere bir-
çok psikiyatrik bozuklukta görülebilen bir bozukluk.
Aniden, herhangi bir yerde ortaya ç›kan yo¤un kayg›-
bunalt›, korku kar›fl›m› bir nöbet. Bu nöbetler birdenbi-
re bafllar, giderek fliddetlenir ve fliddeti 10 dakika için-
de en yo¤un düzeye ç›kar. Ço¤u zaman 10 dakikayla
yar›m saat aras›, seyrek olarak da 1 saat kadar devam
ettikten sonra geçer. Bu nöbet kifliye yo¤un bir korku
ve rahats›zl›k duygusu yaflat›r. Kifli kötü bir fley olaca-
¤›n› veya sonunun geldi¤ini, ölece¤ini hisseder. ‹nsan

do¤al olarak o ortamdan ve durumdan kaçmak, uzak-
laflmak ister. 

Bafllama flekillerine göre üç tür panik atak bulunuyor:
Beklenmedik ataklar, duruma ba¤l› olanlar ve durum-
sal yatk›nl›k gösterilen panik ataklar. Beklenmedik
ataklar nedensiz, birden ortaya ç›kan nöbetlerdir. Pa-
nik bozuklukta bu tür ataklar bulunur. Duruma ba¤l›
ataklar korkulan bir kedi, köpek veya baflka bir nes-
neyle ya da bir durumla karfl›lafl›ld›¤›nda ortaya ç›kar.
Durumsal yatk›nl›k gösteren panik ataklarda, genellikle

destekleyici bir etken var, ama her zaman panik olufl-
maz.Her ne flekilde olursa olsun flu unutulmamal›: Pa-
nik atak tedavisi olan bir rahats›zl›kt›r. Tedaviye baflla-
yan ancak tedaviyi tam olarak bitiremeyen hastalarda,
rahats›zl›¤›n tekrar ortaya ç›kt›¤› durumlar olabilir. Do¤-
ru flekilde tedavi olan hastalardaysa, hastal›¤›n tekrar
etme riski çok azd›r.

Panik atak rahats›zl›¤›n› etkileyen faktörler
Panik atak rahats›zl›¤›n›n ortaya ç›kmas›nda pek çok
etken rol oynar. Stres veren durumlar, travma, kay›p
ve yas dönemleri sonras›nda ortaya ç›kabilir. Panik
atak hiçbir fley yokken veya çok mutlu bir dönemden
sonra da yaflanabilir. Panik atak sorunu yaflayan kifli
uyku düzenine dikkat etmeli; uykusuz kal›nan dönem-
lerde vücut direnci düfler ve ataklar s›klaflabilir. Stres
yaratan faktörler mümkün oldu¤u kadar ortadan kald›-
r›lmal› ve beslenme düzenine dikkat edilmeli. Panik
ata¤› tetikleyici özelli¤i olan sigara ve kahveyle çay gi-
bi kafein içeren maddelerden uzak durulmal›.

Sakinleflme yöntemleri 
Panik atak flikayeti olan bir kifli, büyük olas›l›kla kendi-
ni bask› alt›nda hissediyordur. Stresli bir ifle bafllama-
dan önce ve ifl s›ras›nda düzenli, yavafl ve sakin nefes
almak yard›mc› olabilir. Burundan derin ve yavafl nefes
alarak nefes al›flveriflinizi düzenleyebilirsiniz. Kifli, ken-
disine sakinlefltirici sözler söyleyerek de rahatlayabilir.
Bir baflka yöntem nefes alma teknikleriyle  canland›r-
ma yöntemini birlefltirmektir. Nefes teknikleri uygulan›r-
ken, o anda rahat ve huzurlu bir ortamda bulunuldu¤u
hayal edilerek rahatlan›r.

Gün içinde gerek ifl gerekse özel hayat›m›zda s›k
s›k çevremizdekilerden duyar ya da biz söyleriz:

“Ay bafl›m a¤r›yor, belim bugün çok kötü, dün gece
midem bir a¤r›d›...” Ancak ne zaman “Doktora gittin
mi?” diye sorsak, cevap genellikle ayn› olur: “Yok ca-
n›m a¤r› iflte, ilaç içtim geçti.”  

Öyle de¤il iflte. A¤r› deyip geçmemek, a¤r›n›n sesine
kulak vermek gerek. Durup dururken insan›n bir yeri
neden a¤r›s›n? Hadi bir kez a¤r›d›, diyelim iki, üç oldu
ama özellikle bir a¤r› kronik hal almaya bafllad› m›,
mutlaka doktora görünmeli, gerekli önlemleri almal›. 

Neyse ki son 20 y›lda a¤r›ya gösterilen yaklafl›m t›bbi
bir nitelik kazand›. Eskiden yaln›zca çeflitli hastal›klar›n
belirtisi olarak görülen a¤r›, özellikle uzun süren kronik
a¤r›, art›k tek bafl›na bir hastal›k olarak de¤erlendirili-
yor. Ve a¤r›n›n t›p taraf›ndan bu flekilde kabul edilme-
si sonucunda t›pta “Algoloji” ad›nda bir dal do¤du.
Türkiye t›pta a¤r›n›n bir dal olarak kabul edildi¤i ülke-

lerin bafl›nda geliyor. 1986 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakül-
tesi’nde kurulan Algoloji Bilim Dal›, a¤r› konusundaki
çal›flmalar›n öncüsü. 2001 y›l›nda Avrupa Parlamento-
su bir bildiriyle, a¤r› dindirilmesinin bir insan hakk› ol-
du¤unu tüm dünyaya ilan etti. “Europe Against Pain
(Avrupa A¤r›ya Karfl›)” olarak adland›r›lan bu giriflim,
a¤r›n›n Avrupa ülkelerinin en önemli sa¤l›k sorunlar›n-
dan birisi oldu¤una dikkat çekmeyi ve özellikle kronik
a¤r›n›n kendi bünyesinde bir hastal›k olarak de¤erlen-
dirilmesi ve tedavi edilmesi gerekti¤ini vurgulamay›
amaçl›yor.

A¤r› alg›s›n› etkileyen faktörler
Kiflilerin a¤r› alg›s›n› etkileyen pek çok faktör var. Bun-
lar aras›nda etnik ve kültürel de¤iflkenler, cinsiyet fark-
l›l›klar›, psikolojik ve sosyal de¤iflkenler say›labilir. Kifli-
nin alg›lad›¤› a¤r› boyutu, a¤r›ya karfl› dayan›kl›l›¤› bu
faktörlerle flekilleniyor. Dolay›s›yla a¤r› çeken kifliler
farkl› davran›fl biçimleri gösteriyor. Kiflinin yaflad›¤› a¤-
r›y› d›flar›ya yans›tma hali, çevresel etkenlerin ve kültür
birikiminin bir sonucu oluyor. Örne¤in, kapal› bir eko-
nomik çevrede yetiflen hastan›n ilk ataca¤› ad›m çevre-
sindeki t›bbi yetkinli¤i olmayan kiflilerden yard›m iste-
mek olabiliyor. 

A¤r› cinsiyet fark› da gözetiyor. Yani kad›n ve erkekle-
rin a¤r›y› alg›lamalar›nda farkl›l›klar oldu¤u görülüyor.
Bu durumu yol açan iki etken var: Toplumun kad›n ve

erkeklerden farkl› beklentileri olmas› ve biyolojik farkl›-
l›klar. Pek çok kültürde canlar› yand›¤› zaman erkek
çocuklar›n buna dayanmalar›, k›z çocuklar›nsa flikayet
etmeleri normal bir durum olarak de¤erlendirilir. Kad›n
ve erkeklerin a¤r› alg› farkl›l›klar› asl›nda k›smen de ol-
sa do¤ufltan gelen bir durum. 

Araflt›rmalar, do¤umlar›ndan alt› saat sonra bile k›z ve
erkek bebeklerin a¤r›ya farkl› tepkiler verdiklerini ortaya
koyuyor. Laboratuvar araflt›rmalar›, erkek farelerin difli
farelere göre a¤r›ya daha dayan›kl› olduklar›n› ve bu
durumun hayat boyu devam etti¤ini gösteriyor. ‹ngilte-
re’de yap›lan bir araflt›rmaya göre kad›nlar›n hayatlar›
boyunca daha fazla a¤r› hissettikleri ortaya ç›k›yor.

Pek çok araflt›rmac› bu ve benzeri bulgular nedeniyle
kad›nlar›n a¤r›y› erkeklerden daha fazla hissetti¤i ve
bunun nedeninin genetik kökenler oldu¤u fikrine kat›l›-
yor. Baz› araflt›rmac›lar ise daha da ileriye giderek, ka-
d›nlar›n hissettikleri a¤r›n›n erkeklerin hissetti¤i a¤r›dan
yaln›zca nicelik olarak de¤il, nitelik olarak da farkl› ol-
du¤u görüflünde. Bir baflka deyiflle, kad›n ve erkek be-
yinlerinin a¤r› hissini farkl› devrelerle iflledi¤i görüflünü
savunuyorlar. Baz› a¤r› uzmanlar› bu farkl›l›¤› gözeten
a¤r› kesicilerin piyasaya sürülmesinin an meselesi ol-
du¤una inan›yor. Bu, kad›n ve erkeklerin baz› durum-
larda a¤r› tedavisinde farkl› ilaçlar kullanmalar› anlam›-
na gelebilir.

Panik atak s›ras›nda 13 belirti görülebilir. Bu belir-
tilerden dördü, nöbet için yeterlidir. Bir nöbet s›-

ras›nda ço¤unlukla 7-10 aras› belirti yaflan›r. 
1. Çarp›nt›, kalbin yerinden f›rlayacakm›fl gibi olmas›, gö-
¤üste bas›nç bazen sol kola yay›lan a¤r› ve uyuflmalar
2. Ter boflalmas›
3. Titreme-sars›lma-itilme hissi
4. Bo¤ulma ve nefes alamama hali 
5. Solu¤un kesilmesi 
6. Gö¤üste daralma, s›k›flma, a¤r› duyumsama
7. Bunalma
8. Bafl dönmesi, sersemlik hissi, düflecekmifl ya da
bay›lacakm›fl gibi olma hissi
9. Gerçekd›fl›l›k duygular› 
10. Panik an›nda kontrolünü kaybedece¤i ya da ç›l-
d›raca¤› korkusu 
11. Ölüm korkusu
12. Ellerde, kollarda, bacaklarda, baflta ve birçok
yerde uyuflmalar, yanmalar, kar›ncalanmalar
13. Üflüme, ürperme ya da atefl basmalar›

Neler yap›labilir?
Gergin ve endifleli oldu¤unuz bir durumda, bu hisle-
rin artarak panik ata¤a dönüflece¤inden mi korku-
yorsunuz? Rahatlayabilmeniz için birkaç öneri:
• Sizi endiflelendiren düflüncelerinize meydan okuyun 
• Kendinizle konuflun ve sakinlefltirici sözler söyleyin
• Gerçekten ne hissetti¤inizi, hislerinizin ne kadar›-
n›n pani¤in sonucu oldu¤unu ay›rt edin
• Problemlerinizi teker teker ele al›n
• Daha önce benzer durumlarda elde etti¤iniz bafla-
r›lar› hat›rlay›n
• Kendinizi yüreklendirin
• Arkadafllar›n›zla, ailenizle ve/veya bir terapistle ko-
nuflup, destek al›n.

Panik ata¤›n sosyal-demografik
özellikleri
• Panik atak her yaflta bafllayabilir.
• Ço¤unlukla 20-30 yafl aras›nda bafllar, yafl ilerle-
dikçe bafllama olas›l›¤› azal›r.
• Kentlerde yaflayanlarda, k›rsal bölgelerde yafla-
yanlara oranla daha s›k görülür
• Kad›nlarda erkeklere oranla daha s›k rastlan›r.
• Evli kiflilerde, dul, boflanm›fl ya da yaln›z yaflayan
insanlara göre daha az görülür.

Panik atak belirtileri ‹flyerinde migren 

Panik yok...
Panik atak, kiflinin gündelik hayat›n› kesintiye u¤ratabilen bir

psikolojik rahats›zl›k. Neyse ki kesin tedavisi mümkün.

A¤r› alg›s›
Kad›n ve erkekler alg›y› farkl› alg›layabiliyor. A¤r› alg›s› ve a¤r›
halini yans›tmada sosyal ve ekonomik koflullar etkili olabiliyor. 
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röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Ü lkelerin kendine özgü yemek kültürleri var.
Türk yemek kültürü deyince pek çok fley akla
geliyor. Zeytinya¤l›s›yla, et ve sebze yemekle-

riyle, tatl›s›yla, mezeleriyle dünyan›n en zengin mutfak-
lar›ndan birine sahibiz. 

Son y›llarda gözlemlenen en büyük de¤iflikliklerden bi-
ri, küreselleflmenin etkilerinin ülkelerin mutfaklar›nda
da hissediliyor olmas›. Bu etkiden Türk yemek kültürü
de nasibini al›yor. Bunda küreselleflmenin oldu¤u ka-
dar yaflam fleklimizin ve al›flkanl›klar›m›z›n de¤iflmesi
de büyük rol oynuyor. 

Art›k kad›n çal›fl›yor, evde erkekle iflbölümü yap›yor. Bu
nedenle yemek yapmak kad›n›n görevi gibi alg›lanmak-
tan öteye geçiyor ve hobiye dönüflüyor. Bir di¤er bo-
yutta ise, evli çiftlerin birlikte güzel vakit geçirme arac›
haline geliyor. 

Yaln›zca evli çiftler için de¤il, bekar erkekler ve kad›n-
lar için de yemek yapmak farkl› bir boyut kazan›yor. Ar-
t›k yemek kitaplar›ndan ya da yemek kurslar›ndan ye-
mek yapmay› ö¤renen gençlerin en büyük zevklerinden
biri, evde yemek davetleri vermek, daha önce denen-
memifl tarifleri denemek oluyor. 

Yemek yapman›n pek çok insan için keyifli bir sürece
dönüfltü¤ü günümüzde de¤iflik ülkelerin mutfaklar›n-
dan yeni tarifler deneniyor. Zaman kavram›n›n giderek
daha da önem kazanmas›yla birlikte sa¤l›kl›, kolay ve
pratik bir flekilde haz›rlanan tarifler ilgi görüyor. 

Geçen y›l ç›kard›klar› “Remix” adl› yemek kitab›nda
sa¤l›kl›, pratik, kolay uygulanabilir ve lezzetli yemek ta-
riflerini sunan Lale Apa ve Bedriye Medina “Remix II”yi
ç›kard›lar. 

Yeni kitab›n›z nas›l olufltu? ‹lk kitaptan fark› ne?
Lale Apa (L.A.): ‹lk kitaptan çok farkl› de¤il. ‹kinci ki-
tapta da ayn› konsepti sürdürmeyi istedik. Yine ulusla-
raras› dünya mutfaklar›ndan yemekler ve bu yemekle-
rin Türkiye’de uygulanabilir versiyonlar› var. Birinci ki-
taptan çok olumlu geri dönüfller ald›k. ‹nsanlar evlerin-
de baflka bir ülkenin yeme¤ini yapmaktan keyif ald›lar.
Okurlar›m›z bize böyle bir beklenti oldu¤unu hissettirdi-
¤i için ayn› konsepti devam ettirdik. Hint, Kolombiya,
Frans›z, ‹talyan, Çin, Japon akl›n›za ne gelirse var.
Bunlar›n Türkiye’de uygulanabilir versiyonlar›n› üretme-
ye çal›flt›k. 

Bedriye Medina (B.M.): Baz› ülkelerin bugün her yerde
kullan›lan bir tak›m temel tarifleri var. Biz bu tarifleri bi-
raz modernize ederek farkl› bir konsept içerisinde sun-
duk. ‹kinci kitapta ise, bu temel tariflerin biraz daha ge-
lifltirilmifl hali var. Tarifler pratikli¤inden ve modernli¤in-
den bir fley kaybetmedi. Bir ad›m daha öteye gittik ve
biraz daha orijinal tarifler oluflturduk. 

Sizin tariflerinizin en büyük özelliklerinden biri kolay
uygulanabilir olmas›, de¤il mi? 
L.A: ‹kimiz de hem ifl hem de aile yaflam›n› bir arada
yürütmeye çal›fl›yoruz. Bütün çal›flan kad›nlar›n oldu¤u
gibi bizim de mutfak için kalan zaman›m›z çok k›s›tl›.
Bu nedenle mutfakta iyi organize olmak ve k›sa zaman-
da yap›labilecek kolay ama güzel tarifleri uygulamak

gerekiyor. Kitab›n as›l amac› vakti dar olan insanlara,
k›sa zamanda yapabilecekleri güzel ve pratik tarifler
sunmak. 

Sizin tariflerinizdeki malzemelerin kolay bulunabilme
özelli¤i de var...
L.A: Tarifleri her yerden temin edebilecek malzemeler-
den oluflturmaya çal›fl›yoruz. E¤er bir tanesi öyle de¤il-
se onun karfl›l›¤›na hangi günlük malzeme gelebilece-
¤ini araflt›r›p ö¤reniyoruz. Hem insanlar›n hayat›n› ko-
laylaflt›rmak hem de tariflerimizi pratiklefltirmek istedik. 

Bir yemek hem lezzetli hem de sa¤l›kl› olabilir mi? 
B.M: Sa¤l›k yaln›zca yemekle ilgili bir konu de¤il. Sa¤-
l›kl› olmak kocaman bir yaflam paketi gerektiriyor. Ye-
mek konusuna çok fazla yüklenmemek gerek. Neyi ne
kadar yedi¤iniz önemli. Her lezzetli yemek sa¤l›kl› ol-
mayabilir ama, o yeme¤i ne kadar yedi¤iniz önemli.
Hangi yemek olursa olsun, çok büyük bir porsiyon yer-
seniz zararl›d›r. Ayr›ca çok sa¤l›kl› malzemelerden yap›-
lan yemekler de lezzetli olabilir. Bu biraz elinizdeki mal-
zemeleri nas›l kullanaca¤›n›za ba¤l›. Hafif yemekler is-
teyen birinin kendi damak tad›n› yaratmas› gerekiyor.
Bu flekilde lezzetli yemek yiyerek sa¤l›kl› beslenmek
mümkün olabilir. 

L.A: Bol meyve ve sebze yemek, k›rm›z› et yerine ba-
l›k tüketmek hepimizin bildi¤i fleyler. Sa¤l›kl› yaflam
için fazla ya¤ tüketmemek ve mutlaka zeytinya¤› tü-
ketmek gerekiyor. Bizim kitab›m›zdaki tariflerin büyük
bir k›sm› zaten böyle, yani sa¤l›kl› tarifler. Sebze, ba-
l›k, zeytinya¤› ve baharatlarla harikalar yarat›labilir,
hem sa¤l›kl› hem de lezzetli yemekler yiyebilirsiniz.
“Sa¤l›kl› olan ço¤u fley lezzetsiz olur” görüflüne kat›l-
m›yorum. Bu art›k bir yaflam felsefesi ve buna al›flmak
zorunday›z. Hayat›m›z›n genelinde dikkatli beslenmeli-

yiz ama bir de ruh sa¤l›¤›m›z var. Ara s›ra tatl›, çikola-
ta, kurabiye de yemek gerekiyor. Miktar önemli. Neyi
ne kadar yedi¤inize dikkat ederseniz sa¤l›¤›n›z›n bozu-
laca¤›n› sanm›yorum. 

Yemek kültürü kavram›n› nas›l yorumluyorsunuz?
Yemek kültürünün içine neler girer?
L.A: Yemek kültürü konusuna çok inan›yorum. ‹kimizin
de yeme¤e ilgisi bu kültürle ilgili. Çünkü ailelerimizden
gelen bir ilgi var. Babaannem müthifl bir aflç›yd› ve çok
zevkli bir insand›. Çok güzel yemekler yapar çok güzel
sofralar kurard›. Günlük sofram›zda bile çiçek eksik ol-
mazd›. Özensiz bir sofrada yemek yedi¤imi hiç hat›rla-
m›yorum. Benim çocuklar›m da ayn› flekilde büyüdü.
Kültür aileden geliyor. Bunlar› ritüel olarak de¤erlendir-
mek gerek. Türk kültüründe ailelerin sofrada buluflma-
s›na önem veriliyor. ‹ftar sofralar› var, dü¤ün sofralar›
var. Birçok gelene¤imizde sofra ve yemekle ilgili ö¤e-
ler var. 

B.M: Yemek kültürü bugün bütün dünyada asl›nda ye-
niden ele al›n›yor. Tüm büyük mutfaklar, Frans›z ve
‹talyan mutfa¤› gibi çok komplike ve çok rafine olmufl
mutfaklar bile art›k kendi yemek kültürlerini farkl› bir bi-
çimde ele al›p revize etmeye bafllad›lar. Demek ki dün-
yada iyi yemek yemeye ve farkl› tatlara önemli bir ta-
lep var. Yemek burada bir hayat tarz› biçimini al›yor.
Yemek kültürü asl›nda bir toplumun yaflam standard›-

Remix II
Yemek kültürü bir toplumun yaflam standard›n›, geliflme düzeyini ortaya koyan bir kültür. Ve önemli
olan bu kültürü birtak›m gelenekleri kaybetmeden modern dünyaya adapte etmek. 

Bedriye Medina / Lale Apa
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n›, geliflme düzeyini, her fleyini ortaya koyan bir kültür
haline geliyor. Bizde Osmanl›’dan gelen çok önemli bir
yemek kültürü var. Çok donan›ml›, çok sofral› bir or-
tam var. Ancak son zamanlarda toplumumuza birta-
k›m farkl› al›flkanl›klar›n girdi¤ini görüyoruz. Bizler çok
özenli mutfaklardan, çok güzel sofralardan geldik.
Ama önemli olan bunu bir flekilde yaflatmaya, bu kül-
türü modern dünyan›n geliflimine göre devam ettirme-
ye çal›flmak. Birtak›m gelenekleri kaybetmeden güncel
hale sokabilmek son derece önemli. fiimdi bütün kül-
türler bundan geçiyor. 

Küreselleflmeden yemek kültürleri de etkileniyor mu?
L.A: Küreselleflmeden sonra yabanc› mutfaklara ilgi ar-
t›yor. Bu merak bütün ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de
de giderek yayg›nlafl›yor. fiimdi Türkiye’de bütün ülke
mutfaklar›n› görmek mümkün. Bu tarifleri evlerimizde
de uygulamaya bafllad›k. Bu yemek merak›yla birlikte
di¤er kültürleri anlamak ve bunlar›n sentezini yapmak
da kolaylafl›yor. Bizim kitab›m›zda yapt›¤›m›z gibi kül-
türlerin sentezleflmesini görüyoruz. Bunlar›n hepsi bir
ülkeyi di¤erlerine yaklaflt›ran çok önemli unsurlar. 

Türk yemek kültürü neleri içeriyor ve di¤er kültürler-
den fark› nedir? 
L.A: Bence Türk mutfa¤› en sa¤l›kl› mutfaklardan biri,
ama biraz revizyon gerekiyor. Ya¤ oran› ve et oran› gi-
bi oranlarda biraz revizyon yap›ld›¤› takdirde Türk mut-

fa¤›n›n en sa¤l›kl› mutfaklardan biri oldu¤unu düflünü-
yorum. Sebzeyi, bal›¤› çok kullan›yoruz. Meyveli, sütlü
tatl›lar›m›z var. Frans›z mutfa¤›ndaki gibi bol kremal› ta-
riflerimiz yok. Ben en çok Türk yemeklerini seviyorum. 

B.M: Türkiye’de çok de¤iflik kültürler var. Türkiye’nin
bat›s› baflka, ortas› baflka, güneydo¤usu baflka, kuze-
yi baflka. Türkiye çok mutfakl› bir ülke ve bu çok önem-
li. Türkiye’nin bat›s›nda oturan insanlar güneydo¤uya
ya da Karadeniz’e gitti¤i zaman farkl› tatlar görüyor ve
bambaflka keyif al›yor. De¤iflik bölgelerde yaflayan in-
sanlar›n yeme al›flkanl›klar› birbirinden çok farkl›. ‹klim-
den ve kültürden gelen farkl›l›klar var. Bu asl›nda büyük
bir avantaj. Çünkü güzel lezzetler tad›yoruz. Dünyan›n
hiçbir yerinde Türkiye’deki kadar lezzetli zeytinya¤l› ya-
p›labilece¤ini düflünmüyorum. Keflke çok mutfakl› ol-
ma avantaj›m›z› biraz daha gelifltirebilsek, bunlar› biraz
daha iyi anlatabilsek, ne kadar güzel olurdu. 

L.A: Çok büyük bir yüzölçümümüz var. Üretilen her fle-
yi do¤al haliyle yeme flans›m›z var. Örne¤in taze ›zgara
bal›¤› lezzetli bir flekilde yiyebiliriz. Oysa Frans›zlar›n ta-
ze bal›¤› olmad›¤› için olan bal›klar› ancak soslarla lez-
zetlendirebiliyorlar. Co¤rafi konum aç›s›ndan çok flans-
l›y›z. Ama bunun de¤erini bilmeliyiz. Bilmezsek yeni je-
nerasyon do¤al kaynaklardan mahrum olacak. 

Bu biraz da yemek kültürümüzün de¤iflece¤i anlam›-
na m› geliyor? 
L.A: Bundan 30 y›l önce dünyan›n en lezzetli ›stakozla-
r› bo¤azda ve Marmara’da ç›karken flimdi bu mümkün
de¤il. Gerçekten bu konuya çok dikkat etmek gereki-
yor. Hepimiz bilinçlenmeliyiz. 

Türk insan› için yemek yemek ne ifade ediyor? 
B.M: Çok önemli. Türkiye’nin dört bir taraf›na özgü ye-

me al›flkanl›klar› var. Ne kadar önemli oldu¤unu bura-
dan görüyoruz. Türkiye’nin her kentinin kendine özgü
bir yeme¤i var. Bugün ekonomik durum ne olursa ol-
sun, hangi flartlarda yaflan›rsa yaflans›n herhangi bir
Türk evine gitti¤iniz zaman mutlaka lezzetli ve s›cak bir
yemek bulursunuz. Bu çok de¤erli bir fley. Bizde ev ye-
me¤ine ve sofraya verilen bir de¤er var. 

L.A: Biz çok misafirperver bir toplumuz. Yabanc›lar bi-
le bizi misafirperverli¤imizle tan›yorlar. Onun için Türk
evlerinde daima konuklara sunulacak bir fleyler vard›r.
Mutlaka yiyecek bir fley ikram edilir. Bu Türk kültürü-
nün önemli bir parças›. 

Yemek kültürümüzde neler de¤iflmeye bafllad›?
L.A: Yeni jenerasyonda sofra kültürü azal›yor. H›zl› ye-
meklere ilgi art›yor. Bu hem sa¤l›k, hem de yemek kül-
türü için büyük bir tehdit. Bütün dünyada böyle bir trend
var. Amerika’da koca bir jenerasyon obez oldu. Çocuk-
lar› yetifltirirken bu tip al›flkanl›klara çok dikkat etmek ge-
rek. Bu konuda çocuklar› bilinçlendirmeliyiz. Bunlar
okulda yap›lmal›, çünkü her ailenin e¤itim düzeyi ayn›
de¤il. Bu bilinçlendirme ancak okullarda yap›labilir. 

B.M: Türk yemek kültüründe iki de¤iflim görüyorum.
Büyük flehirlerin belli bir kesimindeki restoranlarda
Türk mutfa¤›n› iyi bir biçimde modernize etme çabalar›
var. Çok baflar›l› ifller yap›l›yor. Türk mutfa¤›nda böyle

bir geliflme var. ‹kincisi, eskiden hepimizin gidebilece¤i
mahalle lokantalar› vard›. Oralarda kebap de¤il, gerçek
Türk mutfa¤›ndan yemekler olurdu. Bunlar› kaybediyor
olmak beni üzüyor. Bu lokantalar›n yerini kebapç›lar,
köfteciler al›yor. Ev yemekleri yapan yerlerin ço¤almas›
gerekiyor. 

Restoranlar ve restoranlar›n çeflitlili¤i de yemek kül-
türünün bir parças› m›? Bu aç›dan bak›ld›¤›nda di¤er
metropollere göre ‹stanbul’u nas›l de¤erlendirebilir-
siniz? 
L.A: ‹stanbul’un gerçekten dünyan›n di¤er metropolle-
riyle yar›flacak bir konuma geldi¤ini düflünüyorum. Bu-
nu yabanc› bas›nda da görüyorum. ‹stanbul hem ken-
di mutfa¤›m›z hem de di¤er mutfaklar aç›s›ndan bir
gastronomi flehri olmaya do¤ru gidiyor. ‹nsanlar art›k
yaln›z tarih ya da deniz günefl için seyahat etmiyorlar.
Gittikleri kentlerde oran›n kültürünü yaflamak iyi resto-
ranlarda yemek yemek istiyorlar. Seyahat etti¤iniz ülke-
de her mutfa¤›n bulunmas›n› istiyorlar. ‹stanbul’da
böyle bir kent oldu. Her ülkenin mutfa¤›n› bar›nd›ran
çok kozmopolit bir flehir. 

B.M: Ben de kat›l›yorum. ‹stanbul’da herhangi bir ye-
me¤in en iyisini yemek istedi¤iniz zaman mutlaka bulu-
yorsunuz. Bu Hint yeme¤i de olabilir, Çin yeme¤i de.
Bu konuda çok önemli geliflmeler var. Bu konuda belli
bir talep de var. Her fley arz ve taleple ilgili. ‹nsanlar›n
dünyayla iliflkisi artt›¤› zaman, uluslararas› boyutta dü-
flünüp kültürü ona göre gelifltirebiliyorlar. Art›k bu yön-
de bir talep oluyor. ‹stanbul da, bu talebi son derece iyi
karfl›l›yor. 

L.A: Art›k çok iyi flefler yetiflmeye bafllad›. Ayr›ca res-
toran sahipleri üniversite e¤itimli iflletmecilerden oluflu-
yor. Birçok genç gastronomi okumak istiyor. Yeditepe

Üniversitesi’nde gastronomi bölümü aç›ld›. Bunlar çok
önemli geliflmeler. 

Türkler kendi mutfa¤› d›fl›nda sizce en çok hangi
mutfa¤› seviyor? 
L.A: ‹talyan galiba. Akdeniz mutfa¤› Türklerin damak ta-
d›na yak›n oldu¤u için daha çok tercih ediliyor olabilir.

Kitaptaki tariflerden en çok hangi ülke tariflerinin uy-
guland›¤›n› biliyor musunuz? 
L.A: ‹lk kitab›m›zda sufli tarifleri vard›. Onu pek çok in-
san›n kulland›¤›n› duydum. Sufli merak› beni çok flafl›r-
t›yor. ‹stanbul’da bir sürü sufli restoran› aç›ld›. Çok
farkl› bir lezzet oldu¤u için bu kadar sevilece¤ini tahmin
etmemifltim. Salata ve makarna tariflerinin de ilgi gör-
dü¤ünü biliyorum. 

Yemek kitaplar›, yemek okullar›, sa¤l›kl› yaflam der-
ken yemek konusu bir trend haline geldi. Bu ilginin
devam edece¤ini düflünüyor musunuz?
L.A: Bizde ailece yemek yeme ve evde konuk a¤›rlama
kültürü zaten vard›. Bir ara herkes d›flar›da yemek yi-
yordu. fiimdi evlerde davet vermek, konuk a¤›rlamak
sanki daha fazla gündemde. Böyle bir trend geliflti. Ev-
de yemek daveti vermek, farkl› sofralar haz›rlamak ve
orijinal ve daha önce yenmemifl yemekler yapmak her-
kesin hofluna gidiyor. Bu durum yeme¤i yapan için de
daha yarat›c›, zevkli ve e¤lenceli bir olaya dönüflüyor.

Kolay, sunumu güzel ve lezzetli yemekler yapma konu-
su herkesin gündeminde. Özellikle gençler bu trendi
devam ettirecek diye düflünüyorum.

B.M: Bu asl›nda sosyolojik bir durum. Türkiye gelenek-
sel yemekler ve geleneksel konuk a¤›rlama biçimlerin-
den son 15 y›lda çok fakl› bir tarza büründü. Bunlar›n
hepsi birbiriyle ba¤lant›l›. Modernleflme sürecine girdik.
Dolay›s›yla konuk a¤›rlamak da farkl› bir konsepte do¤-
ru ilerliyor. Ev döflemek ya da giyinmek de öyle. Spor
yapmak da bunun bir parças›. Yavafl yavafl bu sürece
haz›rland›k. fiimdi art›k bu konuyla ilgili yay›nlar buluna-
biliyor. Bu hayat tarz› oturmaya bafllad›. Özellikle genç
jenerasyon taraf›ndan çok benimsendi. O nedenle ye-
mek konusundaki yay›nlar›n hepsi kendi alan›nda talep
görecektir diye düflünüyorum.

Eskiden yemek yapmak normal bir fley olarak kabul
edilirken, art›k bir hobi olarak görülüyor. Yemek yap-
mak sizce de bir hobi midir?
L.A: Kad›nlar›n çal›flmaya bafllamas›yla öncelikler de¤i-
fliyor. Eskiden kad›nlar›n yaln›zca evle ilgili sorumluluk-
lar› oldu¤u için yemek yapmak da bunlardan biriydi.
Dolay›s›yla bir zorunluluktu. Yemek yapmay› bilmemek
diye bir fley olamazd›. fiimdi kad›n›n çal›flmaya baflla-
mas›yla birlikte evde iflbölümü yap›l›yor. Yeme¤i her
zaman kad›n yapm›yor, erkek de yap›yor. Bu nedenle
daha pratik yemeklere yöneldik. 

B.M: Bence bu hobi meselesi çok geçerli ve böyle bir
fley hayat›m›za girdi. Bu özellikle kad›nlar›n kabuk de-
¤ifltirmesinden kaynaklanan bir durum. Bu da çok po-
zitif bir fley. ‹nsanlar›n hem kendi hem de ev yaflant›la-
r›nda daha yarat›c› olmak ad›na yapt›klar› güzel ifller
oluyor. Dolay›s›yla bu ifl arz talep meselesine dönüyor.
Yaflanan geliflmelerden özel yemek okullar› da etkileni-

yor, yemek kitaplar› da. Mutfak firmalar› da kendilerini
buna göre revize ediyorlar, tasar›m yap›yorlar, öneriler
getiriyorlar. Türk kad›n›n›n kabuk de¤ifltirmesi bence
çok önemli. Bu ifl baz›lar› için hobi olarak bafllay›p son-
ra ciddi bir uzmanl›k haline de gelebiliyor. 

Bu trendin erkeklerin yemek yapmaya olan ilgisini ar-
t›rd›¤›n› söylemek mümkün mü? 
L.A: Özellikle genç erkeklerin ilgisi büyük. Biz kitab›-
m›zdan da bu ilgiyi takip edebiliyoruz. Yurtd›fl›nda ö¤-
renci olanlar›n, burada okuyan ya da çal›flan bir sürü
erke¤in kitab›m›z› ald›¤›n› duyuyoruz. Bu çok iyi, sevin-
dirci bir geliflme. Günümüzde yemek yapmak evli bir
çiftler aç›s›ndan da birlikte güzel vakit geçirme flekli ol-
maya bafllad›. Asl›nda bu kitab› haz›rlarken genç er-
kekleri yemek yapmaya teflvik etmek, üzerinde düflün-
dü¤ümüz konulardan biriydi. Erkeklerin ev iflini paylafl-
malar› çok medeni bir fley. Bugün özellikle 20-30 yafl
aras› genç erkeklerde bunlar› görüyoruz. Gerçekten
çok sevindirici bir fley bu, medenileflti¤imizin en
önemli kan›tlar›ndan biri. 

B.M: Böylece erkeklerin de asl›nda kabuk de¤ifltirdi¤i-
ni görüyoruz. Erkekler art›k hem modern ev hayat›na
katk›da bulunmak istiyor hem de bu tür hobileri hayat›-
na sokmak istiyor. Bu da kad›nlarda gördü¤ümüz de-
¤iflikli¤in neredeyse erkek versiyonu. Onun için ilgi ar-
t›yor ve erkekler de bu ifli çok sevmeye bafll›yor. 

“‹stanbul’da herhangi bir yeme¤in en iyisini yemek istedi¤iniz zaman mutlaka buluyorsunuz. 
Bu Hint yeme¤i de olabilir, Çin yeme¤i de. Her fley arz ve taleple ilgili. ‹nsanlar›n dünyayla iliflkisi
artt›¤›nda, uluslararas› boyutta düflünüp kültürü ona göre gelifltirebiliyor.”

Lale Apa Bedriye Medina



Türkiye’nin zengin kültür miras›na ve köklü geç-
mifline karfl›n belgelerin toplanmas›, düzenlen-
mesi ve arflivi konusunda gerekli bilinç yeterli

düzeye ulaflm›fl de¤il. Yaflam›n› arflivcilikle kazanan bir-
kaç isimden biri Agah Özgüç. ‹lkokul y›llar›nda sak›zlar-
dan ç›kan kovboy resimlerini biriktirerek bafllad›¤› hobi-
si, zamanla geliflerek ifli haline gelmifl. Bugün 2 bini afl-
k›n film afifli, binlerce dia, foto¤raf ve film lobisiyle de-
vasa bir arflivin sahibi. ‹letiflim fakültelerinde ve sinema
okullar›nda önerilen 30’dan fazla kaynak kitab›n alt›n-
daki imza da Özgüç’e ait. Arflivcilik merak›n›n bafllad›-
¤› 1960’lardan bu yana geçen yaklafl›k 40 y›ll›k zaman
içinde afifllerde, filmlerde, oyuncularda yaflanan de¤i-
flimlerin bire bir tan›¤› olan Özgüç’le sinemada dün,
bugün ve yar›n› konufltuk.

Ne kadar s›kl›kla sinemaya gidersiniz?
Filmlerin bas›n gösterimlerini ve galalar›n› izliyorum.
DVD’lerden de filmler izliyorum. Ama bence film sine-
ma salonunda izlenir. Sineman›n kokusu ayr› bir olay.
Türk filmleri benim için çok önemli oldu¤undan onlar›
sinema salonunda izlemeye gayret gösteriyorum. Ya-
banc› yap›mlar› DVD’den izleme flans› her zaman olu-
yor. Ama bu yerli filmler için her zaman geçerli de¤il.
Ayr›ca festivallere gitti¤imde, toplu gösterimlerde sa-
bahtan akflama kadar film izledi¤im oluyor. 

Yeni dönemin kayd›n› tutuyor musunuz?
Her çekilen filmin afiflini muhakkak al›r›m. Zaten son
dönem filmlerin afiflleri eskisi kadar çok bas›lm›yor.
Al›nmad›¤› takdirde kayboluyor, kimse saklam›yor. 

Eskinin ve bugünün afifllerini k›yaslad›¤›n›zda ne gibi
farklar görüyorsunuz?
Nostaljiye mahkum bir insan de¤ilim ama bir gerçek
var. Eski afifllere bakt›¤›n›zda bir el eme¤i görüyorsu-

nuz. Bedri Koraman gibi afifl ressamlar›n›n yapt›klar›na
bakt›¤›n›zda filmin s›cakl›¤›n› hissedebiliyorsunuz. Eski-
den çizgi afifller yap›l›yordu. fiimdi ise bilgisayarda ya-
p›lan afifller var. Günümüzde afiflleri 15 günde yapacak
ressamlar da yok, o kadar paray› verecek yap›mc›lar da
yok. fiimdi yaln›zca tekni¤e a¤›rl›k veriliyor ve çok kötü
afifller yap›l›yor. Afifllerin ruhu kalmad›. Öyle güzel afifl-
ler vard› ki bugün bir tablo gibi k›ymeti var. F›rça dar-
belerini görebiliyorsunuz. Yetmiflli y›llarda filmler çekil-
di¤i zaman sette siyah beyaz foto¤raflar da çekilirdi.
Ifl›¤›n güzelli¤i ve çekim aç›s› büyük etki yarat›rd›. Hiç
olmazsa o foto¤raf› elinize ald›¤›n›zda foto¤rafa dokun-
du¤unuzu hissediyordunuz. fiimdi foto¤raflar CD’de
veriliyor. Bu teknik olarak mükemmel bir fley. Ama duy-
gu yitirildi. Teknik el eme¤ini öldürdü¤ü gibi belli bir
yerden sonra duyguyu da öldürüyor. Ayn› flekilde sine-
mada da bilgisayarda yap›lan baz› sahneler var. O sah-
neler hiçbir zaman sinema de¤il. Makinede yap›lan ça-
l›flmalar. Derinli¤i yok.

Arflivinizin toplam büyüklü¤ü nedir?
En zoru afifli saklamak. Çünkü afifller 70x100 cm. bo-
yutlar›nda oluyor. Bunlar› belli bir kategoriye göre yer-
lefltirmek ve arad›¤›nda en k›sa sürede bulmak iflin en
zor k›s›mlar›ndan biri. 2000’den fazla afiflim bulunuyor.
100’er blok halinde numaraland›rarak sakl›yorum. Yak-
lafl›k 20 bin civar› film foto¤raf›m var. Onlar› da çeflitli
boyutlarda özel kutularda neme, ›fl›¤a karfl› koruyorum.

Alfabetik ve y›llara göre s›ralad›m. Böyle bir çal›flma ya-
p›lmad›¤› takdirde binlerce malzeme aras›ndan arad›¤›-
n› bulmak mümkün de¤il. Her filmin dialar› da arflivim-
de var. Çünkü filmin haricinde y›lbafl› kartlar› gibi farkl›
arflivlerim de var. Ama art›k bu arfliv ifli de yok olmaya
bafllad›. Eskiden filmler için lobiler de bas›l›rd›. Sinema-
lar›n vitrinlerinde yer al›rd›. fiimdi yaln›zca afifl bast›r›-
yorlar ve böyle geçifltiriyorlar.

Arfliv çal›flmas› için nerelerden faydalan›yorsunuz?
Pazar günleri iki müzayedeye gidiyorum. Geçti¤imiz
günlerde bende olmayan 5 foto¤raf buldum. Sahaflar›
dolafl›yorum. Acar Film’in deposu sat›lm›fl ve oray› sa-
t›n alan kifli depodaki tüm afiflleri atm›fl. Eskiciler topla-
y›p sahaflara getirmifl, sahaflardan da biz al›yoruz. Ayr›
bir ifl yapm›yorum. Kitaplardan kazand›¤›m› arflive yat›-
r›yorum. Çeflitli dergilerde yaz›lar›m yer al›yor. Ay ba-
fl›nda dergilere yaz›lar›m› iletiyorum ve haz›rlad›¤›m ki-
taplara çal›fl›yorum. Kitap haz›rl›¤›m yoksa muhakkak
d›flar› ç›k›yor ve film flirketlerini dolafl›yorum. Nelerin
çekildi¤ini, ne yap›ld›¤›n› takip ediyorum. Ö¤leden son-
ralar› da muhakkak ald›¤›m DVD’leri izliyorum. Baz›
filmleri defalarca izledi¤im oluyor. Çünkü 20 y›l önce iz-
ledi¤im bir filmi de¤erlendirebilmem ve farkl› noktalar›n›
görebilmem için tekrar izlemem gerekiyor. Ayr›ca y›llar
önce izledi¤im filmi tekrar de¤erlendirme flans›m oluyor
ve daha önceden be¤endi¤im bir filmi yine be¤eniyor-
sam zaman afl›m›n› yendi¤ini görüyorum. Gerçekten
de¤erli oldu¤una inan›yor ve daha zevkle izliyorum.

‹flin maddi ya da manevi karfl›l›¤›n› al›yor musunuz?
Maddi aç›dan dünyada insan eme¤inin en çok sömü-
rüldü¤ü yerlerden biri ne yaz›k ki Türkiye. Dolay›s›yla in-
san burada eme¤inin karfl›l›¤›n› hiçbir zaman alam›yor.
Popülist ifller yapt›¤›n›z takdirde bir karfl›l›¤› oluyor. Kül-
tür aç›s›ndan bir çal›flma yapt›¤›n›z takdirde karfl›l›¤›n›
alman›z mümkün de¤il. Oysa yurtd›fl›nda bu tarz kültü-

rel çal›flmalar›n müthifl de¤eri bulunuyor. Türkiye’de
böyle bir çal›flmay› ancak sevgiyle yürütebiliyorsunuz.
Yoksa baflka bir ifl yapsam daha çok para kazan›rd›m.
Manevi aç›dan ise insan›n kal›c›l›¤›n› sa¤l›yor. ‹leride de
faydal› olabilece¤ini bilmek ve bir hizmet etmifl olabil-
mek önemli. Böyle bir hizmeti asl›nda Kültür Bakanl›-
¤›’n›n yapmas› gerekiyor. Ama ne yaz›k ki bunu yapan
gönüllü bir avuç kifli var. Ben koleksiyoner de¤ilim. Ko-

leksiyoner belli birtak›m belgeleri toplar ve arflivler ya
da evinde dekorasyon amaçl› kullan›r. Bu ciddi bir büt-
çe gerektirir. Ben bir fley ald›¤›mda o konuyla ilgili bir
fleyler üretmek zorunday›m. Bir belge ald›¤›mda onun-
la ilgili bir çal›flma yap›yorum ve böylece verdi¤im be-
deli karfl›l›yorum. Dolay›s›yla yeni parçalar alabiliyorum.

Arflivinizin en de¤erli parças› hangisi?
1950’lerin bafl›nda çekilen “‹stanbul Çiçekleri” adl› bir
afiflim var. O zamanlar afifller iki parça halinde çok bü-
yük boyutlarda yap›l›yordu. Döneminin en ünlü tango-
cular›ndan Celal ‹nce ve Cumhuriyet döneminin en ün-
lü türkücülerinden Zehra Bilir oynuyor. Bu tür afifller
müzayedelerde en az›ndan 300 YTL civar›nda sat›l›yor.
Çünkü 1950’lerin ve 1940’lar›n afifllerini hiçbir yerde
bulmak mümkün de¤il. ABD’nin afifl kitab›nda Hollywo-
od filmlerinin afifl bedelleri yazar. King Kong filminin afi-
fliyle bir apartman dairesi alabilirsiniz.

Arflivinizi ba¤›fllamay› düflünüyor musunuz?
Ba¤›fl›n çok iyi düflünülerek yap›lmas› gerekiyor. Çünkü
bir sahafta büyük bir üniversitenin damgas›n›n oldu¤u
film lobileri buldum. Bu lobilerin sahaflarda yer almas›
bir bilinç olmas› gerekti¤ini gösteriyor. Materyaller çok
fazla oldu¤u için üniversiteler k›ymetini bilmiyor ve at›-
yor. Böyle bir durumda nas›l ve kime güvenip de arfli-
vimi ba¤›fllayabilirim. Ne yaz›k ki Türkiye’de k›ymet bil-
me ve sahiplenmeye yönelik bir bilinç yok.

2726 röportaj: agah özgüç
röportaj: umut bavl›

“Film afifllerinin ruhu kalmad›”
Agah Özgüç 1960’lar›n bafl›ndan bu yana yaflam›n› Yeflilçam’›n kayd›n› tutmaya adam›fl bir araflt›rmac›.
Bugüne kadar yaklafl›k 30 kitab› yay›nlanan Özgüç binlerce afifl, dia, lobi, film ve foto¤raftan oluflan
arflivinden en de¤erli parçalar› Yafla dergisiyle paylaflt›. 
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fiampiyon kefal
‹spanya’da düzenlenen 10. Dünya Sualt› Foto¤raf fiampiyonas›’nda, 25 ülkeden 50 foto¤rafç›y› geride
b›rakarak bal›k kategorisinde flampiyon olan Alptekin Balo¤lu, Türkiye’nin ilk defa kat›ld›¤› yar›flmada
alt›n madalya kazand›. 

Büyük bir k›sm›n› kaplayan su nedeniyle mavi ge-
zegen olarak adland›r›lan dünyam›z, suyun de-
rinliklerinde gizemini korumaya devam ediyor.

‹nsano¤lu bütün teknolojik geliflmelere karfl›n uzayda
geçirdi¤i süre kadar›n› sualt›nda geçirebilecek seviyeye
ulaflamad›. Mavi bir örtüyle saklanan bu dünyada çeki-
len her görüntü ve foto¤raf büyük ilgi görüyor.

Alptekin Balo¤lu bu mavi dünyay› foto¤raflayan sualt›
tutkunlar›ndan. Yaklafl›k 11 y›ld›r sualt›ndaki yaflam› fo-
to¤raflayan Balo¤lu, 25 ülkeden 50 tak›m›n kat›ld›¤›, ‹s-
panya’da gerçeklefltirilen 10. Dünya Sualt› Foto¤raf
fiampiyonas›’nda “Bal›k” kategorisinde çekti¤i “Kefal”
foto¤raf›yla birincilik kazand›. Türkiye’nin ilk kez kat›ld›-
¤› yar›flmada alt›n madalya kazanan Balo¤lu, sualt›
dünyas›n›n gizemini ve birincilik getiren foto¤raf›n öy-
küsünü anlatt›.

Sualt› tutkunuz nas›l bafllad›?
Dalmaya yaklafl›k 11 y›l önce bafllad›m. Suyun alt›nda-
ki dünya bir yandan sakinli¤iyle bir yandan da sürpriz-
lere her an aç›k olmas›yla beni çok etkiledi. Çocuklu-
¤umdan itibaren izledi¤im belgesellerin de etkisiyle su-
alt›n› hep merak ediyordum. Ancak elime foto¤raf ma-
kinesi ald›¤›m an sualt› merak›yla foto¤raf merak›m bir-
leflti ve foto¤raf makinem olmadan dalamaz hale gel-
dim. Zaman içinde sudaki yaflam› tan›yorsunuz. Hangi
canl›n›n nerede yaflad›¤›n› ö¤reniyor ve dolay›s›yla da-
l›fllar›n›z› bir plan do¤rultusunda gerçeklefltiriyorsunuz.
Sualt› bilgisi ve foto¤raf tecrübesi birleflti¤i zaman her
dal›fl›n›zda bir hedef ediniyorsunuz. Sualt›ndaki canl›la-
r› görebilmek ve foto¤raflayabilmek için çok emek har-
camak gerekiyor. Dolay›s›yla bu kadar yo¤un bir eme-
¤in ard›ndan güzel ve farkl› kareler yakalamak d›fl›nda
bir istek duymuyorsunuz.

Sualt›n›n tehlikeleri adrenalini de beraberinde getiriyor.
Ama di¤er yandan stresten uzaklaflmak için dal›n›yor
olmas› bir tezat de¤il mi?
Dal›fl, kurallar›na kesinlikle uyulmas› gereken bir spor.
Belli bir tecrübeden sonra bu kurallara refleks olarak
uyum sa¤l›yorsunuz. ‹flte o zaman sualt›ndaki riskler
minimuma iniyor. Yaln›zca sürpriz riskler kal›yor. Canl›-
larla iliflkinizde bir riskin ortaya ç›kmas› nadir rastlan›r
bir durum. Bir bal›¤›n sald›rmas› çok s›k karfl›lafl›lan bir
olay de¤il. Sald›r›dan çok zehirli olan ve kendini koru-
yabilmek için çok iyi noktalara gizlenen canl›lar› tan›ma-
mak risk do¤urur. Bu canl›lar›n zehirli oldu¤unu bilmi-
yorsan›z, onlara dokundu¤unuzda tehlike ortaya ç›kar.
Bu da dal›fl kurallar›n›n önemini gösteriyor. Sualt›nda
kesinlikle hiçbir canl›ya dokunmamal›s›n›z. Suyun alt›
kurallar›na sad›k kald›¤›n›z sürece sakinlik içeren bir
dünya. Bu sakinli¤i bir terapi olarak görüyorum. Beyaz
kumlar›n oldu¤u bir kumsalda da sakinlik bulunabilir.
Ama ben böyle bir kumsalda güneflin alt›nda yar›m sa-
at duramam. Kumun üstüne yat›p günefllenmeyi, din-
lenmeyi hiçbir zaman beceremedim. Demek ki benim
arad›¤›m böyle bir sakinlik de¤il. Benim arad›¤›m içinde
sürekli mucizelerin, sürprizlerin oldu¤u bir sakinlik. ‹flte
bu yüzden sualt› beni bu kadar çok etkileyip, bu kadar
çok peflinden koflturuyor. Çünkü monoton hiçbir an›n
olmad›¤› bir dünya. Hiç hesaplamad›¤›n›z bir anda ha-
yat›n›zda ilk defa ve dünyada ilk kifli olarak bir ana tan›k
olabiliyorsunuz.



3130 sualt›: Alptekin Balo¤lu

Karfl›laflt›¤›n›z sürprizler neler?
Malezya’da Kapalay Adas›’nda mandarin ad›nda çok
renkli bir bal›k bulunur. Bu bal›klar her akflam güneflin
bat›fl›yla birlikte çiftleflmeye bafllar. Ekip olarak dal›fllar
gerçeklefltirip bu an› video ve foto¤raflarla görüntüledik.
Daha sonra bir baflka adaya geçtik ve çekti¤imiz filmle-
ri banyo etmesi için orada bir laboratuara verdik. Ancak
akflam çok kötü bir haber verdiler. Banyo s›ras›nda
çekti¤imiz filmleri yakm›fllard›. Bu çok ac› bir sürpriz.
Tüm eme¤imiz bofla gitmiflti. Ama o s›ralarda haz›rlad›-
¤›m ve daha sonra pek çok ödül alan “Sualt›n›n Y›ld›zla-
r›” kitab›nda bu foto¤raflar›n olmas›n› istiyordum. Dolay›-
s›yla Kapalay Adas›’na geri döndük ve mandarin bal›kla-
r›n› çekmek için gece tekrar dal›fl gerçeklefltirdik. Çekim-
leri tamamlay›p sudan ç›karken, iskelenin ayaklar› alt›nda
dünyan›n en küçük ahtapotu olan mavi halkal› ahtapot-
lar› gördüm. Bu canl›y› daha önce de tek bafl›na görün-
tüleyenler olmufltu. Ancak bizim çekim yapt›¤›m›z s›rada
çiftleflmeye bafllad›lar. Dünyada bu canl›lar›n çiftleflme
görüntülerini çeken ilk kifli oldum. Yaklafl›k yar›m saat
çekim yapt›k. O an› çekerken içimden sevinç ç›¤l›klar›
at›yordum. Hem foto¤raf hem video olarak “Sualt›n›n Y›l-
d›zlar›” kitab›mda kulland›m. Kötü bir sürpriz böyle bir
an› çekmemi sa¤lad› ve do¤a bana ödül verdi.

Dal›fl aç›s›ndan Türkiye’nin denizlerini de¤erlendirir mi-
siniz?
Türkiye sular› tabii ki tropik denizler kadar zengin de¤il.

Ama çok daha farkl› bir zenginli¤e sahip. Dünyan›n hiç-
bir noktas›nda bulamayaca¤›n›z bat›k ve arkeolojik ka-
l›nt›larla dolu bir dal›fl yapma flans›n› yakalayabilirsiniz.
Ege’ye bakt›¤›n›z zaman Çanakkale’de 1. Dünya Sava-
fl› bat›klar›n›n yan› s›ra 2-3 bin y›ll›k bat›klar, amforalar,
bat›k kentler bulunuyor. Tropik canl›lar› farkl› denizlerde
bulabilirsiniz, ama bir bat›k yaln›zca ait oldu¤u denizde
görülebilir.

Yar›flmada kazand›¤›n›z ödülün hikayesini anlatabilir
misiniz?
20 y›ld›r düzenlenen bu dünya flampiyonas›na Türkiye
daha önce hiç kat›lmam›flt›. Bu y›l ilk defa kat›ld›k. Ben,
As›m Dumlu ve yard›mc›lar›m›z Birkan Babakol’la Fikret
Altay’dan oluflan dört kiflilik bir ekip halinde ‹spanya’ya
gittik. Yar›flmaya her ülke iki foto¤rafç›yla kat›l›yor ve
her foto¤rafç›n›n da bir yard›mc›s› var. 25 ülkeden 50
yar›flmac› bulunuyordu. Dört gün boyunca e¤itim dal›fl-
lar› yaparak dal›fl yap›lacak noktalar› tan›d›k. Foto¤raf-
lar çektik, ekipmanlar›m›zla ilgili sorunlar›m›z› giderdik.
Yar›flmada iki gün içinde toplam dört dal›fl gerçekleflti-
rilecek ve bu dört dal›flta birer rulo dia film çekilecekti.
Her dal›flta 90 dakikal›k zaman›n›z bulunuyor ve bu 90
dakika içinde 36 kareyi çekiyorsunuz. Zaman ve film s›-
n›rl›. Yar›flman›n befl ayr› kategorisi için bu dört dal›fl›n
sonunda çekilen karelerden en iyi oldu¤una inand›¤›n›z
birini jüriye sunuyorsunuz. Bal›k, makro, kabuksuz bir
salyangoz türünün foto¤raflanmas›, genifl aç› ve mo-

delli genifl aç› olmak üzere befl ayr› kategori bulunuyor-
du. Dolay›s›yla çok planl› bir dal›fl yapman›z gerekiyor.
Dald›¤›n›z noktada genifl aç› m›, makro mu kullanman›z
gerekti¤ine dair de strateji belirlemeniz gerekiyor. Tür-
kiye, ilk defa kat›ld›¤› için bu büyük bir dezavantajd›.
Yar›flma sonunda çekti¤imiz karelerden en iyi oldu¤u-
na inand›klar›m›z› jüriye teslim ettik. Oylama sonras›nda
bal›k kategorisinde çekti¤im kare, 50 foto¤rafç›n›n ka-
relerinin aras›ndan birinci seçildi ve Kefal foto¤raf›yla
alt›n madalya kazand›m.

Foto¤raf› çekmenizin öyküsünü anlat›r m›s›n›z?
Kefal bal›klar›n› çekti¤im bölge genifl aç› objektifle çok
güzel foto¤raflar›n al›nabilece¤i bir bölgeydi. Çok güzel
mercanlar›n ve bir ma¤aran›n bulundu¤u bir bölgeydi
ve genifl aç› objektifle dalm›flt›k. Yar›flman›n ilk günü ve
ilk dal›fl›yd›. 40 dakika içinde 36 karenin hepsini çek-
tim. Fakat daha 50 dakikam›z bulunuyordu. Yard›m-
c›mla konufltuk ve kalan 50 dakika içinde bölgede dal-
maya devam etmeye, makro objektifle çekebilece¤imiz
herhangi bir obje görürsek sudan ç›k›p tekneden mak-
ro objektifi alarak birkaç kare çekmeyi kararlaflt›rd›k.
Bir ma¤arada çok güzel ve çok renkli bir karidese rast-
lad›k. Makro kategorisi için ideal bir foto¤raft›. Tekneye
ç›k›p objektifi al›p döndü¤ümüzde karides gitmiflti. Bir
baflka karidesi foto¤raflad›k, ama önceki kadar renkli
ve güzel de¤ildi. Dal›fl› bitirip yukar› do¤ru ç›karken da-
ha önce de gördü¤üm kefal bal›klar›n›n yüzeyde bes-

“Türkiye sular› tabii ki tropik denizler kadar zengin de¤il. Ama çok daha farkl› bir zenginli¤e sahip.
Dünyan›n hiçbir noktas›nda bulamayaca¤›n›z bat›k ve arkeolojik kal›nt›larla dolu bir dal›fl yapma
flans›n› yakalayabilirsiniz.”

lenmeye devam ettiklerini fark ettim. Bal›klar›n fotosu-
nu çekmeyi planlam›flt›m, ama daha sonraki dal›fllara
saklam›flt›m. Yavafl yavafl yüzeye do¤ru yaklaflt›m ve
nefesimi tutarak foto¤raflar›n› çektim. Bütün yaz ha-
vuzda yans›ma foto¤raflar› çekmifltim. Yüzeyde besle-
nen iki bal›¤›n oldu¤u kare alt›n madalyay› getirdi.

Sualt› foto¤rafç›l›¤›n›n maliyeti nedir?
‹yi bir teorik e¤itim ve üstüne de pratik e¤itim alman›z
gerekiyor. Türkiye’de bu ifli yapan çok de¤erli kulüpler
var. Yaklafl›k 300 YTL civar›nda bir bütçeyle bu e¤itim-
leri alabilir ve dal›fl sertifikas›na sahip olabilirsiniz. Dal-
maya bafllad›ktan sonra bence en az 100 dal›fl›n ard›n-
dan foto¤raf ya da videoyla sualt›n› görüntülemeye
bafllayabilirsiniz. Suyun alt›nda rahat olman›z laz›m. fiu
anda eskiye oranla çok daha ucuz sistemlerle foto¤raf
çekilebilir hale geldi. Çekti¤iniz foto¤raflarla benim gibi
sürekli ilgilenir ve onlar› gelifltirmek için çaba sarf eder-
seniz profesyonel sistemlere geçmek zorunda kal›rs›-
n›z. O zaman maliyeti yaklafl›k 10 bin dolara ç›kar. Da-
l›fl disiplini ve kurallar›, sualt›nda foto¤raf çekmenin ge-
tirdi¤i teknik kurallar ve dal›fla uygunluk birleflti¤inde
hem çok e¤lenceli bir spor yapm›fl oluyorsunuz hem
de foto¤raf çekerek ayn› zamanda bir sanat için emek
harc›yorsunuz. Bu ikisini birlefltiren baflka bir hobi ol-
du¤unu zannetmiyorum. Bu yüzden de hobi olarak in-
san› çok mutlu eden, çok de¤erli ve çok h›zl› büyüyen
bir spor.

Hangi metreler aras›nda çekim yapmak mümkün de¤il?
Zaten sportif dal›c› olarak bizler 30-35 metrenin alt›na
dalmamak zorunday›z. Bu seviyelerin alt›nda dal›fl has-
tal›klar› artar ve risk ortaya ç›kar. Su yüzeyiyle bu met-
reler aras›nda dalabilirsiniz. Ama foto¤raf›n ›fl›ks›z çeki-
lemeyece¤ini düflündü¤ümüzde, 30-35 metrenin alt›n-
da günefl ›fl›¤› iyice azal›r, renkler karar›r. En iyi foto¤-
raflar hep çok s›¤, derin olmayan noktalarda çekiliyor.
Ödül kazand›¤›m bütün foto¤raflar›m befl metre civa-
r›nda çekildi. Çünkü o seviyede ›fl›¤›n yans›malar›yla,
›fl›n sa¤lad›¤› oyunlar daha fazla.

Yeni projeleriniz neler?
‹stanbul’un sualt› dünyas›n› çekmek istiyorum. Bu y›l
itibariyle çal›flmalara bafllad›m. Hepimiz bir deniz ken-
tinde yafl›yor olmam›za karfl›n ‹stanbul’un deniz yafla-
m›n› çok iyi tan›m›yoruz. Hangi canl›lar, ne tür bal›klar
bulunuyor ve bu canl›lar bizim kirletti¤imiz denizlerde
ne gibi zorluklarla yaflamaya çal›fl›yor bilmiyoruz. De-
nizlerimizi korumak için milyonlarca dolarl›k yat›r›m ya-
p›yorsak, devletimiz taraf›ndan çaba gösteriliyorsa, o
flehirde yaflayan insanlar taraf›ndan da yap›lmas› gere-
ken çok fley var. ‹nsanlara “Suyun alt›nda bunlar var ve
bunlar›n yaflam› sizin sayenizde devam edecek” diye
göstermemiz gerekiyor. Hedefim ‹stanbul’da yaflayan-
lara, ‹stanbul’un sualt› yaflam›n› ve onlar›n ilginç hika-
yelerini anlatmak. “Tan›n›rsa, korunur” laf›ndan hare-
ketle, korumaya devam edilmesini sa¤lamak istiyorum.

Alptekin Balo¤lu
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Hayat› keflfet, uzun yafla

Modern teknolojinin hakim oldu¤u bir dünyada yafl›yoruz. Son teknoloji
ürünlerini kullan›yor, ça¤›n hastal›¤› stresle bo¤ufluyoruz. Modern hayat›n
sundu¤u birçok nimet sa¤l›¤›m›z› tehdit ediyor ve h›zl› yafllanmam›za ne-

den oluyor. Günümüzün olumsuz etkilerinden bedeni ve ruh sa¤l›¤›n› korumay›
amaçlayan tamamlay›c› t›p kavram›, 1990’l› y›llar›n bafl›ndan bu yana uzmanl›k alan›
olarak kabul ediliyor. Geleneksel Do¤u t›bb›yla Bat› t›bb›n›n birlefliminden meydana
gelen tamamlay›c› t›bb›n en ilgi gören alan› anti-aging, yafllanma sürecini geciktirmek
için kifliye gençlik enerjisi veriyor ve kaliteli bir yaflam sa¤lamay› amaçl›yor. 

Anti-aging’in Türkiye’de yaln›zca belli hormonlar›n ve ilaçlar›n kullan›lmas› ya da botoks
enjeksiyonlar›n›n yap›lmas› fleklinde alg›land›¤›n› söyleyen tamamlay›c› t›p uzman› Dr. Hü-

seyin Nazl›kul, anti-aging’in bir yaflam felsefesi oldu¤unu belirtiyor. Sa¤l›kl› beslenme, ka-
liteli uyku, aktif spor ve düzenli cinsel yaflamla uzun bir yaflam›n mümkün oldu¤unu ifa-
de eden Nazl›kul, anti-aging hakk›nda merak edilenleri “Hayat› Keflfet-Anti-Aging Yaflam
K›lavuzu” kitab›nda anlat›yor.

Almanya’da t›p e¤itimi gördükten sonra Giessen Üniversitesi’nde dört y›l tamamlay›-
c› t›p e¤itimi alan Nazl›kul, kürsünün kurucular›ndan Prof. Dr. Hergert’in de ö¤renci-
si. Aktif koruyucu hekim olarak çal›flan Nazl›kul, 1996’dan beri sporcu beslenmesi,
ozon tedavisi, hipnoz, hormon tedavisi, manyetik alan tedavisi, manuel terapi, flifal›
bitkilerle tedavi, meditasyon, biyolojik t›p konusunda pek çok bilimsel çal›flmada bu-
lunmufl. Almanya’daki Aktif Koruyucu Hekimler Birli¤i’nin yönetiminde yer alan Naz-
l›kul, yaklafl›k befl y›ld›r Türkiye’de yafl›yor. Anti-aging konusunda yo¤un çal›flmalar
sürdüren Nazl›kul’dan anti-aging hakk›nda merak edilenleri dinledik. 

Hayat› keflfetmek için neler yapmak gerekiyor?
Hayat› keflfetmek, insan›n var oldu¤u do¤al ortam içinde bedenini ve bedeninin iflle-
yiflini keflfetmesiyle bafllar. Modern dünyada yaflarken karfl›lafl›lan olumsuz koflullar-
dan ruh sa¤l›¤›n› koruman›n, beden sa¤l›¤›n› korumaktan geçti¤i keflfedilmeli. Önem
verilmeyen küçük hastal›klar›n bedenimizde kal›c› rahats›zl›klara davetiye ç›kard›¤›,
oysa bu gibi rahats›zl›klar›n tedavisi kadar, bunlardan korunma yollar›n›n da önemli
oldu¤u fark edilmeli. Hayat› keflfetmek; sa¤l›kl› beslenmeyi, aktif sporu, cinsel haya-
t›, do¤an›n sundu¤u nimetleri, olas› rahats›zl›klara karfl› önlem almay›, enerji depola-
may›, bedene ve ruh sa¤l›¤›na sayg› göstermeyi ö¤renmek anlam›na geliyor.  

Anti-aging nedir? 
‹nsano¤lu binlerce y›ld›r yafllanmay› önlemenin ve sonsuz hayat›n mümkün olup ol-
mad›¤›n› araflt›r›yor. Yunan mitolojisindeki “Gençlik P›nar›” ve Anadolu masallar›nda-

Tamamlay›c› t›bb›n tüm dünyada en çok konuflulan alan› anti-aging, Türkiye’de de son y›llarda moda
haline geldi. Yafllanmay› durdurmay› hedefleyen anti-aging genç, yafll› herkesin ilgisini çekiyor. 

Dr. Hüseyin Nazl›kul Hayat› Keflfet adl› kitab›nda anti-aging ve kaliteli yaflam›n ipuçlar›n› veriyor. 



Nefes ald›¤›m›zda gö¤üs kafesi ve omuzlar yukar›ya do¤ru kalk›yorsa hatal› nefes al›-
yoruz demektir. 

Anti aging’de serbest radikaller ve antioksidanlardan s›kça söz ediliyor. Bunlar
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Yaflam›m›z boyunca mükemmel iflleyifline ak›l erdiremedi¤imiz vücudumuz belirli bir
yafltan sonra bize ihanet eder. Toksik maddeler, cildin kollajen tabakas›n› tahrip
eden serbest radikaller ve karbon monoksit gibi zararl› gazlar oluflturarak yafllanma
sürecini bafllat›r. Serbest radikallerin yaflam süreleri çok k›sa olmas›na karfl›n yüksek
aktiviteleri nedeniyle organizmada büyük zararlara neden olabilir. Serbest radikalle-
rin oluflum h›z›yla temizlenme h›z› aras›nda denge oldu¤u sürece organizma bundan
etkilenmez. Bu dengenin bozulmas›yla kalp, böbrek, karaci¤er, mide, ince ba¤›rsak,
akci¤er, beyin gibi organlarda doku hasar› meydana gelir. Bedenimizde kanser ve
kalp gibi hastal›klara karfl› sürekli bir savafl oldu¤u için kontrol edilmesi gereken
önemli düflmanlardan biri serbest radikallerdir. Serbest radikaller bedenimizdeki
hücrelere ve ba¤›fl›kl›k sistemine sald›ran moleküllerdir. Önemli olan serbest radikal-
lerin zararlar›n›n zaman›nda keflfedilmesidir. Antioksidanlar da serbest radikallerin
etkilerini nötralize eden veya azaltan maddelerdir. Antioksidanlar kanser, kalp has-
tal›klar›na ve erken yafllanmaya neden olabilecek serbest radikallerin reaksiyonlar›n›
engelleyen önemli moleküllerdir. Bitkilerdeki baz› vitaminlerin bu süreci azalt›c› etki-
si vard›r. Serbest radikalleri önleyici antioksidanlar yaln›zca beslenme yoluyla de¤il,
birbiri ard›na üretilen, zengin E vitamini içeren bak›m kremleri yoluyla da al›nabilir.

Antioksidan vücuda nas›l al›n›r?
Dozunda kullan›lan vitaminler vücutta paslanmay› giderici etki yaparak en az 10 y›l
daha uzun yaflamay› vaat eder. Uzmanlar her gün al›nan sebze ve meyvelerin gün-
lük antioksidan ihtiyac›n› karfl›lamad›¤› ayn› görüflünde. Vitamin aç›s›ndan zengin
sebze ve meyvelerin günde en az 3-5 ö¤ün al›nmas› gerekiyor. Bu nedenle vitamin-

ler hap olarak da al›nabilir. A, C ve E vitaminlerinde magnezyum, selenyum ve çinko
bulunan antioksidanlar› flöyle grupland›rabiliriz:
A vitamini: Cilt ve göz sa¤l›¤› için önemlidir. Tüm sar› çiçeklerde, meyve ve sebze-
lerde bulunur. Kay›s›, koyu renk yaprakl› bitkiler, ›spanak, havuç, kabak, balkaba¤›,
m›s›r A vitamini kayna¤›d›r.
C vitamini: Doku tamiri ve kollajen oluflumunda etkilidir. Ba¤›fl›kl›k sistemi, sa¤l›k-
l› difl, difl eti ve kemikler için gereklidir. Turunçgiller, çilek, brokoli, lahana, patates, kufl-
burnu, maydonoz ve çok say›da sebze ve meyvede bulunur.    
E vitamini: Sa¤l›kl› vücut ve immün sistem için gereklidir. E vitaminin selenyumla birlikte
al›nmas› gerekir. Kuruyemifller, baz› bitkisel ya¤lar ve lifli yeflil besinler E vitamini içerir. 
Çinko: Bu element genellikle geçici bir vitamin destek hap› olarak tavsiye ediliyor. 
Selenyum: Hücreleri koruyan do¤al antioksidan selenyumun son y›llarda pek çok
kanser türünü önledi¤i üzerinde duruluyor. Tavuk, süt, deniz ürünleri, brokoli, seb-
zeler, kuruyemifller, meyveler, sar›msak, tah›l ürünleri ve selenyum bafll›ca selenyum
kaynaklar›d›r. 
Magnezyum: Hücre büyümesi ve onar›m› için gerekli antioksidand›r. Deniz yiyecek-
leri, kabuklu yemifller, incir, hurma, soya fasulyesi, karahindiba, yulaf, maydonoz ve
›spanak magnezyum içerir.   

Antioksidan ad› alt›nda sat›lan ürünlerden keten tohumu çok popüler. Keten to-
humunun faydalar› neler?
Yaklafl›k 10 bin y›ld›r kullan›lan keten bitkisinin etkili bir gençlik, sa¤l›k ve güzellik
kayna¤› oldu¤u biliniyor. Yüksek oranda lif, Omega 3, Omega 6 ya¤ asitleri, prote-
in, B12 vitamini, mineral ve amino asit içeren keten tohumu, özellikle mide ve ba¤›r-
sak sistemindeki sorunlar, fazla kilo, yüksek kolesterol, yüksek kan flekeri, kemik za-
y›fl›¤›, kalp ve damar sa¤l›¤›, romatizmal hastal›klar, baz› deri hastal›klar›, yaralar, so-
lunum hastal›klar› üzerinde olumlu etki yap›yor. Keten tohumu veya ya¤›n› s›v› flek-
linde salatalarda ya da günde bir çorba kafl›¤› kullanmak faydal›d›r. 

ki “Ab-› Hayat” bu aray›fllar›n birer göstergesi. Yafllanma, insan›n normal bedensel
ve ruhsal ifllevlerinin, giderek azalmas› anlam›na geliyor. H›z› ve yo¤unlu¤uysa her-
keste ayn› olmuyor. Yafllanmak t›bben sonsuza dek önlenemese de geciktirilebiliyor.
Kaliteli ve sa¤l›kl› yafllanman›n öncelikli kofluluysa hücre ve organlarda olabilecek
zararlar›n zaman geçirilmeden önlenmesi. Anti-aging t›bb› yafllanma sürecini gecik-
tirmek, yavafllatmak ve tersine çevirmek için kifliye gençlik enerjisi verip daha sa¤-
l›kl›, kaliteli ve uzun bir yaflam sa¤lamay› amaçl›yor.

Son y›llarda Türkiye’de anti-aging’den s›kça söz edilip çeflitli gençlik reçeteleri
veriliyor. Sizce anti-aging do¤ru alg›lan›yor mu?
Anti-aging yaln›zca belli hormonlar›n ve ilaçlar›n kullan›lmas› ya da güzellik için bo-
toks enjeksiyonlar›n›n yap›lmas› gibi alg›lan›yor. Asl›nda yafl› geriye almak mümkün
olmad›¤› için kullan›lan isim de do¤ru de¤il. Buna kaliteli yaflam demek gerekiyor.
Anti-aging bir yaflam felsefesidir. Di¤er ad›yla aktif koruyucu hekimlik kesinlikle bir
moda de¤ildir. Yaflam›m›z›n her an›nda bizi diri, dinç, uyan›k ve sa¤l›kl› k›lacak bir k›-
lavuzdur. Yaflam›m›z›n her döneminin kendine özgü güzelli¤i vard›r. 

Anti-aging’in ilk üç ad›m› nedir?
Anti-aging’i kavrayabilmek için önce yaflam› ve yafll›l›¤› kavramak gerekiyor. Ömrü
uzatmak yerine yaflam› kaliteli bir hale getirmek amaçlanmal›. Bugün insan ömrünü
uzatan t›bben ispatlanm›fl üç önemli ö¤e var; kalori k›s›tlamas›, kaliteli uyku ve kro-
nik hastal›klara karfl› do¤ru davranmak için koruyucu hekiminizin olmas›. Bu unsur-
lar› göz önünde tutarak anti-aging’i bir yaflam felsefesi haline getirmeliyiz.

Kalori k›s›tlamas› ne anlama geliyor?
Anti-aging’in ilk ad›m› kalori k›s›tlamas›, sa¤l›kl› ve dengeli beslenmedir. Bunun ilk
koflulu her besin grubundan belli oranda ve do¤ru zamanda tüketmektir. Herkes
sa¤l›kl› ve dengeli beslenmeyi bedenine özgün olarak keflfetmek durumundad›r. Be-
sinlerin vücudumuza ›s› ve enerji vermek, hücrelerin büyümesini ve onar›lmas›n› sa¤-
lamak ve çeflitli vücut ifllemlerini düzenlemek gibi ana görevleri vard›r. Her insan›n
her besine gereksinimi farkl›d›r. Bunun için genel reçetelerden uzak durmak gerekir.
Günlük kalori miktar›n› k›sarak yaflam süresini uzatmak mümkün. Bilim adamlar› aç-
l›k çekmeden yemekten uzak durman›n yollar›n› ar›yor. Çinlilerin 3 bin y›l önce söy-
ledi¤i, “Akflam yeme¤ini düflman›na b›rak” günümüzde daha anlam kazan›yor. Al-
manlar da, “Sabahlar› kral, ö¤lenleri iflçi, akflamlar› dilenci gibi beslen” der. Akflam-
lar› fazla yemek yiyenler önce akflamlar›, daha sonra gün içinde, en sonunda hayat-

lar› boyunca rahats›zlan›p hayatlar›n› çekilmez hale getirir. Akflam yemeklerinden
uzak durmak uykuyu da düzenleyerek insan› daha sa¤l›kl› ve genç k›lar. 

Anti-aging’de uykunun önemi nedir?
Anti-aging’in bize kazand›rd›¤› en önemli felsefe sa¤l›kl› uykudur. Canl›lar›n günlük etkin-
liklerinin ritimleri birçok kimyasal, fizyolojik ve davran›flsal süreci düzenleyen biyolojik sa-
atler taraf›ndan belirlenir. Uyku vücudumuzda her fleyin düzene konuldu¤u, tamir ve te-
davisinin yap›ld›¤› önemli bir süreçtir. Bir insan›n uyumas› engellenerek onu öldürmek
mümkündür. Uyku düzensizli¤inin hücre üzerinde yafllanmay› h›zland›rd›¤› kan›tlanm›flt›r.
Gençlik hormonlar› olarak bilinen büyüme hormonu ve melatonin uyku s›ras›nda salg›la-
n›r. Bu nedenle yafllanmay› yavafllatmak için kaliteli bir uykuya sahip olmak gerekir. 

Sa¤l›kl› bir uyku için neler yap›lmal›?
Uyku öncesinde vücut adaleleri gevfletilip vücut uykuya haz›rlanmal›. Uyku öncesin-
de ›l›k veya s›cak bir dufl almak vücut ›s›s›n› yükseltir. Ard›ndan serin bir odada uyu-
mak, uykuya kolay dalman›z› sa¤lar. Yatak odas›n›n fiziksel flartlar› da uykuyu etki-
ler. Odan›n iyi havaland›r›lm›fl olmas› gerekir. Odada herhangi bir elektronik cihaz
bulunmamal›. Bu cihazlardan gelen uyar›lar bedene hasar verir. Gençli¤imizi borçlu
oldu¤umuz hormonlar karanl›k ortamda üretildi¤i için odan›n iyi bir flekilde karart›l-
mas› gerekiyor. Bunlar› sa¤lad›ktan sonra ancak uyumak için odaya gidilmeli.
Do¤ru nefes alman›n önemi nedir? Do¤ru nefes nas›l al›n›r?
Bedeni kontrol etmenin ilk ad›m› solunumu kontrol etmektir. Do¤ufltan edindi¤imiz,
ancak hatal› beslenme nedeniyle kaybetti¤imiz diyaframatik soluma yetene¤imizi ye-
niden keflfetmemiz gerekiyor. Her biri karmafl›k bir sistem olan vücut hücrelerimizin
ve beynimizin sa¤l›¤›n› ve canl›l›¤›n› etkileyen en önemli faktörlerden biri nefes al›fl›-
m›zd›r. Ço¤umuz hatal› soluk al›p veriyoruz. Anti-aging ve sa¤l›kl› yaflam için son de-
rece önemli olan diyaframatik soluma al›flkanl›¤›n› kazanmal›y›z. Do¤ru nefes almak
için burnumuzdan ald›¤›m›z nefesi karn›m›za çekmeli, nefesi a¤z›m›zdan vermeliyiz.

3534 sa¤l›k: Dr. Hüseyin Nazl›kul

“Bugün insan ömrünü uzatan t›bben ispatlanm›fl üç önemli ö¤e var; kalori k›s›tlamas›, kaliteli uyku ve
kronik hastal›klara karfl› do¤ru davranmak için koruyucu hekiminizin olmas›. Bu unsurlar› göz önünde

tutarak anti-aging’i bir yaflam felsefesi haline getirmeliyiz.”



37 36 yöre: Bergama
haz›rlayan: esra melek yi¤itsözlü

Hayat Bergama’da bafllad›
Toplumsal düzen, ekonomi, sa¤l›k, sanat, flehircilik, mimari, e¤itim gibi pek çok konuda ilk ad›mlar›n 
at›ld›¤› Bergama, bugün yaln›zca geçmiflin izlerini tafl›m›yor, ziyaretçilerine geçmifli yaflat›yor.

Hayat Bergama’da bafllad›
Toplumsal düzen, ekonomi, sa¤l›k, sanat, flehircilik, mimari, e¤itim gibi pek çok konuda ilk ad›mlar›n 
at›ld›¤› Bergama, bugün yaln›zca geçmiflin izlerini tafl›m›yor, ziyaretçilerine geçmifli yaflat›yor.

Tarihte Bergama’da öyle çok ilke imza at›lm›fl ki,
saymakla bitmez demek mümkün. Bergama
ka¤›d›n bulundu¤u yer. 200 bin ciltlik ilk Asya

kütüphanesi, ilk büyük hastane burada kurulmufl. ‹lk
do¤al tedavi, ilk tamamlay›c› t›p uygulamalar›, ilk mü-
hendislik, ilk kent mimarisi çal›flmalar› burada gerçek-
lefltirilmifl. Kent, ilk t›p ve eczac›l›¤›n simgesi. ‹lk kent
hijyeni burada sa¤lanm›fl. ‹lk komün devleti, ilk H›risti-
yan kilisesi burada kurulmufl. Ayn› zamanda ilk dört ti-
yatrolu kent. ‹lk grev ve toplu sözleflme, ilk köle ayak-
lanmas› burada olmufl. Dahas› Bergama ilk festival ya-
pan kent... 

Geçmifli zirveden seyretmek
Bergama’ya girdi¤iniz andan itibaren çok say›da tarihi
yer tabelas›yla karfl›laflmaya bafll›yorsunuz; ilk büyük
hastane Asklepion, ard›ndan Bergama Müzesi, M›s›r
Tanr›lar› Tap›na¤›... ‹lerleyip karfl›daki da¤›n tepesinde
yer alan antik flehre yaklafl›rken, eski Bergama evleri-
nin bulundu¤u dar sokaklardan geçiyorsunuz. Restore
edilmeye bafllanan evler genellikle bitiflik düzenli ve iki
katl› olarak kesme, moloz tafltan infla edilmifl. Da¤›n
ete¤indeki Kestel Baraj›’n› seyrederek ç›k›lan tepede
birbirinden ilginç yap›lar›n bulundu¤u Akropol’e ulafl›-
yorsunuz. ‹flte as›l macera flimdi bafll›yor. Bu güzellik-
leri okumakla kalmay›p bir an önce görmenizi tavsiye
ederek Bergama’y› anlatal›m.

‹lk ça¤da abideleriyle büyük bir kent ve ayn› ad› tafl›yan
krall›¤›n merkezi olmas›n›n yan› s›ra ortaça¤›n önemli
stratejik mevkii Bergama, Karesio¤ullar›n›n ve son ola-
rak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun önemli merkezlerinden
biri haline gelmifl. fiehrin bugünkü ad› antik dönemde-
ki ad› olan Pergomon’dan geliyor. Kesin kurulufl tarihi
bilinmeyen kentte yap›lan arkeolojik kaz›lardan elde
edilen bilgilere göre ‹Ö 7. yüzy›lda sur duvarlar›n›n infla

edildi¤i ve bu y›llarda kentleflmenin bafllad›¤› anlafl›l›-
yor. Pers, Büyük ‹skender, Frigya, Trakya Krall›¤›, Se-
levkos Krall›¤›, Roma ve Bizans dönemlerini gören Ber-
gama’da gezilecek çok yer var. 

Bergama’n›n tan›klar›

Antik yerler
Akropolis: 300 metre yükseklikteki dik bir tepe üzerin-
de kurulmufl Akropol denilen flehir yerlefliminde dini,
resmi, sosyal ve ticari binalar iç içe, kendine özgü bir
plan çerçevesinde yerlefltirilmifl. ‹lk ça¤lardan bu yana
iskan yeri olan tepenin üstünde Bergama Kral Sarayla-
r› yer al›yor. Befl adet sarn›çla cephaneli¤in de yerlefl-
tirildi¤i tepedeki binalar›n alt bölgesinde Athena ve Tra-
yan Tap›na¤› ve kütüphane; bunlar›n alt›ndaki terasta
da Zeus Suna¤› bulunuyor. Dünyadaki en dik tiyatro-
lardan biri, Gymnasion ve Demeter Tap›na¤› da Akro-
polis’te görülebilir. 

Athena Tap›na¤›: Tiyatronun üstündeki terasta infla
edilmifl Athena Tap›na¤› 6x10 metre sütunlu Dor düze-
ninde bir yap›. Temellerinden yaln›zca baz› parçalar›n
kald›¤› tap›na¤›n sütun ve baz› parçalar› Berlin Müze-
si’nde bulunuyor. Kentin en önemli tap›na¤›n›n Tanr›ça
Athena’ya ait olmas› ‹zmir, Milet, Eriythrai, Foça ve As-
sos’ta da görüldü¤ü gibi Bat› Anadolu’nun yerleflmifl
bir gelene¤idir.

Akropol Tiyatrosu



3938 yöre: Bergama

Bergama, dünya çap›nda önemli arkeolojik bir hazine. Bergama’ya ilk’lerin kenti de deniyor; ilk
parflömen, ilk büyük hastane, ilk t›p ve eczac›l›k simgesi; y›lan, ilk mühendislik ve ilk kent imar yasas›,
ilk komün devleti, ilk grev ve toplu sözleflme, ilk meslek sendikalar› ve sendika konfederasyonu...

Kütüphane: Athena kutsal alan›n›n kuzeyinde II. Eume-
nes devrine ait Bergama Kütüphanesi bulunuyor. Eski-
den tahta raflarla donat›lm›fl kütüphanede yer alan 3
buçuk metre yüksekli¤indeki Athena heykeli bugün
Berlin Müzesi’nde sergileniyor. 

Saraylar: Athena Tap›na¤›’n› çeviren stoalar ve kütüp-
hanenin do¤usunda Bergama krallar›n›n saraylar›na ait
kal›nt›lar yer al›yor. Küçük evin Attolos, büyü¤ünse Eu-
menes döneminde yap›ld›¤› biliniyor. 

Trayan Tap›na¤›: Tanr›laflt›r›lan Roma ‹mparatoru Tra-
yan için yap›lm›fl tap›nak, üç taraf› stoalarla çevrili ola-
rak bir teras üzerinde yükseliyor. 

Arsenaller: Askeri malzeme deposu Arsenaller, Akro-
pol’ün kuzeyinde saraylar›n ilerisinde birbirine paralel
befl uzun yap› olarak bulunuyor.

Tiyatro ve tiyatro teras›: Dik bir yamaç üzerine kurul-
mufl Bergama Tiyatrosu, 10 bin kifli kapasiteli. Bat›
Anadolu’nun en dik tiyatrosu olan yap›, Helenistik dö-
nemin en güzel mimari eserlerinden. ‹ki yatay yolla üç
bölüme ayr›lm›fl, 80 oturma s›ras› bulunan tiyatronun
önünde 250 metre uzunlu¤unda bir teras var. 

Dionysos Tap›na¤›: Bu göz al›c› tap›nak 250 metrelik
tiyatro teras›n›n kuzeyinde, bütün gezi yerine hakim fle-

kilde infla edilmifl. Suna¤›yla birlikte çok iyi korunmufl
tap›na¤›n uzun bir yolun sonunda yer almas› ve gözleri
üzerinde toplayan bir an›t olmas›, Roma sanat anlay›fl›
ve Avrupa Barok mimarisini etkilemifltir. 

Zeus Suna¤›: Akropol’de yaln›z temelleri görülebilen
suna¤›n tüm mimari parçalar› ve kabartmalar› bugün
eskisine yak›n bir flekilde tamamlanarak Berlin Müze-
si’nde sergileniyor. 

Agora: Zeus Suna¤›’n›n güneyindeki Helenistik döne-
me ait Agora, tüccarlar›n tanr›s› Hermes’e aittir. Dor
üslubunda yap›lm›fl yap›n›n bat›s›nda Demeter Tap›na-
¤›’n›n temelleri görülüyor.

Gymnasionlar: Üst üste üç ayr› terasta bulunan
Gymnasionlar’da alttaki kat›n çocuklara, ortadaki kat›n
delikanl›lara, üst kat›n büyüklere ait oldu¤u biliniyor. 

Serapis Tap›na¤› (M›s›r Tanr›lar› Tap›na¤›): Eski Berga-
ma’n›n en büyük yap›s› Serapis Tap›na¤›, k›rm›z› tu¤-
layla infla edilmifl. Halk›n k›z›l avlu olarak adland›rd›¤›
tap›na¤›n M.S. II. yüzy›lda infla edildi¤i tahmin ediliyor.
Roma döneminde Anadolu’da yap›lan tap›naklar›n
büyü¤ü olan Serapis, flehrin merkezinde yer al›yor.

Asklepion’da tedavi
Apollon’un o¤ullar›ndan sa¤l›k ve hekimlik tanr›s› olarak

bilinen Asklepios’un yeri anlam›na gelen Asklepion, ilk
ça¤larda önemli bir sa¤l›k merkezidir. Sütunlu bir cad-
deden sonra ulafl›lan Asklepion’da flifal› su, spor, ça-
mur kürü, tiyatro, psikoterapi gibi do¤al tedavi yöntem-
leri uygulan›rm›fl. Giriflte solda bulunan sa¤l›k tanr›s›
ad›na ‹S 150 y›llar›nda ba¤›fllarla yap›lan tap›nakta su
sesi ve telkinlerden faydalanarak hastalar›n iyileflmesi
sa¤lan›rm›fl. 

Asklepion’a inan›p flifa bulmaya gelenlerin tedavisine,
öncelikle temizlenip iyileflme için tanr›ya dua edip adak
adad›ktan sonra bafllan›rm›fl. Uykuya yat›p, uykuda gö-
rülen rüyan›n yorumlanmas›yla sürdürülen tedavi telkin
esas›na dayan›rm›fl. fiifal› kutsal su, çamur banyolar›,
yararl› otlardan yap›lan ilaçlar, müzik, düzenlenen tö-
renler ve temsiller tedavi yöntemleri olarak kullan›lm›fl.
‹yileflmeyecek hastalar ve do¤um yapacaklar içeriye
al›nmazm›fl. Uzak yerlerden yorgun arg›n gelen hasta-
lar Propylon avlusuna al›n›r, muayene edilirmifl. Ancak
iyi olaca¤›na inan›lan hastalar Asklepion’a al›n›rm›fl. Bu
yöntemlerin ço¤u, yap›lan kaz›lar sonucu bulunan adak
tafllar› ve yaz›tlar›n okunmas› sonucu ö¤renilmifl.

En çok turist çeken müze
1924 y›l›nda Osman Bayatl› taraf›ndan bugünkü Halk
E¤itim Merkezi binas›nda kurulan Arkeoloji ve Etnog-
rafya Müzesi, 1936 y›l›nda Alman Arkeoloji Enstitü-
sü’nün de katk›lar›yla  modern halini alm›fl. Toplam 10

bin 516 eserin bulundu¤u müzede 5 bin 350 adet ar-
keolojik, 1936 adet etnografik ve 3 bin 201 adet sikke
görülebilir. Müzedeki eserlerin ço¤u Akropol, Asklepi-
on, Bazilika, Gryneon ve Pitane’de yap›lan kaz›lar so-
nucu ortaya ç›kar›lm›fl eserlerden olufluyor. ‹zmir ve il-
çelerindeki müzeler aras›nda Efes Müzesi’nden sonra
en çok turist çeken müze olan Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi’nde arkeolojik eserler Tunç Ça¤›, Arkaik, Kla-
sik, Helenistik, Roma ve Bizans ça¤lar›na ait. Etnogra-
fik eserlerse Osmanl› Devri’ne ve Bergama yöresine ait
malzemelerden olufluyor. Müzenin d›fl bahçesinde me-
zar stelleri ve lahitler; iç bahçesindeyse kronolojik s›ra-
ya göre mimari parçalar, alçak kabartmalar, kolosal
heykeller ve tafl yaz›tlar sergileniyor. 

Bergama’da çok say›da tarihi camii de bulunuyor. Ulu
Cami, fiad›rvan Cami, Arap Camisi, Kurflunlu Cami,
Hac› Hekim Cami, Asklepion, Laleli Cami ve Yeni Ca-
mii görülebilecekler aras›nda. fiehirdeki Çukur Han ve
Tafl Han’› ünlü olan Bergama’n›n birçok ›l›cas› da var.
Mahmudiye, Pafla, Geyiklida¤, Dereköy, Haydar ve
Kleopatra Güzellik Il›cas› sulardan flifa bekleyenleri
a¤›rl›yor. Ancak bunlardan en çok Kleopatra Güzellik
Il›cas› ilgi görüyor. Çünkü tarihte Kleopatra’n›n Berga-
ma’y› ziyaretinde bu kapl›cada y›kanarak güzelleflti¤i ri-
vayet ediliyor. 

Ne al›n›r?
Dokumac›l›¤›n geliflti¤i Bergama özellikle kilimleriyle
ünlü. Yünden heybeler, çarflaf, ince ve pamuklu doku-
malar, gömleklik kumafl, seccade, kilim ve hal› doku-
nuyor. Bergama’dan ayr›l›rken bu kilimlerden al›nabilir.
Ayr›ca Bergama Çay› boyunca tabak dükkanlar› gör-
ülmeden gidilmemeli. Türklerin babadan o¤ula devret-
ti¤i tabakç›l›k, bugün aile iflletmecili¤i olarak sürdürül-
dü¤ü gibi büyük flirketler taraf›ndan da yürütülüyor.

‹lkler flehri

‹lk parflömen (deriden ka¤›t yap›m›) 
‹lk Asya kütüphanesi (200 bin ciltlik) 
‹lk büyük hastane (Asklepion) 
‹lk telkinle tedavi (psikoterapi) 
‹lk do¤al tedavi (müzik, tiyatro, spor, günefl, çamurla) 
‹lk afyon modeli ilaç 
‹lk farmakoloji (do¤al ilaçlar) 
‹lk t›p ve eczac›l›k simgesi (y›lan)
‹lk mühendislik ve ilk kent imar yasas› 
‹lk kent çarfl› pazar yasas› 
‹lk kent hijyeni (sa¤l›k alt yap›s›) 
‹lk grev ve toplu sözleflme (‹Ö 248’de I. Eumenes 
ücretli askerlere hakk›n› verdi) 
‹lk meslek sendikalar› ve sendika konfederasyonu 
‹lk dört tiyatrolu kent 
‹lk en dik tiyatrolu kent
‹lk komün devleti  
‹lk üç dereceli ö¤retim (ilk, orta ve lise) 
‹lk kaz› müzesi 
‹lk ve en büyük sunak 
‹lk ahflap sahneli tiyatro 
‹lk H›ristiyan Kilisesi (Yedi kiliseden biri)
‹lk bat› Türkçesi gramer (Bergamal› Kadri 
Efendi’nin eseri) 
‹lk iflgali k›ran kent (15 Haziran 1919) 
‹lk festival yapan flehir (Bergama Kermesi 1937)

Serapis Tap›na¤›

Asklepion

Z›rhl› Torso (‹mparator Trayan’›n heykeli oldu¤u san›l›yor.)

Roma dönemine ait Nikeli Akroter süslemesi

Trayan Tap›na¤› kal›nt›lar›



P›nar’dan bir ilk daha... “Herkes için sa¤l›k, lezzet
ve yenilik p›nar›” olma misyonuyla hayat›m›za yeni-

likler getiren P›nar, fonksiyonel ürün ailesi Denge’ye iki
yeni ürün ekledi. Türkiye’nin ilk sütlü-meyveli prebiyo-
tik içece¤i “P›nar Den-
ge Prebiyotik” ve “P›-
nar Denge Yo¤urt” pi-
yasaya sunuldu. 

Hastal›klara karfl› ba¤›-
fl›kl›¤› güçlendirmeye
destek olan sütlü-mey-
veli içecek P›nar Den-
ge Prebiyotik, içerdi¤i
prebiyotik liflerle sindi-
rim sistemimizde bulu-
nan yararl› bakterilerin
say›s›n› art›r›yor ve bu
sayede ba¤›fl›kl›k siste-
mimizin güçlenmesine
destek oluyor. 

P›nar Denge Prebiyotik, orman meyveli, fleftali-porta-
kall› ve vanilyal› olmak üzere üç çeflitte tüketicisine su-
nuluyor. Uzun ömürlü olan içecek, oda s›cakl›¤›nda da
son kullanma tarihine kadar tazeli¤ini ve prebiyotik
özelli¤ini koruyor. ‹çerdi¤i prebiyotik lifler sayesinde
kalsiyum emilimini art›rarak kemik geliflimine de katk›

sa¤l›yor. Ayr›ca A, D ve E vitaminlerini içeriyor. 

P›nar Denge Yo¤urt ise hem probiyotik hem de prebi-
yotik özellikleri içeren, ya¤ oran› azalt›lm›fl bir light yo-

¤urt. P›nar Denge Yo-
¤urt, her gün düzenli
olarak tüketildi¤inde
içerisindeki probiyotik-
ler ve prebiyotik lifler
sayesinde ba-

¤›fl›kl›k sisteminin güçlenmesine
destek oluyor. Bunun yan› s›ra sin-
dirim sistemini düzenlemeye yar-
d›mc› oluyor. 

Probiyotikler ve prebiyotik lifler 
Probiyotikler sindirim sistemini düzenlemeye yard›m
eden ve ba¤›rsak sistemimizdeki yararl› bakterilerin

say›s›n› art›rarak, vücudun do¤al direncinin güçlenme-
sine destek olan canl› bakterilerdir. Prebiyotik lifler ise
Probiyotiklerin ana besin kayna¤›d›r; sindirim sistemi-
mizde bulunan yararl› bakterilerin say›s›n› art›rarak, ba-
¤›fl›kl›k sistemimizin güçlenmesine destek olur. 

Mikroplara karfl› koruma kalkan› 
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkanvekili ‹dil Yi¤it-
bafl›, prebiyotiklerin dünyada bir devrim olarak nitelen-
dirildi¤ini belirterek, “Hastal›klara karfl› ba¤›fl›kl›¤›n

güçlendirilmesine, vücudumuzun direncinin
artmas›na yard›mc› olan P›nar Denge

ürünleriyle tüketicilerimiz, mikroplara
karfl› koruma kalkan› gelifltirecek” dedi. 

Pazar pay› hedefi yüzde 10 
Dünyada sa¤l›k bilincinin h›zla artmas›na para-
lel olarak tüketicilerin beklentisi de art›yor. Bu
amaçla insan sa¤l›¤›n› olumlu yönde etkileyen
fonksiyonel ürünler piyasaya sürülüyor. 

Fonksiyonel ürünler, 2003 y›l›nda 35 milyar Eu-
ro’luk ciroya ulaflarak pazar pay›n› yüzde 11 art›r-
d›. Türkiye fonksiyonel ürünler alan›nda ise yolun

bafl›nda yer al›yor. P›nar, yeni ürünlerle fonksiyonel
g›da pazar›ndan yüzde 10 pay almay› hedefliyor.
Fonksiyonel ürünlerin P›nar’›n cirosu içindeki pay›ysa
yüzde 5. 

ABD halk›n›n yüzde 40’› obezite sorunu yafl›yor.
ABD’de obeziteye ba¤l› kalp, damar ve daha pek

çok hastal›k yüzünden sa¤l›k harcamalar› ve ifl kayb›
milyarlarca dolar art›fl gösterdi. Obezitenin bafll›ca 
sorumlusu ise fast-food türü yiyecekler olarak gösteri-
liyor.

Bu nedenle ABD mahkemelerine “Burger reklamlar›na
dayanamad›m, çok yedim, obez oldum” diyerek bafl-
vurup, milyon dolarl›k tazminat kazananlar›n say›s› 
art›yor.

ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan halk›nda afl›r› flifl-
manl›¤a yol açt›¤› gerekçesiyle fast-food flirketlerine
yüklü tazminat davas› aç›lmas›n› engelleyen ve “Che-
eseburger Yasas›” olarak adland›r›lan tasar›y› kabul etti.

Tasar›, Beyaz Saray taraf›ndan da destekleniyor. Ta-
sar› yasalaflt›¤›nda ABD eyaletlerinde ve federal mah-
kemelerde fast-food türü yiyecek ve gazl› içecek üre-
ten, da¤›tan, satanlara karfl› toplu davalar aç›lamaya-
cak. ABD’de obezite, büyük bir problem olarak görü-
lüyor. 

Tasar›n›n destekçileri, obezite sorununun, doktorlar,
spor ve kiflisel sorumluluk çerçevesinde çözülmesi
gerekti¤ini, bunun mahkeme ve avukatlar› ilgilendir-
medi¤ini savunuyor.

Sa¤l›kl› beslenme konusunda en çok tüketilmesi ge-
reken besinler aras›nda yer alan makarna, k›fl ay-

lar›na yönelik beslenme plan›nda önemli bir yer tutuyor.
Makarna hem enerji sa¤l›yor hem de kilo ald›rm›yor. 

Farkl› kültürlerin vazgeçilmez lezzetleri aras›nda yer
alan ve sa¤l›kl› bir besin olan makarna; k›fl aylar›n›n
enerji kayna¤›. Uzmanlar, k›fl›n artan enerji ihtiyac›n›
karfl›lamak için özellikle kompleks karbonhidratlar ve
yüksek oranda protein içeren makarnay› öneriyorlar.
Bir insan›n sa¤l›kl› beslenebilmesi için günlük enerji tü-
ketiminin yüzde 55-60’›n›n karbonhidratlardan karfl›-
lanmas› gerekiyor. Makarna, glisemik indeksinin düflük
olmas› nedeniyle çabuk ac›kmay› engelliyor ve uzun
süre tokluk hissi veriyor. Böylece gereksiz yere flekerli
besinlerin tüketimini engellemifl oluyor. Kifli bafl› ma-
karna tüketiminin y›ll›k 28 kg oldu¤u ‹talya’da afl›r› flifl-
manl›k oran›n›n di¤er ülkelere göre az oluflu makarna-
n›n dengeli beslenme üzerindeki olumlu etkisine iyi bir
örnek oluflturuyor.

Yanl›fl: Makarna undan yap›l›r
Do¤ru: Makarna durum bu¤day›ndan elde edilen ir-
mikten yap›l›r

Yanl›fl: Makarna fliflmanlat›r
Do¤ru: Makarna yaln›zca irmik ve sudan yap›ld›¤›
için fliflmanlatmaz

Yanl›fl: Makarnan›n içinde ya¤ ve yumurta vard›r
Do¤ru: Makarnan›n içinde hiçbir katk› maddesi bu-
lunmaz

Yanl›fl: Makarna ana yemek olmaz
Do¤ru: Makarna çeflitli soslarla yenebilir. Domatesli,
k›ymal›, ton bal›kl›, cevizli, peynirli piflirilebiliyor. Ra-
hatl›kla ana yemek olabilir

Yanl›fl: Makarna haflland›ktan sonra so¤uk sudan
geçirilir
Do¤ru: Makarnan›n haflland›ktan sonra so¤uk su-
dan geçirilmesi besin de¤erini düflürür

Makarna istatisti¤i

• En çok tüketilen makarna, spagetti.

• Makarnan›n yüzde 80’i kad›nlar taraf›ndan al›n›yor.

• Makarnan›n yüzde 15’ini erkekler pifliriyor.

• Halk›n yüzde 53.4’ü makarnan›n en çok kilo ald›-
ran ürün oldu¤unu düflünüyor.

• Halk›n yüzde 78’ine göre makarna besin de¤eri
yüksek bir ürün. 

• Türkiye’de makarna piflirme s›kl›¤› ayda 7.

Makarna hakk›nda 
yanl›fl bilinenler

P›nar’dan ba¤›fl›kl›k devrimi Cheeseburger yasas›

K›fl aylar›n›n dostu makarna

40 yaflam rehberi 41
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Yaflam, ‹stanbul’da bulunmakt›r 
Mimar, foto¤rafç›, yay›nc›, sanatç›... Bu mesleklerin hepsinde al›n teri, çal›flmalar› olan bir isim Ahmet Ertu¤.
Ço¤unluk onu mimar kimli¤iyle tan›yor ancak son dönemde vizörün ard›ndan gördüklerini tüm bu meslek-
lerde edindi¤i entelektüel birikimiyle harmanlay›p, sanat eseri niteli¤indeki kitaplarla dünyaya sunuyor...

Ahmet Ertu¤’a birçok meslek yak›flt›rabilirsiniz.
Uzun y›llar e¤itimini ald›¤› ve yapt›¤› mimarl›k
belki de en fazla tan›nd›¤› alan. Türkiye s›n›rla-

r› d›fl›nda da uzun y›llar mimarl›k projelerinde çal›flt›. Ar-
d›ndan Japonya’da ald›¤› bir burs onu foto¤rafç›l›kla
yak›nlaflt›rd›. Bu kez tasar›m› foto¤raflar›na tafl›d›. Ve
son y›llardaki tutkusu yay›nc›l›k. Asl›nda Ertu¤&Kocab›-
y›k yay›nlar›nda bu üç tutkusunu bir arada gerçekleflti-
riyor. Her kitab› tek tek, sayfa sayfa tasarl›yor, foto¤raf
çekiyor ve ortaya sanat eseri yap›tlar ç›kart›yor.

Bugüne kadar 20’ye yak›n kitap haz›rlayan Ertu¤, “Her
bir kitap yeni bir entelektüel kap›n›n aç›lmas›na ve yeni
bir bafllang›ca neden oldu. Kitap tasarlamay› mimari
tasar›ma tercih edebilirim. Zira iflin her türlü sorumlulu-
¤u bana ait” diyor. 

Hepimizin günlük yaflant›s›nda doldurdu¤u say›s›z
form vard›r, bu formlardaki sorulardan biri “mesle¤i-
niz”dir. Siz mesle¤iniz soruldu¤unda hangi yan›t› ve-
riyorsunuz? Mimar, foto¤rafç›, sanatç›... Neden? 
Form doldururken mesle¤imi mimar olarak yaz›yorum,
ama soruldu¤unda “Bizans ve Osmanl› sanat›yla ilgili
kitaplar yap›yor ve foto¤raflar›n› çekiyorum” diye yan›t
veriyorum. Dünyan›n en görkemli kültür miras›n›n yer
ald›¤› bu kentte sanatç› olabilmek gurur verici.

Sizi mimarl›k e¤itimine iten neydi? Ve neden ‹ngiltere?
Mimarl›k e¤itimime Türkiye’nin ilk çevrecilerinden biri
olan babam Dr. Celal Ertu¤’un yönlendirmesiyle baflla-
d›m. ‹ki y›l ‹stanbul’da okudum ve 1969 yaz›nda staj
için gitmifl oldu¤um Londra’da efsanevi Architectural
Association (AA) mimarl›k okulunu keflfettim ve ‹stan-
bul’da hiç beceremedi¤im mimarl›k e¤itiminin art›k bu
özgür okulda sürmesi gerekti¤ine karar verdim. Yap›-
lan mülakatlar neticesinde beni AA’n›n ikinci s›n›f›na

kabul ettiler. Staj yapt›¤›m Sir Robert Mc Alpine inflaat
flirketi de e¤itimime AA’da devam edebilmem için burs
sa¤lad›. Londra o y›llarda gençler için özgürlü¤ün befli-
¤iydi ve kendi kimli¤imi yaratabilmem için Londra’n›n
enerjisi içinde yo¤rulmam gerekiyordu. Kentin tam or-
tas›nda küçük bir binada kurulmufl olan Architectural
Association mimarl›k okulu kendi bafl›na evrensel bir
mekand›. Sanki bir caz kulübünün özgürlü¤üne sahip
bu okulda ö¤renciler aras›nda hiçbir s›n›f ayr›m› bulun-
muyordu. Ortak mekanlarda dünyan›n çeflitli ülkelerin-
de özgür mimarl›k ve flehircilik ak›mlar›n› yaratm›fl in-
sanlar›n tecrübeleri e¤itim felsefesini oluflturuyordu.
E¤itim program› geliflen trendlere göre her y›l de¤ifli-
yordu. Uygulay›c› mimarl›k becerisinin ise mezun ol-
duktan sonra tecrübeyle edinilece¤i varsay›lmaktayd›.
AA’da mimarl›k okumak, “AA’l› olmak” her zaman bir
ayr›cal›k olmufltu. Bugünün Zaha Hadid’leri Richard
Rogers’lar› AA’dan ç›km›fl efsane isimlerden birkaç›d›r.

Mimarl›k günümüzde gençler aç›s›ndan popüler bir
meslek dal›. Genç mimarlar› izliyor musunuz? 
Genç mimarlar geliflmifl Bat› ülkelerinin gelifltirdi¤i kav-
ramlar› takip ediyor ancak ‹stanbul’un kendine özgü
kültürel kimli¤iyle kaynaflan yorumlar yapam›yorlar. Bu
e¤itimle de ilgili bir sorun. ‹stanbul’da e¤itim gören ve-
ya yaflayan mimarlara bugüne kadar Ayasofya, Süley-
maniye, Arkeoloji Müzesi gibi mekanlarda kaç saat ge-
çirdiklerini sormak gerekli. 

‹ran’da 1975 y›l›nda üzerinde çal›flt›¤›n›z fiufltar Ken-
ti projesi ileriki y›llarda A¤a Han ödüllerinden birini
kazand›. O dönemde yapt›¤›n›z çal›flman›n böyle bir
ödül alaca¤›n› tahmin eder miydiniz? 
A¤a Han mimarl›k ödülü, ‹ran’da 1974-76 y›llar› aras›n-
da proje koordinatörü oldu¤um ve kentsel tasar›m›n›
yapt›¤›m fiufltar Kenti projesini üstlenen DAZ mimarl›k
flirketine verildi. O y›llarda yöresel mimari kavramlar›yla
tasarlanm›fl ilk örneklerden biri olmas› bu projeye y›llar
sonra dikkatleri çekti. Bir projenin üzerinde çal›fl›rken
ödül hayalleriyle tasarlamaya bafllarsan›z etik olmayan
bir davran›flta bulunursunuz. Benim için anlaml› ödül,

1974 y›l›nda AA’daki mezuniyet projemde gelifltirdi¤im
kavramsal fikirlere Japonya’da verilen bir ödül oldu; bu
ödül nedeniyle ‹ran’da çal›flma imkan› buldum. Bu kav-
ramsal fikirlerimle Antik fiufltar Kenti yan›nda, fiufltar’›n
mimari de¤erlerini benimseyen yeni bir yerleflim alan›
gerçeklefltirdik. Japan Architect Dergisi’nden verilen
ödülün deste¤iyle o y›llarda zengin devlet kimli¤ini mi-
mari projelerde arayan ‹ranl›lara kendi özgün mimarile-
rini benimsetebilmeyi baflard›m.

Dünyan›n birbirinden farkl› co¤rafyalar›nda mimari
çal›flmalar›n›z oldu. Hepsi birbirinden farkl› olsalar da
sizin için ayr› bir yeri olan var m›? 
Mimarlar da t›p doktorlar› gibi kutsal bir amaç için mes-
le¤ini ifa etmek durumunda. Farkl› co¤rafyalar›n koflul-
lar›na göre çözümler üretmenin ve inand›¤›m›z de¤er-
lerden ödün vermeden insanlara mutluluk verecek me-
kanlar yaratman›n görevlerimizden biri olmas› gereki-
yor. Benim için ayr› yeri olan bir projeden söz edebili-
rim: Sedad Hakk› Eldem’le  birlikte Ç›ra¤an Saray› biti-
fli¤inde Bo¤aziçi mimari gelene¤inde bir otel projesi ta-
sarlad›k. Melling’in Bo¤aziçi’nde Kireçburnu’nda yapt›-
¤› Hatice Sultan Saray› üslubunda bir mimarisi olan bu
projeyle Bo¤aziçi’nde kaybolmufl mimari de¤erlerin ti-
polojisinde bir yap› tasarlanm›flt›. Proje Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› taraf›ndan siparifl verildi, An›tlar Kurulu
ve Belediye taraf›ndan da onaylanm›fl olmas›na karfl›n
ihaleyi kazanan yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan kullan›l-



4544 sanat: Ahmet Ertu¤

mam›fl ve yerine bugünkü niteliksiz yap› yap›lm›flt›r. Bu
ve buna benzer baflka projelerde yaflad›¤›m hüsrandan
sonra mimarl›k mesle¤ini b›rakt›m. ‹stanbul bir mimar
için en heyecanl› projelerin olabilece¤i bir kent, ama
ayn› zamanda da telif haklar›n›n çi¤nendi¤i bir baflkent.

Mimari aç›dan çal›flt›¤›n›z ülkeleri s›ralasan›z nas›l
de¤erlendirirsiniz? Örne¤in ‹ran’da çal›flmakla Ja-
ponya’da ve/veya Türkiye’de çal›flmak aras›nda ne
tür farklar vard›? 
‹ran’da iki y›l çal›flt›m, kerpiç tu¤la gibi bir antik yap›
malzemesinin ça¤dafl kullan›m›n›, ‹ran’›n insana de¤er
veren avlulu mimarisini ve kentlerin do¤al çevreye uyu-
munu Yazd, Shiraz, ‹sfahan, Dezful gibi görkemli kent-
lerde yaflayarak ö¤rendim. Japonya’da ise; mimari bir
mekan tasar›m›nda do¤ayla iç içe olman›n önemi ve in-
sanlar›n mimari mekanla olan sayg› iliflkisini yaflad›m. 

Sekiz y›l Sedad Hakk› Eldem’le çal›flt›n›z. Bu dönem
hayat›n›zda neleri de¤ifltirdi? 
Tüm bu tecrübelerden sonra ‹stanbul’da Sedad Bey’i
tan›mak ve onunla a¤abey kardefl gibi yak›n bir dost
olarak çal›flmak hayat›m›n en önemli mimarl›k dönemi
oldu. Sedad Bey bir efsaneydi ve AA gibi bir okulda
bulunmufl olmam onun de¤erini anlamam› ve kendisiy-
le diyalog kurabilmemi sa¤lad›. Bir mimar›n yay›nlar ya-
parak entelektüel birikimini bu yay›nlarla gelifltirece¤ini
bana ö¤reten kifli oldu.

Türk mimarisinden söz edebilir miyiz? Bugün belirli
figürlere bakarak bu Osmanl›, bu Japon mimarisi di-
yebiliyoruz. Peki ama Türk mimarisi dendi¤inde nas›l
bir iz aramal›y›z? 
Elbette Türk mimarisinden söz edebiliriz. Türk mimari-
sinin izlerini Do¤u’da Divri¤i Külliyesi kap›lar›ndaki tafl
iflçili¤inden bafllayarak ‹stanbul’da Süleymaniye’nin
Haliç’den görünüflüne, oradan da Edirne’de sabah gü-
neflinin Selimiye Camii içine giriflini ve o görkemli me-
kana ›fl›¤›n yay›lmas›n› izleyerek hissedebilirsiniz. An-
cak bir sefer izlenen ve ö¤renilen bir film de¤il bu, bir-
likte yaflanmas› gereken bir his. Ben 20 y›ld›r denizden
sabah ve akflamlar› de¤iflen ›fl›k ortam›nda Ayasof-
ya’yla Süleymaniye aras›ndaki görsel iliflkiyi izleyerek,
yeni fleyler görüyorum. 

Ve foto¤rafç›l›k... Foto¤raf tutkusu en bafltan beri var
m›yd›, sonradan m› keflfettiniz?
Foto¤raf tutku Londra’da 1970’li y›llarda mimarl›k e¤i-
timime paralel olarak bafllad›. 1978-79 y›llar›nda Ja-
ponya’da Japan Foundation Fellow’u olarak bir y›l ge-
çirdim ve ola¤anüstü zen mabetleri ve bahçelerinde
özel izinlerle foto¤raf çekebilme ayr›cal›¤›n› yaflad›m.
Japonya’da geçirdi¤im bir y›l, kamera vizöründen dün-
yaya bak›fl›ma yeni bir derinlik ve his getirdi. Japonlar›n
bana sa¤lad›klar› bu fellowship ödülüyle entelektüel ka-
pasitemde yepyeni bir estetik ve mekana bak›fl disipli-
ni gelifltirdim. 

Bir di¤er çal›flma alan›n›z yay›nc›l›k... Kitap tasarla-
mak size nas›l bir duygu yaflat›yor? Kitap tasarla-
makla mimari bir eser tasarlamak aras›nda duygusal
farklar var m›? 
Kitap tasarlamak; bir kitab›n içeri¤ini oluflturan görsel
malzemelerle metnin iliflkisini kurmak; mimari proje
yapmak veya senfonik bir müzik eseri yazmak gibi yo-
¤un bir his. Her sayfan›n bir sonraki sayfayla iliflkisi, no-
talar aras›nda kurulan armoni gibi, yarat›c›l›k ve tutkuy-
la olufluyor. Bugüne kadar 20’ye yak›n kitap gerçeklefl-
tirdim. Her bir kitap yeni bir entelektüel kap›n›n aç›lma-
s›na ve yeni bir bafllang›ca neden oldu. Kitap tasarla-
may› mimari tasar›ma tercih edebilirim. Zira iflin her tür-
lü sorumlulu¤u bana ait. Mimari ise, mimarla iflveren
aras›nda sa¤lanan uyumla ancak baflar›ya ulaflabilen
bir ürün. Mimar Sinan, Sultan Süleyman gibi bir iflvere-
ni oldu¤u için bu görkemli yap›lar› yaratabildi. ‹flverenin
entelektüel seviyesiyle mimar›n bilgisi ve bulundu¤u
kentle uyum bütünleflti¤i zaman gerçek mimari olufl-
maya bafll›yor. Bu unsurlar bugünlerde zor bir araya
geliyor. Ahmet Kocab›y›k’la birlikte Ertu¤&Kocab›y›k ki-
tap dizilerini gerçeklefltirirken bu uyumu yaflad›¤›m›z›
zannediyorum.

Kitaplar›n›z›n hem ekonomik hem de kültürel aç›dan
herkese de¤il, özel bir kitleye hitap etti¤i söylenebi-
lir... Neden böyle bir tercih yapt›n›z? 
Ertu¤&Kocab›y›k kitap dizileri Bizans ve Osmanl› döne-

mi mimari eserleri ve sanat›nda gözle görülmeyeni say-
falara aktarmay› amaçl›yor. Nas›l dünyan›n en önemli
sanatç›lar› bu eserleri yaratmak için ‹stanbul’a getirilmifl
veya onlara siparifller verilmiflse, bu kitaplar da ayn› fel-
sefede yarat›l›yor. Dünyada bu ifli en iyi yapan kiflilerle
bu kitaplar› gerçeklefltiriyoruz. ‹stanbul’da, Edirne’de,
Bursa’daki çinileri, yap›lar›, ipekleri yaratm›fl ustalar›n
kimli¤ini bu sayfalara yans›tmaya çal›fl›yorum. Bu kitap-
lar sayesinde Türkiye’de sanat kitaplar›nda müthifl bir
at›l›m gerçekleflti ve herkese yönelik ürünler ortaya ç›k-
t›. Yapt›¤›m›z kitaplar› elde etmeyi hayal eden insanlar
oluflturduk. Paris’teki Musee Guimet Asya Sanat› ko-
leksiyonlar›n› tan›tan en son kitab›m›z “Spiritual Jour-
ney: Sacred art from Musee Guimet” Fransa Le Mon-
de gazetesi taraf›ndan 2004 y›l›n›n en güzel ve kültür
miras› konusunda da en iyi kitaplar› aras›nda gösterildi.
Bu kitap hakk›nda Asya sanat›nda uzmanlaflm›fl “Ori-
entations” dergisindeki tan›t›m yaz›s›nda insanlar›n ar-
t›k Asya’da antik sitlerden getirilen eserleri sat›n almak
yerine, bu kitab› edinmeleri önerildi. 

Türkiye’de bir yandan kültüre sahip ç›kmaya çal›fl›-
yor, di¤er yandan zenginlikleri çürümeye terk ediyo-
ruz; bir yanda çarp›k kentleflmeyle bo¤ufluyor di¤er
yanda her alana bina dikiyoruz... Mimar gözüyle na-
s›l görüyorsunuz? 
Art›k mimarlar›n görüflüyle kültür miras›m›z›n kurtulabil-
me ümidi kalmad›. Sokaktaki insanlar›n geçmiflten de-

vir ald›¤›m›z kültür miras›na sahip ç›kabilecek düzeye
gelmeleri halinde medeni bir yaflam ortam›na yüksele-
bilece¤imize inan›yorum. Kendi pay›ma düfleni art›k Er-
tu¤&Kocab›y›k olarak yapt›¤›m›z kitaplar ve sergilerle,
insanlara bu kültür miras›n› sevdirmeye ve onu sahip-
lenmelerine u¤rafl›yoruz. Daha uzun y›llar hukuki dava-
larla kentlerimizdeki mimari miras› koruma mücadelesi
verilecek.

Yapmay›, tasarlamay›, çizmeyi hayal etti¤iniz fleyler
var m›? Gelecekle ilgili hayallerinizi bizimle paylafla-
bilir misiniz? 
Ertu¤&Kocab›y›k olarak kitap projelerini sürdürmek ge-
lecekle ilgili projem. Hayallerim yap›lacak kitaplar›n
sayfalar›na tahsis oldu. Halen Kapadokya’da 6-13.
yüzy›llar aras›nda duvarlara yap›lan freskolarla ilgili bir
kitap haz›rl›yoruz. Kitab› 30 y›ldan beri bölgede araflt›r-
malar yapan Frans›z Profesör Catherine Levy’yle birlik-
te haz›rl›yorum. Bölgede dünyan›n en görkemli kültür
miras› bulunuyor. Ancak müze olarak koruma alt›ndaki
mekanlar d›fl›nda birço¤u da acil yard›m ihtiyac›nda.
Her gün eriyen miras›n derhal dünya çap›nda bir kam-
panyayla duyurulmas› ve uzmanlarca koruma önlemleri
al›nmas› gerekiyor.

Bir f›rsat ç›ksa ‹stanbul’da nas›l bir mimari iz b›rak-
mak isterdiniz?
Yapm›fl oldu¤um kitaplar ‹stanbul’la ilgili tüm hayalleri-

mi tatmin edecek düzeyde, onlar›n da mimari bir iz ol-
du¤una inan›yorum. En az›ndan birçok insan›n mimari
bir göze kavuflmas›na katk›da bulunuyorlar, bu çok
önemli bir eksi¤imiz. Ç›ra¤an Saray› yan›ndaki binay›
da ileride bir gün yeniden düzenlemek belki hay›rl› bir iz
olabilir.

‹nsanlar›n yaflad›klar› yerlerin karakterlerini yans›tt›¤›
söyleniyor. Nas›l bir mekan sizin karakterinizi yans›-
t›r? Bir mekan insan ruhundan ne ölçüde etkileniyor? 
‹stanbul’da Beyo¤lu benim için kentin en dinamik yeri,
binlerce özgür tipli insan aras›nda rahat bir flekilde do-
laflabilmek bana enerji veriyor. Kentin en iyi kitabevleri-
nin burada yer almas› yeni ç›kan sanat kitaplar›na yak›n
olma hissimi tatmin ediyor. Karakterimi yans›tan bir
mekan kavram› tarifi yapmak yerine, mekanlara sayg›
göstermeyi ve mekanlardan etkilenmeyi tercih etti¤imi
belirtmek isterim.

Yafla dergisinde, sizin için yaflam ne ifade ediyor
dersek ne dersiniz?
Yaflam benim için ‹stanbul gibi antik bir kentte bulun-
man›n mutlulu¤u olarak ifade edilebilir. Bu kenti ve
muhteflem eserlerini yaratan sanatç›lar›n yarat›c› gücü-
nü Ayasofya’da, Süleymaniye’de, Arkeoloji Müzesi’nde
‹skender Lahdi’nin oymalar›nda, Kariye’nin mozaik ve
freskolar›nda kameram›n vizoründen bakarak durmak-
s›z›n aramaktay›m.

“Yaflam benim için ‹stanbul gibi antik bir kentte bulunman›n mutlulu¤u olarak ifade edilebilir. Bu kenti ve
eserlerini yaratan sanatç›lar›n yarat›c› gücünü Ayasofya’da, Süleymaniye’de, Arkeoloji Müzesi’nde
‹skender Lahdi’nin oymalar›nda, Kariye’nin mozaik ve freskolar›nda kameram›n vizöründen bakarak 
aramaktay›m.”
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Türkçe sevmek
Türkiye’ye yolu düflen yabanc› bir kad›n›n bafl›na gelebilecek en büyük tehlike nedir? Peki yabanc›lar›n
Türk kültüründe en çok sevdikleri fleyler? Anastasia M. Ashman ve Jennifer Eaton Gökmen taraf›ndan der-
lenen “Expat Harem”, dört k›ta ve yedi ülkeden 32 kad›n›n Türkiye’de yaflad›¤› maceralar› konu al›yor. 

Bir ülkede yabanc› olmak zordur. Kültürünü, dilini
bilmedi¤iniz bir ülkede yaflamak, oraya adapte ol-
maya çal›flmak... Özellikle de gitti¤iniz yerin kültü-

rü kendi kültürünüze tamamen yabanc›ysa ve size tan›d›k
gelen hiçbir fley yoksa, ifliniz daha da zor olmaz m›yd›?
Böyle bir ortamda yaflad›¤›n›zda yeni hayata al›fl›rken
birçok öykü biriktirirsiniz, yollar› Türkiye’de kesiflen ye-
di ülkeden 32 kad›n gibi. Anastasia M. Ashman ve Jen-
nifer Eaton Gökmen taraf›ndan derlenen “Expat Ha-
rem” ya da kitab›n Türkçe yay›nlanan versiyonundaki
ad›yla “Türkçe Sevmek”, dört k›ta ve yedi ülkeden 32
kad›n›n Türkiye’de yaflad›¤› maceralar› anlat›yor. Kita-
b›n yarat›c›lar›, biri 10 y›ld›r di¤eri iki y›ld›r ‹stanbul’da
yaflayan ve her ikisi de Türk’le evli olan iki Amerikal› ka-
d›n yazar. Jennifer Eaton Gökmen ve Anastasia M.
Ashman önce yaln›zca Amerikal› kad›nlardan oluflan bir
grubun üyesiydi. Deneyimlerini paylafl›p yaz›ya dökme-
ye bafllad›lar. Zaten bu kitab› yaratmak fikri de böyle
do¤uyor ve gelifliyor.  

Gökmen ve Ashman yaln›zca Amerikal›lar›n de¤il, fark-
l› ülkelerden kad›nlar›n da görüfllerine yer vermek iste-
di. Sonuçta toplanan 100’ün üzerindeki yaz›dan en ob-
jektif oldu¤una inand›klar›, iyi kaleme al›nm›fl öyküleri
bir araya getirdiler. Kitapta Amerika, ‹rlanda, ‹ngiltere,
Avustralya, Hollanda, Pakistan ve Guatemala’dan 32
yabanc› kad›n›n öyküsü var. Bu 32 “yabanc› kad›n”,
1962 y›l›ndan günümüze kadar ‹stanbul, Giresun, Sel-
çuk, Bursa, Çanakkale gibi farkl› flehirlerdeki yaflamla-
r›n› anlat›yor. Kitapta paylafl›lanlar bütün kad›nlar›n
Türk kültüründeki arkadafll›k, dostluk, komfluluk, evli-
lik, annelik gibi kavramlar›n içeri¤iyle hayatlar›nda mey-
dana gelen de¤iflikli¤i ortaya koyuyor. Kitapta öyküle-
riyle yer alan kad›nlar›n hepsi bugün Türkiye’de yafla-
m›yor. Kimisi çoktan ülkesine dönmüfl ama Türkiye ha-
la hayatlar›n›n ayr›lmaz bir parças›.

Kimi gazeteci, kimi yazar, kimi arkeolog
Bu kitapta Truva’daki bir arkeologdan Silopi’deki muha-
bire, Sultanahmet’teki otel sahibinden Selçuk’taki turis-
tik eflya ma¤azas›n›n sahibine kadar de¤iflik statüdeki
kad›nlar›n öyküleri var. Kad›nlar›n kimi ö¤retmen, kimi
yazar, kimi gazeteci. Aralar›nda misyoner olan bile var.
Farkl› milletlere mensuplar, birbirlerini hiç tan›m›yorlar.
Pek ço¤u iyi e¤itimli ve kariyer sahibi. Ortak noktalar› ise
hayatlar›n›n bir döneminde yollar›n›n Türkiye’ye düflmüfl
olmas›. Asl›nda bir ortak noktalar› daha var. Her biri ken-
di ülkelerinden ayr›lmadan önce Türkiye’de yabanc› bir
kad›n›n karfl›laflabilece¤i tehlikeler hakk›nda uyar›lar al-
m›fllar. Yaln›z bir kad›n olarak kafalar›n›n içinde onlarca
önyarg›yla geldikleri bu ülkede, hepsi farkl› deneyimler
yaflam›fl. Ama Türkiye’deki gelecekleriyle ilgili felaket tel-
lall›¤› yapanlar›n söylediklerinin do¤ru ç›kmad›¤›n› söyle-
yebiliriz. The Asian Wall Street Journal ve The Village
Voice gibi dünya çap›nda dergilerde çal›flmalar› yay›mla-
nan Kaliforniyal› Ashman, “Türkiye’de yabanc› bir kad›n›n
karfl›laflabilece¤i tehlikeler konusunda ülkelerinden ayr›l-
madan önce iyi niyetli fakat dayanaks›z uyar›lar alm›fllar-
d›. Keflfettikleriyse en büyük tehlikenin Türklerin gele-
neksel konukseverli¤ine yenik düflmek oldu¤uydu” di-
yor. Bunu söyledikten sonra da yaln›z yaflad›¤› için has-
tal›k sonucu bak›ms›z kalan, insan içine ç›kamayan
Avustralyal› ö¤retmenle bak›m›n› zorla evine girerek üst-
lenen Göremeli komflu kad›nlar›n öyküsünü örnek olarak
gösteriyor. Michigan do¤umlu olup, öykülerini derledi¤i

kad›nlar›n ço¤u gibi Türkiye’yi yurt olarak seçmifl olan
Gökmen, kitapta yer alan olaylar›n uygarl›klar›n befli¤in-
de yaflayan yabanc›lar aç›s›ndan önemli insanl›k dersleri
içerdi¤ini söylüyor. Yurtd›fl›nda Türkiye’yle ilgili bir kitap
arad›klar›nda genelde ülkemizi negatif aç›dan ele alan ya
da diplomatik dilde yaz›lm›fl yay›nlarla karfl›laflt›klar›n›
söyleyen Gökmen ve Ashman, “Expat Harem”in Türki-
ye’nin modern yüzünü tan›tan ender yay›nlardan biri ol-
du¤unun alt›n› çiziyor. Onlara göre, bu kitab› okuyan ya-
banc›lar Türkiye’nin gerçek ve modern yüzünü görünce
flok olacaklar. 

Türk erkekleri çok “derin” afl›k
Türkiye’deki yabanc›lar en çok misafirperverlikten, ilgi
ve flefkatten etkileniyorlar. Ailelerin, akrabalar›n ve
komflular›n birbirine ba¤l› olmas› da hofllar›na gidiyor.
Yabanc› kad›nlar› Türkiye’de en çok etkileyen fleylerin
bafl›nda ise, Türk erkeklerinin yaklafl›m› geliyor. Pek
çok yabanc› kad›na göre Türk erkekleri çok “derin”
afl›k. Birlikte yeme¤e gittiklerinde erkeklerin hesab›
ödemek istemesi ilk baflta yabanc› kad›nlar› çok flafl›r-
t›yor. Çünkü kendi ülkelerinde böyle bir fleye al›fl›k de-
¤iller. Evin kap›s›na kadar b›rak›lmak bile flafl›rt›yor ka-
d›nlar›. Buna al›flmalar› zaman al›yor. Ama sonunda bu
durum hofllar›na gitmeye bafll›yor.

A¤a pijamas›n› verdi
Kitaptaki öyküler a¤›rl›kl› olarak kad›nlar›n Türkiye’de
ne kadar flafl›rd›klar›n› anlat›yor. Örne¤in 2002 y›l›nda,
s›n›rda neler olup bitti¤ini yazmak için Güneydo¤u Ana-
dolu’da Irak s›n›r›ndaki bir köye gelen Hollandal› gaze-
teci Jessica Lutz düflündü¤ünden farkl› bir hayatla kar-
fl›lafl›yor. Giyece¤i, yiyece¤i, yakaca¤› yani hiçbir fleyi ol-
mayan köy sakinleri onu en iyi flekilde a¤›rlayabilmek için
ellerinden geleni yap›yor. Köyün a¤as› sert hava koflulla-
r›ndan dolay› üflümemesi için Lutz’a kendi pijamalar›n›

veriyor. Kad›nlar›n m› erkeklerin mi yatt›¤› bölümde daha
rahat edece¤ini soruyor. Erkeklerin bölümünü isterse
onun için oday› boflaltabileceklerini söylüyor. Etraf› gez-
dirirken may›na denk gelmesin diye önden kendileri gidi-
yor. Tüm bunlar Hollandal› gazeteciyi çok etkiliyor. 

‹lk gün çok korktum
Maureen Basedow, Truva kaz›lar›nda görev alm›fl bir ar-
keolog. Hem Türk hem de Amerikal› arkadafllar› taraf›n-
dan Truva’ya giderken “genç bir Bat›l› kad›n›n bu ülkede
karfl›laflaca¤› zorluklar” konusunda uyar›l›yor. En önem-
li uyar›, cinsel yönden “müsait” oldu¤u yolunda bir izlenim
vermemesi için yap›l›yor.  Basedow, “Uyar›lar üzerine, ka-
z› alan›ndaki ilk günüme sert ad›mlarla ilerleyerek baflla-
d›m. Bu arada gözlerim de yere bak›yordu, çünkü birinin
gözünün içine bakman›n sekse davet olarak alg›lanaca¤›
konusunda uyar›lm›flt›m diyor ve devam ediyor: “Köylüle-
rin gözündeki ilk itibar›m› ‘Türk görevliler gibi iflçilere avaz
avaz ba¤›ran’ bir ö¤renciyi kovarak sa¤lad›m.” Daha son-
ra Türkçe’yi ö¤renmesi, evlenmesi ve kaz› s›ras›nda köye
yerleflmeyi tercih etmesi di¤er art› puanlar olarak hanesi-
ne kaydediliyor. Köyden Truva’ya yürümek üzere henüz
günefl do¤madan yataktan kalkt›¤› bir sabah kap›y› açt›-
¤›nda, evinin karfl›s›nda dire¤e dayanm›fl uyuklayan bir
gençle karfl›lafl›yor. Komflusu, o¤lunu kaz› dönemi boyun-
ca yolda ona efllik etmesi için görevlendiriyor. Basedow
öykünün geri kalan›n› flöyle anlat›yor: “Bunu yapmakla be-
ni yaln›zca köpeklerden ve karanl›ktan de¤il, yol kenar›n-
da ‘Natafla’ san›lmaktan da koruyordu. En önemlisi ise,
komflum bu hareketiyle beni aileden biri sayd›¤›n› tüm kö-
ye göstermifl ve bir çeflit koruma alt›na alm›fl oluyordu. Bu
kad›nca¤›z, ad›n› a¤z›na ald›¤›nda dahi a¤lamaya bafllaya-
cak kadar çok gururland›¤› biricik o¤lunu bana gönder-
mekle, benim köyün sosyal yap›s› içerisinde yer edinme-
mi sa¤lam›flt›. Onunki gerçek bir hediyeydi, bu köylü hal-
k›n aras›nda kabul görmemi sa¤lam›flt›.”
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Onu ilk hat›rlad›¤›m zamanlarda bebekti daha.
Konuflam›yordu, sürekli a¤l›yordu ve alt›na ya-
p›yordu. Küçük, i¤renç ve zararl› bir yarat›kt›.

Fakat onu sevmek zorundayd›m. Çünkü seçme flans›m
yoktu. Onla beraber gelmifltik bu dünyaya, onla bera-
ber gidecektik. Anaokuluna giderken ö¤retmeni ona
ka¤›t ve boya kalemleri vermiflti. ‹lk çizgilerini o zaman
gördüm. Çok e¤lenceliydi çizdikleri. Di¤er çocuklar gi-
bi çizmiyordu. Evleri, arabalar›, böcekleri de¤il, rüyala-
r›n› ve hiçbir zaman anlamad›¤›m garip ama güzel o fle-
killeri karal›yordu ka¤›tlar›na. Liseyi bitirdi¤i zaman ka-
rikatürlerini koltu¤unun alt›na ald›. Limon dergisine git-
ti. Her hafta çok çal›fl›yor ve bir sürü karikatür götürü-
yordu dergiye. Fakat ya bir ya da iki tanesi yay›mlan›-
yordu. Çok çal›fl›yordu ama mutluydu. Limon dergisin-
de köfle sahibi olmak istiyordu. Alt› yedi ay gibi k›sa bir
sürede de baflard› bunu. Derginin en genç çizerlerin-
den biriydi ve yapt›¤› iflleri o zamanlar çok be¤eniyor-
du. fiimdi soracak olursan›z, asl›nda çok kötü ifllerdi.
Esprileri basit, çizgileri kötüydü. Zamanla düzeltti iflleri-
ni. Dergiye girdikten bir süre sonra televizyon için çal›fl-
maya bafllad›. Plastip Show ad›n› verdikleri kukla prog-
ram›n› yap›yorlard›. Sonra bu iflten ayr›ld›, yak›n arka-
dafllar›yla birlikte Mr. Veb Yarat›m Ekibi’ni kurdu. Bir sü-
rü talk show, dizi ve e¤lence program› haz›rlad›lar. Bir
yandan da okula gidiyordu. Güzel Sanatlar Akademi-
si’nde heykel dersleri al›yordu. Bu arada Limon, Leman
oldu. Dergiye girdi¤inden bu yana sekiz y›l geçmiflti.
Komikaze köflesinin yan›na Marlon tipini de eklemiflti.

2002 y›l›n›n sonuna do¤ru arkadafllar›yla Penguen Der-
gisi’ni kurdu. Art›k orada çiziyor. Komikaze.net diye bir
site yapm›flt› 99 y›l›nda, onunla da ilgileniyor. Sürekli si-
nemaya gidiyor. Hayatta hiçbir zaman ifline yaramaya-
cak olan bilgileri ö¤reniyor. Bunun için saatlerce ansik-
lopedi okuyor. Bir ay›n›n k›fl uykusunda yar› yar›ya kilo

kaybetti¤ini bilmek onu sevindiriyor. Resim yap›yor.
Büyük tuvallerle oynarken onu anaokulunda daha yeni
tan›d›¤›m y›llar› hat›rl›yorum. Resimleri hala o çocuk re-
simleri. Ayn› renkler, ayn› çizgiler. Mutlu, her zaman
mutlu. Derdi yok de¤il. Herkesin derdi var. Ama o bu
dertlerin bir süre sonra bitebilece¤ini hat›rlayabiliyor.
Hayat›n s›k›nt›lar›n›n kendisini üzmesine izin vermiyor.
Bu hayata beraber geldi¤imiz ve onunla beraber gide-
ce¤im için kendimi çok flansl› say›yorum. Çünkü o iyi
birisi. En az›ndan bana karfl› iyi. Benim kadar tan›san›z
siz de onu severdiniz. Ama hiçbir zaman ona benim ka-
dar yak›n olamayacaks›n›z... Bu sözler Erdil Yaflaro¤-
lu’na ait. Özgeçmiflini bu sözlerle e¤lenceli ve saf bi-
çimde özetleyen Yaflaro¤lu’yla bulufltu¤umuz Penguen
dergisinde, hikayenin geri kalan›n› dinledik.

Genç karikatürcülerin siyasetten uzak çizim yapma-
s›na yönelik elefltirileri nas›l yorumluyorsunuz?
Çizimlerimde bir ayr›m›n yap›lmas› gerekti¤ine inan›yo-
rum. Çizdi¤im Komikaze köflesinde siyaset, gündem-
den konular, mesajlar yer almaz. Komikaze, kendi dün-
yas›nda yaflayan bir köfle. Sevdi¤im bir dünyay› anlat›r.
Ama bunun yan› s›ra sevmedi¤im, rahats›z oldu¤um bir
baflka dünya da var. Onu da dergilerin üçüncü sayfa-
lar›nda ve kapaklarda çizdi¤im karikatürlerde görebilir-
siniz. Siyasi karikatür çizmedi¤im söylenemez. Hatta
çok çiziyorum. Özellikle Penguen’le birlikte siyasi olay-
lara yönelik çizimlerim yo¤unlaflt›. Penguen dergisinin

kapaklar›n›n neredeyse dörtte birini çiziyorum. Ama si-
yaseti, mutlu oldu¤um Komikaze dünyas›na sokmuyo-
rum. Gerekti¤i yerde gerekti¤i zaman çiziyorum. Benim
ilgi alanlar›m tarih, bilim, çocuklar, hayvanlar ve geç-
miflle gelecek. A¤›rl›kl› olarak bu konular› iflliyorum.
Çünkü onlar› seviyorum. Sürekli çocuklar hakk›nda ki-
taplar okuyup, çocuk psikolojisini anlamaya çal›fl›yo-
rum. Bilimsel yay›nlar› takip ediyorum. Ama bir yandan

gazete okuyup televizyon seyredip gündemi takip etti-
¤im anda rahats›z oldu¤um bir sürü konu oluyor. Bun-
lar hakk›nda da bir fleyler yapma gere¤i hissediyorum
ve sinirlendi¤im noktalarda oturup çiziyorum.

Ne için çiziyorsunuz? Güldürmek için mi yoksa me-
saj için mi?
Hepimiz dünyay› izleyen insanlar›z. Dünyay› izliyor, yo-
rumluyor ve birine anlatma ihtiyac› hissediyoruz. Birisi
ç›k›yor, derdini sahnede anlatmay› tercih ediyor. Tiyat-
ro yap›yor. Bir baflkas› kitap yaz›yor, resim yap›yor.
Ben de karikatür çizmeyi tercih ettim. Belki köfle yaz›s›
da yazabilirdim, tercihim karikatür oldu. 

Karikatüre malzeme aç›s›ndan Türkiye’nin potansi-
yelini nas›l buluyorsunuz?
Türkiye zengin bir kültüre sahip. Kozmopolit yap›s› in-
san›n karfl›s›na çok farkl› fleyler ç›karabiliyor. Güzel
malzemeler veriyor. Ama Türkiye’de karikatürün zen-
gin olmas›n› sorunlar›n çok fazla olmas›na ba¤lam›yo-
rum. “Sorunlu yerlerde karikatür olur” anlay›fl›na çok
kat›lm›yorum. Çünkü insan›n oldu¤u her yerde sorun
olur. Pek çok fikir bulunur. Sorunun biçimi de¤ifliktir.
Kanadal›lar›n derdi so¤ukla ilgili olabilir. Bizimki paray-
la ilgilidir. Biz insan haklar›yla u¤rafl›rken, ‹sveçli adam
intiharla u¤rafl›yor olabilir. Herkesin ayr› bir derdi var.
Karikatür biraz bu dertler üzerinden ve s›k›nt›lardan or-
taya ç›kar. Yanl›fllardan, tabulardan, çerçevelerden,

“Türkiye çok e¤lenceli bir yer”
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k›s›tlamalardan ortaya ç›kar ve hepsini y›kmak üzerine
kuruludur.

Türkiye’de gerçek olaylar›n dahi trajikomik olmas›
karikatürcü aç›s›ndan dezavantaj say›labilir mi?
Türkiye’de bulunmay› avantaj ya da dezavantaj olarak
ay›rm›yorum. Dünyan›n neresinde olsam mizah›m› ya-
pard›m. Ama Türkiye çok e¤lenceli bir yer. Birbirinden
farkl› kültüre sahip bu kadar insan› bir araya koydu¤u-
nuzda do¤al olarak mizah ortaya ç›k›yor. Türkiye’nin
mizah aç›s›ndan hareketli, dinamik bir durumu var. Bu
herkesin gözlemleyebildi¤i bir özelli¤i ve çok keyifli bir
fley. Bu yüzden Türkiye’yi çok seviyorum.

Karikatüre ilgiyi nas›l buluyorsunuz?
‹nsanlar›n güzel bir ilgisi var. En çok sat›lan dergilerin
mizah dergileri olmas› da bunun bir göstergesi. Ama

eskiye oranla ilgi de sat›fllar da azald›. Eskiden daha
çok okuyucu vard›. fiimdi ise televizyon, internet gibi
araçlar gelifltikçe insanlar oralara yöneliyor. Dergi oku-
yaca¤›na bilgisayarda oyun oynuyor. Tabii ara s›ra bu-
nu ben de yap›yorum.

Nelere gülersiniz?
Do¤al komiklere daha çok gülüyorum. Örne¤in Orta-
köy’de adam›n biri cama, “Buraya park etmeyin. Komi-
ser R›fk›” diye tabela koymufl. Bu bana çok komik ge-
liyor. Komiser R›fk›’y› özellikle belirtmesi, ondan korku-
laca¤›n› düflünmesi çok komik. ‹TÜ’de de bir tabela
vard›. “Lütfen sigara içmeyiniz” yaz›yor. Alt›nda ise
“Ama tiryakiyseniz lütfen çöp kutular›na at›n›z” diye de-
vam ediyor. Bu tabela tümüyle Türk milletini anlatan bir
fley. Bir yandan “‹çmeyin” diyor, di¤er yandan “Madem
tiryakisin en az›ndan çöpe at” diyor. “En az›ndan çöpe
at” mealli tabela dünyan›n baflka yerinde yap›l›r m›? Bu
tarz kurgusuz mizah bana çok komik geliyor. Sultanah-
met’te “Karadeniz Kebapç›s› 4” var. Ama tabelas›nda
“Baflka yerde flubemiz yoktur” yaz›yor. Bu komik de¤il
mi? fiube yoksa niye 4 o zaman? Ben de k›zarlar diye
sormuyorum.

Karikatürlerde argo kullan›m› yayg›nlaflt›. Türk insan›
argoya daha m› fazla gülüyor?
Karikatürde yaln›zca küfre gülecek kadar korkunç bir

seviyede de¤iliz. Küfürden ziyade seksi fleyler çizilme-
si s›k elefltirilen bir nokta. Ama bir insan çizgiden tah-
rik oluyorsa kendisinde problem vard›r. Mizah göreceli
bir kavram. Herkes farkl› fleylere gülebilir. Ama karika-
türde argo ya da seks bir sat›fl objesi de¤il. Küfür ha-
yat›m›z›n içinde yer alan bir unsur. Hepimiz az ya da
çok kullan›yoruz. Sinemada ‹ngilizce sert bir küfrü
“edepsizler” diye çevirmek nas›l yapay geliyor ve sinir
bozuyorsa karikatürde de argonun yeri bu tamamlay›c›
etkiden ibarettir. Soka¤a ç›kt›¤›m›zda her ne kadar ç›t-
k›r›ld›m konuflmalar yapsak da asl›nda böyle de¤iliz.
TRT’deki a¤abeyler “Say›n Yaflaro¤lu, say›n Bavl›” diye
konuflsalar da eve gittiklerinde onlar bile tavlada zar
yanl›fl geldi¤i için küfredebiliyor. Argo hayat›m›z›n bu
kadar çok içinde yer al›yor. Karikatürü de ayna olarak
kabul ederseniz hayat› yans›tmas› gayet do¤al. Ama
yaln›zca küfre dayal› esprilere çok karfl›y›m. Güldürmek

için küfür etmek korkunç bir fley. Benim aç›mdan o ar-
t›k espri bile say›lmaz. Çok k›zar›m. Ama bir durumu,
ortam› ve atmosferi tamamlayacak, anlat›m› kolaylaflt›-
racak ise karikatürlerde küfrü kullan›r›m.

Günde kaç karikatür çiziyorsunuz?
Gün baz›nda belli bir adet yok. Ama köfle için haftada
yedi tane çiziyorum. Kapak ve üçüncü sayfa karikatür-
leriyle bu say› 10’u buluyor, fazlas›n› çizmem. Çünkü
böyle bir k›s›tlama olmad›¤› takdirde kalitesi düfler.
Çok yo¤un karikatür çizmek iyi bir fley de¤il. 

Karikatürcünün mizahtan s›k›ld›¤› bir an olabilir mi?
Ben mesle¤ime afl›¤›m. Hayatta s›k›laca¤›m› sanm›yo-
rum. Mizah çok güzel bir fley ve hayat›n her yerinde,
herkeste bir parça olmal›. Fazla ya da az olabilir, ama
muhakkak olmal›. Bir insan mizahs›z olamaz. Hayat
damarlar›ndan biri kopar.

Mizah yapmak ö¤renilebilir mi?
‹nsan›n biraz içinde olmal›. ‹çinde bir parça yetene¤i
varsa da ö¤renilir. Yetenek zemin oluflturur. Ama mi-
zah her ne kadar ö¤renilebiliyor olsa da hayata bak›flla
da ilgilidir. Biraz yo¤rulmak ve hayat› görebilmek gerek.
Daha genifl bakabilmeli, empati gücü yüksek olmal›.
Etraf›n›zdakilerden farkl› görebilmeniz gerekir. Yetenek
ve iste¤in haricinde yetifltirilme biçiminizle de ilgilidir.

Mizahta usta-ç›rak iliflkisi mümkün. Yetene¤i biraz ge-
lifltirilerek bir sürü genç yetifltirilebilir. Sonuçta biz de
öyle yetifltik.

Karikatür bir sanat m›d›r?
Bilmiyorum. Karikatürü bir yere oturtmak istemiyorum.
Zaten karikatür bütün bu oturtmalar›, kal›plar› y›kan bir
fley de¤il mi? Tabularla dalga geçti¤i için karikatüre
“fludur, böyle olmal›d›r” diyemem. Diyenler olabilir.
Ama ben çiziyorum, gülüyorum ve bu beni çok mutlu
ediyor. Ad›n› ne koyarsan›z koyun. Karikatür için ne de-
nirse densin. Yine de beni etkilemez. Karikatür çizdi¤im
için mutluyum.

Yarat›m süreci de e¤lenceli mi geçer?
Yarat›m an› bambaflka bir fley. Sinirli ve i¤renç bir adam
oluyorum. Pazartesi günleri dergiyi haz›rlar›z ve o gün
burada yabanc› biri olsa acayip rahats›z olur. Sanc›l› bir
süreç ve gergin bir dönem oluyor. Çünkü zaman k›s›tl›
ve bir fley bulmak zorundas›n. ‹nsan›n kendisinin güle-
medi¤i bir fleye baflkas›n›n gülmesini beklemesi müm-
kün de¤il. Bir espriyi buldu¤unuzda çizece¤iniz süre
bellidir. Haz›rlad›¤›m tüm sayfay› 10-12 saat aras› çizi-
yorum. Ama o esprileri bulman›n süresi belli de¤il. Kimi
zaman bir anda gelir kimi zaman bir türlü gelmez. Yak-
lafl›k 16 y›ld›r bu ifli yap›yorum ve art›k belli bir tecrübe-
ye ulaflt›m. Terapiye bafll›yorum ve bulup rahatl›yorum. 

Yaln›zca karikatürden para kazanmak mümkün mü?
‹flini iyi yapt›¤›n sürece bu iflten de para kazan›rs›n. Ben
yaln›zca karikatürden para kazan›yorum ve çok mutlu-
yum. Ama para kazanmak ve mutlu olmak iliflkisi göre-
celi. Hayat›m› rahat idame ettiriyorum ve keyfim yerin-
de. Ayr›ca mesle¤ime afl›k oldu¤um için de mutluyum.
‹ki y›l boyunca hiç para almadan yapt›¤›m dönemler de
oldu. ‹nan›lacak gibi de¤il. Aç kal›yordum ama karika-

tür çiziyordum. Çünkü çok seviyorum.

Komikaze serisinin 10. kitab› geçti¤imiz günlerde ya-
y›nland›. Seriyi ne zamana kadar sürdürmeyi düflü-
nüyorsunuz?
‹yi oldu¤u sürece devam eder. Genelde iki y›lda bir ki-
tap ç›kar›yorum. Çizdiklerimi topluyorum ve yay›nl›yo-
rum. Ölene kadar çizmeyi sürdürmek istedi¤im için bir
s›n›r› yok. Bir gün kötü çizmeye bafllarsam, fark›na va-
r›r ve dururum. Fark›nda olmadan, “muhteflem fleyler
yap›yorum” diye düflünerek kötü fleyler yapan karika-
türcü konumuna gelmek istemiyorum. 

Çizginizin oturmas› ne kadar sürdü?
Çizgi hiçbir zaman yerinde durmaz, oturmaz. Sürekli
kendini yeniler. Benim ilk kitab›mla, ikinciyi, üçüncüyü
yan yana koydu¤unuzda hepsinde birbirinden farkl› çiz-
giler, espriler görürsünüz. Çizgiden hiç anlamayan bir
insan bile ilk kitapla son kitap aras›ndaki fark› rahatl›k-
la alg›lar. Ayr› adamlar çizmifl zanneder. Espri mant›¤›
da çizgi de sürekli gelifliyor ve de¤ifliyor. Bence hep
daha iyiye gidiyor. Zaman içinde çizgi olarak belli bir
ustal›¤a erifliliyor. Ama espri mant›¤›n›n iyi mi kötü mü
oldu¤una dair bir fley söyleyemem. Çünkü espri mant›-
¤› de¤ifliyor. Bir karikatüre üç ay sonra bakt›¤›mda be-
¤enemeyebiliyorum. Bu yüzden benim için kitap ç›kar-
mak da zor. Karikatürü yapt›ktan sonra dönüp bakam›-
yorum.

Zamans›z karikatür olabilir mi?
Elbette. Yüz y›l önceki karikatürlere bakt›¤›n›zda baz›la-
r›na hala gülebiliyorsunuz. Ama bu biraz da insan›n do-
¤as›yla ilgili karikatürlerde geçerli. ‹nsan›n çevresi, kül-
türü zaman içinde de¤ifliyor. Ancak do¤as› de¤iflmiyor.
Yani ac›kmak üzerine bir karikatür çizdi¤inizde bu y›llar
sonra da güzel gelebilir. Ama Renault 124’le ilgili bir

karikatür zamans›z olamaz. Çünkü art›k piyasada Re-
nault 124 kalmad›.

En iyi karikatürüm diye ay›rd›¤›n›z çizimler var m›?
Çizerken de çizdikten sonra da güldü¤üm, çok sevdi-
¤im karikatürlerim var. Ama bir tane de¤il. Zaten bir ta-
ne olmas› çok ac›kl› olurdu.

Heykel çal›flmalar›n›z› sergileyecek misiniz?
Heykel e¤itimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nde ald›m. Hobi olarak yap›yorum. Ama
yak›n zamanda bir resim-heykel sergisi açmay› düflü-
nüyorum. 

Gelece¤inizi garanti alt›na almak için neler yap›yor-
sunuz?
Borsadan falan anlamam. ‹flimi iyi yapt›¤›m sürece para ka-
zan›r›m. Onun için bir derdim yok. Fazla düflünmüyorum.

10 y›l sonras›n› görebiliyor musunuz?
Üç y›l önceki hedefim Penguen’i yapmakt›. fiimdi ise Pen-
guen’i gelifltirip daha iyi bir seviyeye getirmek istiyorum.
Yak›n dönemdeki hedeflerim bunlar. Ama uzun vadedeki
hedeflere dair bir fleyler söylemek çok do¤ru de¤il.

Karikatürde rengin yeri nedir? Renk espriyi ne kadar
etkiler?
Renk atmosferi güzel göstermeyi sa¤layan bir unsur. Ke-
yifli olmas›n› sa¤lar. Bo¤ayla ilgili bir çizim yap›yorsan›z
k›rm›z›y› vurgulamazsan›z olmaz. Ama genelde görsel
güzellik amac› tafl›r. Siyah beyaz televizyon izlemekle,
renkli televizyon izlemek aras›ndaki fark gibidir. Renk kul-
lan›p kullanmamak tercihe göre de¤iflir. Siyah beyazla iyi
anlat›yorsan›z öyle anlatman›z gerekir. Sonuçta renkler,
çizimler karikatürcünün araçlar›d›r. Amaç fikrinizi karfl› ta-
rafa iletmek. Bu iletiflimi en iyi hangi flekilde gerçekleflti-
rece¤inize inan›yorsan›z o flekilde yapmal›s›n›z.

Sizin sayfalar›n›z genelde çok renkli.
Kendi ad›ma rengi çok seviyorum. Kurdu¤um o dünya
da renkli. Çok yak›fl›yor, daha keyifli oluyor ve daha ra-
hat alg›lamay› sa¤lad›¤› için renk kullan›yorum.

Çizdi¤i rengarenk Komikaze köflesiyle ve kendine has esprileriyle Erdil Yaflaro¤lu, karikatürleri e-posta-
larda en çok dolaflan, en be¤enilen isimlerden biri. Yaflaro¤lu’nun bu baflar›s›n›n ard›nda, 12 yafl›ndaki ilk
karikatüründen bugüne, 20 y›l› aflk›n bir zamana yay›lan emek var.
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Telvenin izinde kahvenin öyküsü
Kahve ve kahvehaneler Türk kültürü içinde büyük öneme sahipler. Telvenin ‹zinde projesi, hem kahvenin
yüzy›llard›r süren öyküsüne ›fl›k tutuyor hem de tarihi de¤erleri olan kahvehanelerimize sahip ç›k›yor.

Telvenin izinde kahvenin öyküsü
Kahve ve kahvehaneler Türk kültürü içinde büyük öneme sahipler. Telvenin ‹zinde projesi, hem kahvenin
yüzy›llard›r süren öyküsüne ›fl›k tutuyor hem de tarihi de¤erleri olan kahvehanelerimize sahip ç›k›yor.

Y›lmaz Bulut
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Kahve ve kahvehane kültürü, Osmanl›’da sahip
oldu¤u önemi günümüze kadar sürdürmeyi ba-
flard›. Anadolu’nun en ücra köyüne bile gitse-

niz, orada bulaca¤›n›zdan emin oldu¤unuz iki fley var-
d›r: Bir cami ve bir kahvehane. Camilerle kahvehanele-
rin yak›n iliflkisi hala devam ediyor. Namaz öncesi veya
sonras› kahvehanelerde bir araya gelen cemaat, hem
caminin imam›yla sohbet eder hem de birbirleriyle olan
ba¤lar›n› tazeler. Toplumsal ba¤l›l›¤› korumas› ve ya-
banc›laflmay› önlemesi nedeniyle kahvehaneler, yaln›z-
ca orada sohbet ederek kahvelerini yudumlayan kiflile-
re de¤il, bizi bir millet yapan ba¤lar›n korunmas›na da
hizmet eder. 

23. ‹stanbul Film Festivali’nde Amerikal› ba¤›ms›z sine-
mac› Jim Jarmush’un Coffee and Cigarettes (Kahve ve
Sigara-2003) isimli k›sa filmlerden oluflan filmi gösteril-
di. Filmde Roberto Benigni, Kate Blanchet gibi önemli

oyuncular›n yan› s›ra Tom Waits ve Iggy Pop gibi mü-
zik dünyas›n›n duayen isimleri de yer al›yordu. Film bü-
tün dünyada insanlar› bir araya getiren, günlük hayat›-
m›z›n önemli bir parças› olan ve belki de bu kadar
önemli ve vazgeçilmez oldu¤u için t›pk› nefes almak gi-
bi yaln›zca yoklu¤unu hissedince varl›¤›n›n öneminin
fark›na vard›¤›m›z kahveyi eksen al›yordu. Aile ba¤lar›n-
dan ifl iliflkilerine birbirinden farkl› konular›n kahve eflli-
¤inde ifllendi¤i filmin sonunda sinemadan ç›kan herkes
birbirine ayn› fleyi söylüyordu: “fiimdi flöyle güzel bir
kahve çok iyi gider.”

Kahvenin Tarihçesi
Günlük hayat›m›zda hem ifllevsel hem de keyifli bir ye-
ri olan kahvenin kökeni, kahve bitkisinin do¤al olarak
yetiflti¤i Etiyopya’ya dayan›yor. De¤erinin ilk olarak na-
s›l anlafl›ld›¤› konusunda rivayetler muhtelif. En yayg›n
olan›, kahvenin, keçilerini otlatmakta olan bir çoban ta-

raf›ndan keflfedildi¤i: Keçilerin bir bitkinin k›rm›z› mey-
velerini yedikten sonra çok enerjik olduklar›n› ve onlar›
zapt etmenin çok zorlaflt›¤›n› fark eden çoban, bu mey-
veleri bir kere de kendisi denemeye karar verir ve böy-
lece kahvenin bütün dünyaya kendini sevdirece¤i yol-
culu¤u bafllar... 

Kahve bitkisinin keflfinden sonra, bir gezgin taraf›ndan
Yemen’e götürüldü¤ü, oradan Arap Yar›madas›’na ve
Osmanl› Devleti’ne, Osmanl›’dan bütün dünyaya yay›l-
d›¤› düflünülüyor. Kahve, ilk bafllarda ilaç olarak, baz›
dini törenlerde kullan›ld›. Sonralar› keyif verici özelli¤i ve
güçlü lezzetiyle gündelik hayata dahil oldu. 

Osmanl› Devleti’nde Kahvehaneler
Osmanl› Devleti’nde ilk kahve 1554 y›l›nda, Hakem ve
fiems isimli tüccarlar taraf›ndan Tahtakale’de kuruldu.
Kahvehanelerin yay›lmas› çok uzun sürmedi. ‹lk kahve-

Telvenin ‹zinde, hayat›m›zda bu kadar büyük yeri olan kahve ve
kahvehane kültürünü yaflatmak ve bu kahvehanelerin kendilerine
has kifliliklerini belgelemek için yola ç›k›lan bir projenin amac›na 

ulaflm›fl bir ürünü.

Y›lmaz Bulut

Hakan Kürklü



hanelerin aç›lmas›yla, daha önceden ev-ifl-ibadethane
aras›nda flekillenen yaflamlar, yeni bir ortak noktaya
kavufltu. Sabit bir yap›s› olan Osmanl› toplumsal yafla-
m›na getirdikleri yenilik nedeniyle kahvehaneler, Ulema
kesiminin tepkisini çekti. Osmanl› hükümdarlar›n›n kah-
vehanelere yaklafl›mlar› da zaman zaman sert oldu. II.
Selim’den IV. Murat’a kadar olan dönemde defalarca
yasaklansa da, kahvehaneler en büyük darbeyi IV. Mu-
rat zaman›nda ald›lar. IV. Murat’›n ald›¤› s›k› önlemler
ve uygulad›¤› kat› cezalar, bu dönemde kahvehanelerin
yeralt›na çekilmesine ve büyük ço¤unlu¤unun kapan-
mas›na neden oldu. Fakat kahvenin tad› bir kere da-
makta yer etmiflti, IV. Murat’›n ölümüyle bu önlemlerin
azalmas›n›n ard›ndan kahvehaneler yeniden aç›lmaya
bafllad›. Günümüze kadar varl›klar›n› sürdürdüklerini
söylemeye hacet yok. 

Günümüzde Kahvehaneler
Her gün önünden geçti¤imiz, sokak aralar›nda karfl›m›-
za ç›kan kahvehanelerin yan› s›ra y›llard›r varl›klar›n›
sürdüren, kendilerine has kiflilikleri olan kahvehaneleri-
miz de bulunuyor. Örne¤in, Ayval›k’›n Cunda Ada-
s›’nda bulunan Tafl Kahve, yaz k›fl hep ayn› serinlikte
olmas›yla ünlü. Adan›n en ifllek sahil yolu üzerinde,
kendisini çevreleyen bal›k lokantalar›n›n aras›nda, be-
yaz tafltan duvarlar› ve genifl caml› pencereleriyle yük-
selir. Ad›n› inflaat›nda kullan›lan büyük tafllardan alan
kahve, mübadeleden önce Rumlar›n yo¤un olarak ya-
flad›¤› adada, taverna olarak kullan›l›yormufl. O dö-
nemlerde siyah bir kuyruklu piyanoya sahip olan kah-
venin bugünkü dekoru, tahta çerçeveli eski aynalar,
tahta masalar ve iskemleler.

Sultan Ahmet’ten Çemberlitafl’a uzanan Divan Yo-
lu’nda bulunan Çorlulu Ali Pafla Medresesi, II. Musta-
fa’n›n damad›, III. Ahmet’in sadrazam› olan Çorlulu Ali

Pafla taraf›ndan 1708’de yapt›r›lm›fl. Bu medresenin
içinde yer alan kahvehane ise ‹stanbul’daki en eski ve
bilinen kahvehanelerden. Nargileleriyle de ünlü kahve-
hanede, her gitti¤inizde size özel bir nargileniz olmas›-
n› istiyorsan›z nargilenizi ücretini ödeyerek sat›n al›yor-
sunuz ve Çorlulu’ya b›rak›yorsunuz. Böylece nargileniz,
siz baflka bir zaman nargile keyfiniz için Çorlulu’ya gi-
dene kadar özenle temizlenip saklan›yor. Kubbesi gök-
yüzü “desenli”, sekizgen mekan; iki ayr› kap›dan geçi-
lerek girilen flad›rvanl› bir bahçeye sahip. Bahçenin di-
¤er k›sm›nda nargile ve hal› satan dükkanlar bulunuyor.
Çorlulu Ali Pafla’n›n en önemli özelli¤i, kusursuz mima-
risi sayesinde, d›flar›daki gürültünün hiçbir flekilde içer-
de duyulmamas›.

‹stanbul’un bir di¤er önemli kahvehanesi, Eyüp s›rtla-
r›nda bulunan Pierre Loti Kahvehanesi. 19. yüzy›l›n
sonlar›na kadar Rabia Kad›n Kahvehanesi olarak bili-
nen, Frans›z yazar Pierre Loti kahveye gidip gelmeye

bafllad›ktan sonra Pierre Loti Kahvesi olarak an›lan
kahve, o zamandan beri kahveye ve ‹stanbul’a düflkün
olan herkesin dura¤›. Kahvehaneye ad›n› veren Pierre
Loti, 1850-1923 y›llar› aras›nda yaflam›fl ünlü Frans›z
yazar ve oryantalist. Deniz subay› olan Loti, Türkiye’ye
ilk kez 1876 y›l›nda gelmifl ve bir y›l kalm›fl. Eyüp s›rtla-
r›ndaki tarihi kahveyi de o zaman keflfetmifl. Pierre Lo-
ti’yi oraya çeken bir di¤er unsur da Aziyade ismindeki
bir evli Osmanl› han›m›ym›fl. Fransa’da evli oldu¤u söy-
lenen Pierre Loti ile Aziyade aras›ndaki büyük aflk dil-
den dile aktar›lm›fl. Pierre Loti ayn› isimli roman›nda
Aziyade’ye olan aflk›n› gizlememifl. ‹flte o gün bugün-
dür kahvenin ad› Pierre Loti olarak an›lm›fl. Kahvenin
bulundu¤u tepeye de Loti’nin an›s›na Pierre Loti Tepe-
si ad› verilmifl.

Telvenin ‹zinde
Telvenin ‹zinde, hayat›m›zda bu kadar büyük yeri olan
kahve ve kahvehane kültürünü yaflatmak ve bu kahve-
hanelerin kendilerine has kifliliklerini belgelemek için
yola ç›k›lan bir projenin amac›na ulaflm›fl bir ürünü.
Kahvehane kültürünün belgesel yaklafl›mla sunuldu¤u
projede, sanatseverler kahvenin kökeninden bafllay›p
16. yüzy›ldan bu yana toplumsal yaflam›n vazgeçilmez
parças› olan kahvehanelerin bugüne kadar ulaflan dün-
yas›na bir yolculuk yapma f›rsat›n› da buluyor.

Projede yer alan foto¤raflar, Hakan Kürklü ve Y›lmaz
Bulut imzalar›n› tafl›yor. ‹kili, daha önce birlikte gerçek-
lefltirdikleri “‹stanbul’a Direnen Kap›lar ve Pencereler”
isimli projeleriyle, Türk belgesel foto¤rafç›l›¤›na taze bir
soluk getireceklerinin sinyallerini vermiflti. Telvenin ‹zin-
de projesinde kullan›lan foto¤raflar, bu sinyalleri do¤ru-
luyor. Kapal› mekan kullan›m›n›n flart oldu¤u, insan
faktörüyle iç içe bir konunun, bu kadar iyi ve kapsaml›
bir flekilde incelenmesi, ancak büyük bir sab›r, sa¤lam

bir yetenek ve ayr›nt›lara önem veren bir göz sayesin-
de mümkün olabilir. Projede kullan›lan foto¤raflar›n ka-
litesi bu üç flart›n da yerine getirildi¤inin kan›t›. Foto¤-
raflar yaln›zca mekanlar› sunmuyor; bak›fl aç›s›n›n taze-
li¤i ve ustaca kurulmufl kompozisyonlar sayesinde me-
kanlar› içine girilebilir k›l›yor. Toplumsal tarihimizde
önemli yerleri olan kahvehaneleri yaln›zca görmüyor,
yafl›yorsunuz da. 

Projeye konu olan kahvehaneler; en az 50 y›ll›k. Ço¤u
kahvehane olarak infla edilip bu ifllevlerini sürdüren,
mimari aç›dan de¤erli, tarihi ve kültürel geçmiflleri olan
mekanlar aras›ndan seçilmifl. 

Foto¤raflar 2004 Aral›k ay›ndan itibaren yaklafl›k 6000
km. yol kat edilerek, ‹stanbul baflta olmak üzere Bursa,
Bolu, Adapazar›, Bal›kesir, ‹zmir, Mu¤la, Mersin, Tar-
sus, Adana, Antakya, Kilis, Gaziantep, Urfa yörelerinde
çekilmifl.
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Anadolu’nun en ücra köyüne bile gitseniz, orada bulaca¤›n›zdan emin oldu¤unuz iki fley vard›r: Bir cami
ve bir kahvehane. Toplumsal ba¤l›l›¤› korumas› ve yabanc›laflmay› önlemesi nedeniyle kahvehaneler,
yaln›zca orada sohbet ederek kahvelerini yudumlayan kiflilere de¤il, bizi bir millet yapan ba¤lar›n 
korunmas›na da hizmet eder.

Hakan KürklüY›lmaz Bulut

Hakan Kürklü

Hakan Kürklü



58 moda: Özlem Süer
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Özlem Süer
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Do¤unun bat›s›, bat›n›n do¤usu
Son y›llarda “modac›” kavram›ndan anlad›¤›m›z “terzilikten” çok uzak. Felsefi bir tema üzerine 
kurgulanan kreasyonlar, kültür temsilcilikleri derken moda elbiseleri afl›yor. ‹flte bu noktada
akademisyen modac› Özlem Süer’i takdimimizdir...



60 moda: Özlem Süer

Özlem Süer, Hz. Süleyman’›n efliyle iliflkisini anlatt›¤› ilk gösterisi fiemsiye’de ‹stanbul’un kurulufl 
öykülerinden birini yans›t›yor. Express Yourself’te duygular›n› kostümlerle birlefltiren Süer, Heaven
Eye’da yeryüzünde mutlulu¤u keflfetmifl, cennet gözü aç›lm›fl kiflileri anlat›yor.



T
ürkiye’de moda sektörü hareketlilik içinde. Ön-

celeri yaln›zca uygulay›c› ve üreticiyken flimdi

markalaflma sürecine giren sektör, ad›n› dünya-

ya duyurmaya bafllad›. Yurtd›fl›na aç›lan Türk tasar›m-

c›lar dünya modas›nda Türkiye’nin de oldu¤unu göste-

riyor. Tasar›mc›lar›m›z ‹stanbul’un dünyan›n moda mer-

kezleri aras›nda yer almas› için çaba sarf ediyor. Aka-

demisyen yönüyle dikkat çeken Özlem Süer, 25 ülke-

nin kat›ld›¤› Dünya Renk Birli¤i’nde Türkiye Giyim Sa-

nayicileri ad›na yaklafl›k 10 y›ld›r Türkiye delegesi. Dün-

yan›n iki y›l sonras›n›n rengini ve konseptini belirleyen

bir komitede Türkiye’yi temsil eden Süer, kat›ld›¤› fuar-

larda ve defilelerinde “Özlem Süer Made in Turkey”

markas›yla Türk modas›n›n sesini dünyaya duyuruyor.

Sanata yak›n ama kendini giysiyle gösteren bir perfor-

mans sergiledi¤ini söyleyen Süer, Mimar Sinan Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde yar-

d›mc› doçent olarak akademik çal›flmalar›n› sürdürü-

yor. 15 y›ll›k akademik kariyerinden sonra iki y›l önce

tekstil, tasar›m ve dan›flmanl›k flirketini kuran Süer,

“Kariyer sürecimle eflzamanl› olarak ve sonras›nda bü-

yük ve de¤erli markalarla çal›flmaya bafllad›m. Kendimi

hem okullu hem de alayl› görüyorum. En büyük haya-

lim; tasar›m merkezi oluflturmak, sanat ve tasar›m me-

saj› veren, dünyaya aç›k ifller yapmak” diyor.

Tasar›m ve moda sizin için neyi ifade ediyor?

Tasar›m› yaflam›n gereklilikleri üzerine kurgulanm›fl, ya-

flam› kolaylaflt›rmay› ilke edinmifl bir kavram olarak gö-

rüyorum. Moday› ise de¤iflim odakl› ve de¤iflim üzerine

kurgulanm›fl bir yap› olarak tan›ml›yorum. Giyim-kuflam

anlay›fl›ndan aksesuvara kadar tüm alanlardaki yaflam

objelerimizde tasar›m kavram›yla buluflabilece¤ime ina-

n›yorum. Tasar›m sürekli de¤iflen ve güzelleflen bir di-

namik yap›, tükenmeyen bir enerji. 

Tasar›mda neleri ön planda tutuyorsunuz? ‹fllevsellik ve

estetik aras›ndaki dengeyi nas›l sa¤l›yorsunuz?

Tasar›m›, iflin tüm hikayesini görsellefltirme olarak gö-

rüyorum. Tasar›m yaparken benim için ifllevsellik de

estetik de eflde¤erde. Ç›k›fl noktam olan kavram› este-

tik dolduruyor. Beni heyecanland›racak bir boyut ka-

zand›rmak için tasar›m›nda kulland›¤›m renk ve form gi-

bi unsurlar ise ikinci aflamada yer al›yor.  

Tasar›mda vazgeçilmezleriniz neler? Özlem Süer imza-

s› nas›l fark edilir?

Özellikle kavramsal boyut benim için vazgeçilmez. Kav-

ramsal bir kurgu üzerine yerlefltirmeden koleksiyona

bafllam›yorum. Benden tek bir ürün tasarlamam› da is-

teseniz bunun nerede, nas›l ve hangi amaçla kullan›la-

ca¤›n› göz önünde bulundurarak bir kavramsal kurgu

yarat›yorum. 

Nelerden esinleniyorsunuz?

Kendini dinleyen biriyim. ‹nsanl›¤a ve tüm kainata aç›k

olmaya çal›fl›yorum. Akademik süreçten geçti¤im için

bilgiye hayranl›k duyuyorum. Ulaflabildi¤im kadar bilgi-

yi yaflant›mda tutmaya çal›fl›yorum. Okuduklar›m, din-

lediklerim, izlediklerim, seyahatlerim, gördü¤üm kültür-

ler bana esin kayna¤› olabiliyor. ‹nsan iliflkilerinde çok

duyarl›y›m. Tüm dünyay› ilgilendiren e¤ilimlerden de et-

kiliyorum. Bunlar›n tümünden çeflitli hikayeler ç›kar›p

kurgular yarat›yorum.  

Bugüne kadar en ilginç esin kayna¤› olan fley neydi?

Hemen hepsi ilginç. Örne¤in ilk gösterim fiemsiye, Hz.

Süleyman’›n efliyle iliflkisini anlat›yor. Orada ‹stanbul’un

kurulufl öykülerinden biri yarat›l›yor. Karadeniz konsep-

ti, Alamana isimli bir bal›kç› teknesinin hikayesini anla-

t›yor. Express Yourself’te, her kostüm benim duygula-

r›mla birlefliyor. Heaven Eye ise yeryüzünde mutlulu¤u

keflfetmifl, cennet gözü aç›lm›fl kiflileri anlat›yor.

Müflteri profiliniz nas›l? Daha çok kimler geliyor? 

Yurtd›fl›na yapt›¤›m koleksiyonlar› Türkiye’den de talep

edenler var. Genelde üst düzey yöneticiler, çal›flan ka-

d›nlar, büyük markalar›n sahipleri, yaflamlar› yo¤un

olan kifliler bana geliyor. 

Müflterilerle nas›l bir çal›flma flekliniz var?

En çok müflterilerimin yaflam biçimlerini önemsiyorum.

Kiflinin hayat›ndaki profilini çok iyi alg›lamak gerekiyor.

Bu profili kiflinin k›yafetinde buluflturup do¤ru mesaj

vermeye çal›fl›yorum. K›yafetin ne zaman, nerede kulla-

n›laca¤›n›, kiflinin oradaki konumunu ö¤renip ona göre

konsept oluflturuyorum. Sezona göre de¤erlendirmele-

ri de yap›p koleksiyonu meydana getiriyorum.

Tüketici beklentileri tasar›mlar›n›z› etkiliyor mu? Onlar›

nas›l yönlendiriyorsunuz?

Bire bir kifliye özel tasar›m yapt›¤›mda müflteriler gel-

miyor. Tamamen bana teslim olup hiçbir yorum yap-

m›yorlar. Bana gelifllerindeki aray›fl da onlar için ne dü-

flünece¤imi merak etmeleri. Kitleleri ilgilendiren ürünler

konusunda dan›flmanl›k ifli geldi¤inde, müflterinin so-

kaktaki insanla iliflkisini anlamaya çal›fl›p ona göre

yönlendirme yap›yorum. Dan›flmanl›k da olsa, kendi

koleksiyonum da olsa ifle bafllamadan mutlaka araflt›r-

ma yapar›m. Onun al›c›s›n› ve kullan›c›s›n› tan›maya

çal›fl›r›m. 

Dan›flmanl›k hizmetlerinizden söz eder misiniz?

Tasar›m vizyonu ve kurumsall›¤›n› tafl›yan bir yap›lan-

may›z. Dan›flmanl›k hizmeti verilen sektördeki ürünler

farkl› tiplerde olabilir. Bir hizmet sektörü bile olsa kon-

sept ve konseptin kullan›c›s›na ulafl›m›na kadar olan

süreçte yönlendiriyorum. Koleksiyonun bafl›nda bir te-

matik çal›flmayla yola ç›kmay› çok seviyorum. Çal›flma-

lar›m›z aras›nda iplik, haz›r giyim, kumafl, triko, tak›,

otel giydirme projeleri bulunuyor. 

Kaç kiflilik bir ekibiniz var?

Merkez ofisimizde 10 kiflilik bir ekibimiz var. Proje ba-

z›nda, endüstriyel ve grafik tasar›m› gibi konularda eki-

bimize kat›lan tasar›mc›larla da çal›fl›yoruz. 

En çok neyi tasarlamaktan keyif al›yorsunuz?

En çok bütünü tasarlamay› seviyorum. Kavram›ndan

ürün haline dönüflmesine, hangi flekilde nerede sunu-

laca¤›ndan davetlilere nelerin ikram edilece¤ine, verile-

cek mesajdan alaca¤›m›z tepkilere kadar bir projeyi

bafltan sonuna kadar tasarlamaktan keyif al›yorum. Bir

markan›n bütününde tasar›m koordinatörü olmak he-

yecan verici. 

Koleksiyonlar›n›z›n aksesuvarlar›n› da tasarl›yorsunuz.

Sizin için tasar›mda aksesuvar›n önemi nedir?

Bütün koleksiyonlar›m›n aksesuvarlar›n› tasarl›yorum.

Brofl, çok amaçl› aksesuvar, kemer gibi ürünler yap›yo-
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rum. Ekibimde bu konuda uzmanlaflan arkadafllar da

var. Tasar›mda aksesuvar kullan›m›n› çok önemsiyo-

rum. Zaten bugün sokak modas›nda da aksesuvarlar

giysilerden daha önde. 

Yapt›¤›n›z konser kostümlerinde, kostümleri müzikle

nas›l buluflturuyorsunuz?

Tiyatrodan dans gösterilerine kadar sahne sanatlar›nda

çok say›da çal›flmaya imza att›m. Müzik iflitsel duygu-

nun peflinde bir sanat oldu¤u için sahnedeki görselli¤i

kostümlerle sa¤lamak ciddi bir sorumluluk. Müzi¤in

dokusuna ve mesaj›na göre kavramsal kurgu yap›yo-

rum. Bu sayede kostümlerle müzik aras›nda s›cak bir

ba¤ olufluyor. 

Dünya modas›n› nas›l takip ediyorsunuz?

Uluslararas› platformlarda yapt›¤›m çal›flmalar gere¤i

birçok trend ofisiyle iflbirli¤i içindeyim. Fuarlara kat›l›yo-

rum. Müflterilerimiz de bizi yenilikçi bir marka olarak

gördü¤ü için bizden yeniyi ve farkl› olan› istiyor. Her-

kesle eflzamanl› bir hareket içinde olmak ilke edindi¤im

de¤erlere ters. Dolay›s›yla onlar›n d›fl›nda olmaya çal›-

fl›yorum. 

Dünyan›n say›l› butiklerinde tasar›mlar›n›z sat›l›yor. Bu-

nu nas›l baflard›n›z?

Öncelikle yurtd›fl›ndaki defilelerle bafllad›. Bu gösteriler

s›ras›nda bas›n çok ilgilendi. Türkiye’ye benimle röpor-

taj yapmak için gelen çok gazeteci var. Amerika’dan

Yunanistan’a, Almanya’dan Hollanda’ya kadar pek çok

ülke bas›n›nda yer ald›m. Bunu do¤al olmama ba¤l›yo-

rum. ‹liflkilere önem verdi¤im için bas›n ve fuarlar saye-

sinde müflteri say›m günden güne artt›. Daha çok bu-

tik al›c›lar›m var. Milano, Roma, Sicilya, Ortado¤u,

Amerika, Tokyo, Almanya, Hollanda, ‹ngiltere gibi ülke-

lerin birçok buti¤inde tasar›mlar›m sat›l›yor. Kendi öz

kayna¤›yla kurulmufl ve bununla ilerleyen bir markay›m.

En baflta ‹TK‹B deste¤ini almam beni bugünlere getirdi.

Daha büyük at›l›mlar yapmak için flansa da inan›yorum.

H›rsl› ve gergin bir marka olmamaya özen gösteriyorum.

Yumuflak geçiflleri olan, insanlara güzel mesajlar veren

kimli¤imi korumaya çal›fl›yorum.

2002’deki fiifa Koleksiyonu defilenizde yabanc› bas›n-

da “Do¤u Bat› sentezi: Özlem Süer” olarak yer ald›n›z.

Bu mesaj› nas›l verdiniz?  

Ben her zaman “Biz Bat›’n›n Do¤u’su, Do¤u’nun Bat›’s›-

y›z” slogan›m› kullan›r›m. Çok Bat›l›’y›z, ama bir o kadar

da Do¤ulu’yuz. Bu iki ruhluluk ortaya çok ilginç bir so-

nuç ç›kar›yor. Bu da insanlar›n ilgisini çekiyor. Do¤u kül-

türünün içinde geleneksel de¤erlerle yetiflmifl olmak ve

bu bak›fl aç›s› içinde var olmak, yarat›c› topraklarda ya-

flamak bizim için büyük flans. Bu ülkede yaflayan bir ta-

sar›mc› olarak kültürümüzden yola ç›karak ifller yap›p

kavramlara önem veriyorum. fiifa Koleksiyonu’nda Ana-

dolu’daki flifac›lar› anlatt›m. 41 çeflit bak›r kab›n sergilen-

di¤i bir platform oluflturdum. Bu kaplarda flifa bitkileri ve

sular› yer al›yordu. Kültürümüzü do¤ru yans›tt›¤›m için

böyle bir tan›mlama yap›ld›¤›n› düflünüyorum. 

Sizce Türkiye’nin oturmufl bir moda kimli¤i var m›?

Türkiye’de moda sektörü h›zla gelifliyor. Dünya moda-

s›nda Türkiye’nin de ad› duyulmaya bafllad›. Ancak

Türk modas› diye bir tan›mlama için daha erken. Türk

giyim-kuflam kültürünü tarif edebiliriz. R›fat Özbek, At›l

Kuto¤lu, Dice Kayek, Hüseyin Ça¤layan gibi dünyan›n

tan›d›¤› tasar›mc›lar›m›z var. ‹kinci jenerasyon olarak

Ümit Ünal, Bahar Korçan, Arzu Kaprol, Hakan Y›ld›r›m,

Evrim Timur, ‹dil Tarzi, Hatice Gökçe gibi isimler geli-

yor. Her birimizin çok iyi yerlere gelip Türk moda kimli-

¤ini oluflturaca¤›na inan›yorum.

Türkiye’de moda tasar›mc›s› olman›n avantajlar› ve 

dezavantajlar› neler? 

Geçmiflte bu ifli yapmak çok zordu. Çünkü bu kavramlar

kar›flt›r›l›yordu. Sektör satan mal›n her zaman popüler ol-

du¤u bir dönemden geçti. Art›k moda tasar›mc›l›¤› çok

kolay bir hale geldi. Günümüzde tasar›mc›s›n› dinleyen,

tasar›mc›l›¤› bir meslek olarak nitelendiren bir sektör var.

Yurtd›fl›nda tasar›mc›l›k çok geliflmifl. Güzel sanatlar fakül-

telerinde okuyan çok say›da insan var. Londra’da sokak-

ta yürürken her iki kifliden birinin tasar›ma ya da sanata

bulaflm›fl oldu¤unu görürsünüz. Ald›klar› e¤itimin standar-

d›, e¤itim sonras›nda kurumlar›n ö¤rencileri sektörle bu-

luflturmas›ndaki duyarl›l›k onlar› baflar›ya götürüyor.  

Akademik alanda da olman›z›n avantajlar› nelerdir?

En büyük avantaj›m araflt›rmac› bir kimlik gelifltirmem

ve sevmeyi ö¤renmem. Araflt›rmac› yönüm tasar›m ve

moda olgusunu tarih ve gelecekle iliflkilendiren bir viz-

yona sahip kimlik yaratt›. E¤itimcili¤in yüksek manevi-

yat› oldu¤u için sevmeyi ve paylaflmay› ö¤rendim. Ta-

sar›m ruhunu yayg›nlaflt›rmak ad›na o e¤itimi alan kifli-

lere sürekli fikir üretip onlar›n önünü açmak gibi egzer-

sizler yapt›m. Bunlar büyük avantajlar sa¤lad›. 

Moda dünyas›nda kal›c› olman›n s›rr› nedir?

Süreklilik. Sürekli kendini gelifltirmek, yeni koleksiyon-

lar üretmek, bunlar› duyurmak gerekiyor. Çal›flkanl›¤a

çok inan›yorum. Yeni neslin çok sab›rs›z oldu¤unu göz-

lemliyorum. fiirketimi iki y›l önce kurdum, ama o nokta-

ya gelene kadar 18 y›l emek harcad›m. 20’li yafllarda

bu ifllere kalk›flmamak gerekiyor. O yafllarda y›pran›p

çekilen, yorulan çok insan var. Sab›rl› olmak ve sürek-

lili¤i yakalamak gerekiyor. 

‹fl dünyas›nda kad›n ve erkek aç›s›ndan vazgeçilmezler

neler? 

Ceketin kad›n› da erke¤i de çok iyi gösteren, vücut for-

munda fl›kl›k yaratan bir parça oldu¤unu düflünüyo-

rum. Özellikle ceket kesimlerinin ve kostümlerin, do¤ru

bir markada ve kiflinin tarz›na efllik edebilecek bir mar-

kada sabitlenmesini öneririm. Beyaz gömlek formel ru-

hu çok iyi anlat›r. Koyu renklerle kontrast yap›p denge-

yi sa¤layan beyaz gömlek ve ceket vazgeçilmez aras›n-

da. Buna alternatifler de oluflturulmal›. Daha yumuflak

ortamlarda triko kullan›labilir. Herkesin mutlaka trendy

görünmesi gerekmiyor. 

Al›flveriflinizi nerelerden yap›yorsunuz?

Nerede zaman bulursam orada yap›yorum. En son Tok-

yo’da vakit bulabildim. Ginza Caddesi’nde al›flverifl yapt›m. 

Gardrobunuzda neler var? 

Ceket-pantolonlu eteklerim, jean, bol miktarda ayak-

kab›, çanta ve tak› var. Gardrobumdaki vazgeçilmez-

lerim, u¤urlu oldu¤unu düflündü¤üm, giydi¤im zaman

beni mutlu eden giysilerim.
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“Daha büyük at›l›mlar yapmak için flansa da inan›yorum. H›rsl› ve gergin bir marka olmamaya özen gös-
teriyorum. Yumuflak geçiflleri olan, insanlara güzel mesajlar veren, kendi içindeki duruflunu pozitif k›lan
kimli¤imi korumaya çal›fl›yorum.”
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Tarih olmufl yemekler
Osmanl› Dönemi’nden kalma mönüler t›pk› siyah beyaz foto¤raflar gibi... Bir yandan üzerlerindeki tarih 

ve yemek isimleriyle geçmifle ›fl›k tutuyor, öte yandan dönemin sofra adab› ve 
yemeklerin lezzetleriyle ilgili sorular› yan›ts›z b›rak›yor.

Tarih olmufl yemekler
Osmanl› Dönemi’nden kalma mönüler t›pk› siyah beyaz foto¤raflar gibi... Bir yandan üzerlerindeki tarih 

ve yemek isimleriyle geçmifle ›fl›k tutuyor, öte yandan dönemin sofra adab› ve 
yemeklerin lezzetleriyle ilgili sorular› yan›ts›z b›rak›yor.



Osmanl› Devleti s›n›rlar› içinde yaflayan farkl› kül-
türdeki insanlar›n damak tatlar›yla zenginleflen
saray mutfa¤›, belki de dünyan›n en zengin

mutfa¤›yd›. Sarayda yaln›zca patl›canla binden fazla ye-
mek yap›l›yordu. Ne yaz›k ki bugün bu zengin mutfa¤a
özgü pek çok tat unutuldu. Bu yemeklerin tatlar› yiyebi-
lenlerin dama¤›nda, isimleri ise Osmanl› döneminden mi-
ras mönülerde kald›...19. yüzy›l sonras› Osmanl›’da gö-
rülen bat›l›laflma e¤ilimi sofra adab› ve saray mutfa¤›na
da yans›d›. Her ö¤ün için özel mönüler haz›rlanmaya
baflland›. Avrupa’dan gelen aflç›lar sayesinde ö¤renilen
yemekler yavafl yavafl Osmanl› yemeklerinin yerini ald›.

Büyükbabas› Bahriye naz›r› Mahmut Muhtar Pafla olan
Muhtar Kat›rc›o¤lu saray yemekleri ve sofra adab›n›n
son tan›klar›ndan. Büyükbabas› ve babas›n›n biriktirdi-
¤i mönülere eklemeler de yapan Kat›rc›o¤lu’nun kolek-
siyonu bir yandan Osmanl› damak tad›na dair ipuçlar›
verirken bir yandan da geçifl dönemini yans›t›yor. Yüz
y›ll›k mönüleri incelerken o zamanlara do¤ru yolculu¤a
ç›k›yor, unutulmufl her yemekte hüzünleniyorsunuz.

Osmanl›’da sofra adab› ve yemekler nas›ld›?
Öncelikle flunu belirtmek isterim ki ben Osmanl› Devle-
ti’nin son dönemlerini yaflad›m. Benim dönemimde sa-
ray ve alafranga mutfak iç içe geçmiflti. 1900’lerin bafl›n-
da bir aç›lma vard›, mevki sahibi ‹stanbullular büyükelçi-
liklere davet edilirdi. Bu davetlerde be¤endikleri ye-
meklerin isimlerini sorarlard›. Eve gelince de aflç›lar›n›
yollay›p bu yemeklerin tariflerini ald›rt›rlard›. ‹ki çeflit
mönü var; biri saraydaki günlük mönüler, di¤eriyse zi-
yafet mönüleri. Genelde yemek çorbayla bafll›yor. K›r-
m›z› ve beyaz olmak üzere en az iki çeflit et oluyor. Bir
de pirinç pilav› mönülerin olmazsa olmaz›. Pilav sofra-
ya gelen son yemek olurdu. Pilavdan sonra tatl›lar ge-
lirdi. Avrupa’da da ayn› durum söz konusuydu. Ancak

pilav yerine jambon gelirdi. 1917 tarihli Mehmet Reflat
Dönemi’ne ait mönüde yemek s›ralamas› flöyle; tavuk-
lu çorba, alafranga bal›k, bademli börek, salçal› kuzu fi-
lesi (bu alafranga bir yemekti), etli fasulye, domatesli
pilav ve meyve. Bir baflka mönü ise muhtemelen Mu-
sevi bir aileye ait. Mönünün kapa¤›nda bir erkek çocu-
¤un foto¤raf› var. Çocukla ilgili dinsel bir tören sonras›
verilen bir yemek olabilir. Yemekler; konsome, bezelye-
li rosto, tavuklu enginar (enginar Osmanl› mutfa¤›nda
pek yoktu, Museviler çok yerdi), nemse böre¤i, beyaz
baklava, mantarl› tavuk gö¤sü, kabak dolmas›, pilav,
zerde, çerez ve meyve. Bak›n yemek aras›nda beyaz
baklava var. Bu Avrupai bir kavram ve bu flekilde da-
ma¤›n temizlenmesi sa¤lan›yor. 

Yemekte ne içilirdi?
Sofrada sudan baflka içecek olmazd›. Pilav›n yan›nda
bazen hoflaf ya da yo¤urt verilirdi. Bugün Kanaat Lo-
kantas› d›fl›nda hiçbir yerde hoflaf yok. Oysa ben Öz-
bek pilav› ve hoflaf› hiçbir fleye de¤iflmem. 2. Abdülha-
mit’in düzenledi¤i bir ziyafete ait mönü; sabah taam›,
kremal› bezelye çorbas› (krema Türk mutfa¤›nda yok-
tur), peynirli Ali Pafla böre¤i, mayonezli levrek (levrek
daima flölenlerde olurdu), kuflkonmaz, taze fasulye,
kestaneli acem pilav›, bademli krema, dondurma ve
meyveden olufluyor. 30 Mart 1914 tarihli baflka bir mö-
nü ise flöyle: Çerezler, dü¤ün çorbas›, bezelyeli rosto,
etli enginar, peynirli lokma böre¤i (lokma böre¤i de ar-

t›k yok), mantarl› tavuk, tavuk gö¤sü, çal› fasulyesi, pi-
lav, zerde, meyve. K›z›lay’›n 11 May›s 1915 tarihli bir
mönüsü kuzu külbast›, pane püreli, zeytinya¤l› enginar,
kuzubafl› pilav›, kaymakl› misban tatl›s›, maden suyu,
peynir, zeytin ve salatadan (bu bir Avrupa gelene¤i)
olufluyor. Görüldü¤ü gibi bu bir geçifl dönemi mönüsü. 

Daha önceleri mönü yok muydu?
Osmanl›’da, Avrupa’dan etkilenmeden önce mönü
yoktu. Yemekte ne verilece¤i ilan edilmezdi. Daha son-
ralar› mönüler haz›rlanmaya baflland›. 

Biraz da konaktaki yaflamdan söz eder misiniz?
Üç nesil konakta bir arada yaflard›k. Çocuklar sofrada
hiç konuflmazd›. Hiyerarfliye önem verilirdi, sofrada
herkesin oturaca¤› yer belliydi. Sofran›n bafl›na baba-
annem, sa¤›na büyükbabam otururdu. S›ralama yafl s›-
ras›na göre devam ederdi. Sofrada genelde sessizlik
hakimdi, biri bize bir fley sormadan konuflamazd›k. Ye-
mekler önce büyü¤e servis edilirdi. Bu nedenle acele
etmemiz ve taba¤a fazla yemek almamam›z gerekirdi.
Çünkü en büyü¤ün yeme¤i bitince tabaklar toplan›rd›.
Küçükken k›zd›¤›m bir fley vard›. Karpuz servisi yap›l›r-
ken büyükler hep karpuzun göbe¤ini al›rlard›, bana da
hep kenar k›s›mlar› kal›rd›. “fiu karpuzun bir kez olsun
göbe¤ini yiyebileyim” diye söylenirdim içimden. Büyük-
babam ailenin reisi olarak yemek bitince aflç›bafl›n› ça-
¤›r›rd›. Yemekleri elefltirirdi, ama bu asla azarlama flek-
linde olmazd›. Sonra da ertesi günün mönüsünü haz›r-
larlard›. Bu sayede yemek kültürüm olufltu. O dönem-
de evin han›mlar› kilerden ve yiyeceklerin al›m›ndan so-
rumluydular. Benim dönemimde haremlik selaml›k yok-
tu. Ama anlat›lanlara göre eskiden evin reisi hareme
geçince ekmek al›p giriflteki masaya koyard›. Bu sem-
bolik bir gelenekti. Ekme¤i evin erke¤i getirir sözü bu
flekilde do¤mufltur. Bir baflka mönü ise 1924 Tokatl›-

yan Tarabya ve tavuk ezmesiyle çorba, lokma böre¤i,
f›r›nda tereya¤l› k›l›ç bal›¤›, mantarl› piliç, patl›can karn›-
yar›k, f›st›kl› pilav, kestaneli baba tatl›s›ndan olufluyor.
Baba tatl›s› çok modayd›, pastaneler yapard›. Ayr›ca
yemiflli dondurma, meyve, flekerleme ve kahve s›k ter-
cih edilirdi. Dondurmay› da çok yerdik. Avrupal›lar pek
yemezdi. Buz kovas›na bir kab›n içine dondurma ko-
nurdu. Bu kab›n bir kolu vard› ve saatlerce çevrilirdi.

‹ran Sefareti’nin 1921 y›l›ndaki bir yeme¤ine ‹stanbul
yerine ‹slambul denmifl. O dönemde baz›lar› bunu kul-
lan›rd›. Mönüde levrek bal›¤›, bonfile, k›ymal› ‹ran pilav›,
hindi k›zartma, salata, kuflkonmaz, tatl›, meyve ve kah-
ve var. Bir tek ‹ran pilav›n›n d›fl›nda Osmanl› yeme¤i
yok. fiefika Tahsin’in nikah ziyafeti çeflit çeflit çerez,
konsome, nemse böre¤i, mayonezli ›stakoz, mantarl›
kuzu filetosu, kareli piliç f›r›n›, zeytinya¤l› enginar, pilav,
kaymakl› severan tatl›s›, dondurma ve meyvelerden
olufluyor. Mönünün tarihi 20 Temmuz 1912.

Yemek öncesi ya da sonras› ritüelleri var m›yd›?
Hay›r, yaln›zca hiyerarflik bir yap› vard›. Sofraya önce
babaannem, sonra di¤erleri otururdu. Kimse sofradan
yemek bitmeden önce kalkmazd›. Bugün bu yok. O za-
manlar yemek yemek resmi bir olayd›. 

Yemek s›ras›nda müzik dinlenir miydi?
Müzik dinlenmezdi, kiflisel olarak müzikli yeme¤i yad›r-

gar›m çünkü yeme¤i dinleyemiyorsunuz. Müzik olunca
yan›n›zdakilerle de konuflam›yorsunuz.

Servis s›ras›nda kullan›lan tabak çatal gibi malzemeler
nas›ld›?
Bugün kulland›¤›m›z flekildeydi. Bir tek fark vard›, mey-
veyle birlikte bir kase getirilirdi. Kasenin içinde su ve bir
dilim limon olurdu. Meyveyi elimizle yedikten sonra eli-
mizi kasenin içindeki suyla y›kar, peçeteyle kurulard›k.
Bugün onun yerine kolonyal› mendil getiriyorlar.

Misafir gelince masa düzeninde de¤ifliklik olur muydu?
Babaannem sofran›n bafl›nda, onun sa¤›nda büyükba-
bam, sonra da misafirler yer al›rd›. Misafir olunca yemek-
ler daha nefleli geçerdi. Çünkü misafirlerle konuflulurdu.
Aile meclisinde misafir olunca, çocuklar misafirlerin elini
öptükten sonra sofraya otururdu.  

Konuklar›n belli bir s›n›f s›ralamas› var m›yd› ve mönü
buna göre mi haz›rlan›rd›?
Evet, örne¤in Çerkez tavu¤u her misafire ç›kmazd›.
Çünkü zahmetli bir yemekti, yemekten 24 saat önce
haz›rlanmaya bafllan›rd›. Osmanl›’da tevazu vard›, “size
lay›k de¤il”in kökeni buradan gelir. Bugünkü gibi misa-
firli¤e haber verilmeden gidilmezdi. Arkadafllara söy-
lenmeyecek fleyler, aile s›rlar› vard›. Bugün daha rahat
ve sa¤l›kl› bir yaflant›m›z var. O dönemde ailede arka-
dafll›k yoktu, çocu¤a tokat atmak ola¤an bir fleydi.

Cumhuriyet’in ilk y›llar›na ait mönüleriniz de var. Os-
manl› Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi mönülerini karfl›-
laflt›racak olursak nas›l bir sonuca ulafl›r›z?
Benim gitti¤im davetlerin mönülerini de topluyorum.
Torunlar›m için bu koleksiyon üç nesildir saklan›yor.
Cumhuriyet Dönemi’de alafrangalar art›yor. Pilav d›fl›n-
da tüm yemekler alafranga. Avrupa’dan aflç›lar gelip

çal›fl›yor. Bolu’lu aflç›lar da bu yemekleri ö¤reniyor. Os-
manl›’da aflç›lar aras›nda lonca sistemi vard›. Aflç›bafl›
kona¤a al›nmadan önce pirinç pilav› yapmas› istenirdi.
Hafif taneli, çok ya¤l› olmayan pilav k›stast›. ‹fle al›nan
aflç› kendi tayfas›n› ve malzemelerini getirirdi. Loncada
aflç› olabilmek için loncadan üç hakem aflç›ya akflam
yeme¤i piflirmek zorunluydu. Aflç› uygun bulursa, ona
kuflak ve saat verirlerdi. Bir kona¤a vurulan en büyük
darbe aflç›bafl›n›n kovulmas› ya da ayr›lmas›yd›, çünkü
yeni aflç› gelinceye kadar k›tl›k çekilirdi. 

Koleksiyonunuzdaki en özel mönü hangisi?
Keflke ben de orada olsayd›m dedirten mönü, yeme¤e
düflkün bir grup Amerikal›’ya ait. Bu grubun bir di¤er
özelli¤i zengin bir kava ve flarap bilgisine sahip olmas›.
Bu kifliler bir araya gelince, yemek haz›rlay›p flaraplarla
efllefltiriyorlarm›fl. Bu gruba dahil olmak, bilinçli, göste-
riflten uzak, keyifli gecelerde bulunmak isterdim.

Peki ya flimdiki mönülerle geçmiflteki mönüleri karfl›lafl-
t›r›rsak?
Geçmiflteki mönüler malzeme üzerine kurulu, örne¤in
enginar. fiimdiki mönülerde ise flafl›rt›c›l›k ve görsellik
ön planda. Modern yemeklerin sunuldu¤u restoranlar-
da öyle tabaklar geliyor ki insan bozmaya k›yam›yor,
hepsi sanat eseri gibi. Ayr›ca al›fl›lan g›dalara farkl› mal-
zemeler katarak yeni kombinasyonlar oluflturuyorlar.
Bazen bu kombinasyonlar flafl›rt›c› olabiliyor.

6968 yemek kültürü: Muhtar Kat›rc›o¤lu

“Belki de dünyan›n en zengin mutfa¤› olan Osmanl› mutfa¤›na ait pek çok yemek ne yaz›k ki art›k bilin-
miyor. Yeni yaz›ya geçilmesi, yeterli yaz›l› kayna¤›n olmamas›, Osmanl› Devleti’nin son dönemlerindeki
Bat› hayranl›¤› yemek kültürünü fakirlefltirdi.”

Muhtar Kat›rc›o¤lu



S inemada güldürmek zordur. Çünkü herkesin
mizah anlay›fl› farkl›d›r. Dünyada bunu baflarm›fl
ender oyunculardan biri Charlie Chaplin’dir.

Kuflkusuz Türkiye’de de Kemal Sunal... 

Sinemada komedi, tüm dünyada her zaman satan ve
istenilen bir tür. Özellikle Türkiye’de son y›llarda dram
ve aksiyon filmlerinde bile komedinin öne ç›kan bir un-
sur oldu¤u görülüyor. Bu, kimi zaman ticari kayg›larla
iliflkilendirilse de, komedi izleyici taraf›ndan her zaman
tercih ediliyor. Vizontele ve GORA filmleri, son dönem
Türk sinemas›nda ulaflt›klar› gifle has›lat›yla bunu ka-
n›tl›yor. Yak›n zamana kadar vizyonda olan Maskeli
Befller ‹ntikam Peflinde, Döngel Karhanesi ve 
H›rs›z Var da son dönem komedi filmlerine örnek gös-
terilebilir. 

Türk sinemas›nda “Kemal Sunal” fenomeni 
Kemal Sunal, Türk sinemas›nda “komedi” deyince hepi-
mizin akl›na gelen ilk isim. Oyunculu¤u ve de¤iflik tiple-
meleriyle Türk sinemas›na farkl› bir soluk getirdi. Yüz
hatlar›, mimikleri ve tav›rlar›yla izleyiciyi güldürmesinin
yan›nda her filmi farkl› bir toplumsal sorunu ele ald›. Su-
nal, Türk sinemas›nda ilk olarak “‹nek fiaban” tipleme-
siyle sevildi. Salako (1975), Kap›c›lar Kral› (1976), Süt
Kardefller (1976), Tosun Pafla (1976), Çöpçüler Kral›
(1977), Davaro (1981) ve Hababam S›n›f›’n›n seri filmle-
ri, ilk akl›m›za gelen filmleri. Sunal’›n canland›rd›¤› karak-
terlerin baz› ortak özellikleri vard›: Saf, temiz, yard›mse-
ver, üçka¤›tç›l›k yapmayan, samimi ve ara s›ra afl›r›ya
kaçmadan argo kelimeler kullanan... Her filmde bu özel-
likleri tafl›yan farkl› karakterlerle karfl›m›za ç›kt›. Salako
filminde a¤ayla mücadele etti, Bekçiler Kral›’nda sanayi
at›klar›yla çocuklar› zehirleyen ifladam›na kafa tuttu, Or-
tadirek fiaban’da çetelerle mücadele eden ortadirekten
bir insan› canland›rd›. 

Hababam S›n›f›: Bir komedi klasi¤i...  
Kemal Sunal’›n “‹nek fiaban” tiplemesiyle baflrolünde
oynad›¤› Hababam S›n›f›, Türk sinema tarihinde komedi
türünün klasikleflmifl unutulmaz filmlerinden biri olarak
kabul edilir. R›fat Ilgaz’›n ayn› isimli ünlü eserinden uyar-
lanan filmin ilki 1975 y›l›nda çekildi. ‹zleyiciden büyük ilgi
gören filmin birçok devam filmi çekildi: Hababam S›n›f›
S›n›fta Kald› (1975), Hababam S›n›f› Uyan›yor (1976),

Hababam S›n›f› Tatilde (1977), Hababam S›n›f› Dokuz
Do¤uruyor (1978), Hababam S›n›f› Güle Güle (1981). Bu
filmleri bugün hala ayn› keyifle gülerek izliyoruz. Film,
Münir Özkul’dan Adile Naflit’e, Kemal Sunal’dan ‹lyas
Salman’a, Halit Akçatepe’den fiener fien ve Tar›k
Akan’a kadar birçok ünlü sanatç›dan oluflan kadrosuyla
da sinema tarihinde önemli bir yer tutuyor. Film, bu y›l in-
ternette onbinlerce sinema izleyicisinin kat›ld›¤› oylama-
da “dünyan›n en komik üçüncü filmi” seçildi. Kemal Su-
nal’›n unutulmaz filmi “Tosun Pafla”da, ayn› listede 18.
s›rada yer ald›. 

fiener fien, ‹lyas Salman ve Adile Naflit 
fiener fien, ‹lyas Salman ve Adile Naflit.... Türk sinema-
s›nda komedi deyince akl›m›za gelen en baflar›l› isimler-
den. fiener fien, Hababam S›n›f› filminde beden e¤itimi

ö¤retmenini canland›rd›¤› “Body Ekrem” rolüyle çok ko-
nufluldu. Kibar Feyzo (1978), Banker Bilo (1980), fialvar
Davas› (1983), fiekerpare (1983), Zü¤ürt A¤a (1985) ve
Muhsin Bey (1987) oyuncunun en çok izlenen filmlerin-
den baz›lar›. fiener fien’in sinemada canland›rd›¤› karak-
terler, Kemal Sunal’›n aksine kurnaz, sinsi ve üçka¤›tç›
özellikleriyle ön plana ç›k›yor. ‹lyas Salman, Hababam
S›n›f›’nda canland›rd›¤› Anadolu’dan gelen bir afliretin
o¤lu tiplemesiyle sevildi. Oyuncunun en çok izlenen ve
haf›zalarda kalan filmlerinden biri Çiçek Abbas (1982).
Oyuncu filmde iyi niyetli, çal›flkan, h›rsl› ve sevdi¤i için
mücadele eden karakter özelliklerine sahip Abbas’› can-
land›rd›. Adile Naflit... Cana yak›nl›¤›, sevimlili¤i, tonton-
lu¤u ve o hepimizin haf›zas›na kaz›nm›fl tatl› gülüflüyle
Türk sinemas›nda çok önemli bir yere sahip. Hababam
S›n›f›’n›n Hafize Anas›, Nefleli Günler’in Saadet’i, Süt
Kardefller’in Melek’i, Gülen Gözler’in Nezaketi... Her fle-
yin ötesinde Türk halk›n›n “Adile Abla’s›”. 

71 sinema70 sinema
haz›rlayan: demet fleker

H›rs›z Var
H›rs›z Var, bir aksiyon-ko-

medi filmi. Yönetmenli¤ini
O¤uzhan Tercan’›n yapt›¤› fil-
min oyuncu kadrosunda Haluk
Bilginer, Mehmet Ali Erbil, Gül-
se Birsel, Gamze Özçelik, Birol
Ünel, Dost Elver ve Suna Pe-
kuysal yer al›yor. Tüm malvarl›-
¤›na el konan ve kalp krizi geçi-
rerek ölen bir ifladam›n›n kar›s›-
n›n (Gülse Birsel) marjinal bir

modac› olan a¤abeyi (Haluk Bilginer) büyük bir defile dü-
zenliyor. Defilenin bafl mankeni (Gamze Özçelik) bir sü-
re önce ad› yeralt› dünyas›yla birlikte an›lan (Mehmet Ali
Erbil) kifliyle bir birliktelik yaflar. Hapisten ç›kan eski
sevgilinin ve bir soyguncu çetesinin (Birol Ünel, Fatih
Ak›n ve Mustafa Turan) defilenin yap›ld›¤› befl y›ld›zl› ote-
le gelmesiyle birlikte olaylar birbirini kovalar. Film, son
befl alt› y›l Türkiye’sinin en önemli gündem maddelerini
oluflturan finans, medya, yeralt› dünyas› ve magazinin
bir araya geldi¤i ve mizah, e¤lence ve aksiyon unsurlar›-
n› ele al›yor. Senaryo çal›flmalar› yaklafl›k bir y›l süren
film, Hollywood’da da büyük ilgi gören dijital sinema
teknolojisi ve Sony high-definition kamerayla çekildi. 

Döngel Karhanesi 
Son dönem komedi filmleri içinde en çok konuflulanlardan biri Döngel Karhanesi. Filmde

Metin Akp›nar, Ahmet U¤urlu, Zihni Göktay, Fadik Sevin Atasoy’un d›fl›nda konuk oyun-
cu olarak Zekeriya Beyaz ve Kadir Çelik de yer al›yor. Hakan Algül’ün yönetmenli¤ini yapt›-
¤› film, bir genelev sahibinin bankadan ald›¤› krediyi geri ödeyememesi nedeniyle, bankan›n
geneleve el koymas›yla bafll›yor. Ard›ndan bankaya da Bat›k ‹flletmeler Fonu taraf›ndan el
konulunca, genelev fona geçmifl oluyor. Fon, iflletmelerden herhangi birinden kar etmek is-
tiyor ve bunun için en uygun iflletmenin “Döngel E¤lence Tesisleri” oldu¤una karar veriliyor.
‹flletmeyi kara geçirmesi için de bir memur görevlendiriliyor.  Film komedinin yan› s›ra Türki-
ye’nin baz› aksayan yönlerini de elefltiriyor. Filmin kamera arkas›nda 70 kiflilik bir ekip, 40 ki-
flilik oyuncu ve yaklafl›k 700-800 kiflilik figüran kadrosu yer ald›. Çekimler Sapanca’da ger-
çeklefltirildi. Senaryo gere¤i Sapanca Gölü üzerindeki iskele geniflletildi. 

Maskeli Befller ‹ntikam Peflinde 
Maskeli Befller ‹ntikam Peflinde, yak›n zamana kadar vizyonda olan ve son dönem

komedi filmlerine verilebilecek örneklerden biri. Hababam S›n›f› Askerde filminin
kadrosunda yer alan fiafak Sezer, Memet Ali Alabora, Peker Aç›kal›n, Cengiz Küçükayvaz
ve Melih Ekener filmde yeniden bir araya geldi. Murat Aslan’›n yönetmenli¤ini yapt›¤› film-
de, ayn› yetimhanede büyüyüp birer suçlu olmaktan kurtulamayan befl arkadafl›n, y›llar
sonra bir araya gelip ulvi bir amaç u¤runa harekete geçmeleri anlat›l›yor. Yetimhanede bü-
yüyen ve befl yak›n arkadafl 27 y›l sonra uzmanlaflm›fl birer h›rs›z olurlar ve bir gün hap-
se girerler. Ama bir süre sonra genel aftan yararlanarak tahliye olurlar ve bir daha suç ifl-
lememeye tövbe ederler. Ancak, bu durum çok uzun sürmez. Filmin befl hafta süren çe-
kimleri ‹stanbul’da 25 farkl› mekanda gerçeklefltirildi. Çekim mekanlar›n›n birço¤u s›f›rdan
infla edildi. 1978 y›l›nda geçen film için yeni giysiler tasarland›. 

Türk sinemas›n›n “güldürenleri”
Komedi, Türk ve dünya sinemas›n›n vazgeçilmez türlerinden biri. Türkiye’de komedi deyince akl›m›za ilk
olarak Kemal Sunal ve Hababam S›n›f› gelir. Bunun nedeni hala izleniyor olmalar›. 

Son dönem Türk filmlerinde, dram ve aksiyon filmleri de dahil olmak üzere, komediye çok s›k yer 
veriliyor. Vizontele, GORA, Maskeli Befller ‹ntikam Peflinde, Döngel Karhanesi ve H›rs›z Var bu 

filmlerden baz›lar›... 
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Foto¤raflarla 20. Yüzy›l›n

Sosyal Tarihi’nde, dün-

yan›n dört bir yan›nda 20.

yüzy›la damgas›n› vuran bin-

lerce olay, bu olaylar›n haf›-

zalarda yer edinmesini sa¤-

layan yüzlerce foto¤raf yer

al›yor. 10 ciltten oluflan kitap

tarihin pek ço¤u unutulmufl

ibretlik olaylar›na dikkat çe-

kiyor. Her biri 10 y›la bölün-

müfl 10 kitaptan oluflan yüz y›ll›k tarihte neler yok ki...

Savafllar, devrimler, keflifler, soyk›r›mlar, açl›k, sefalet,

bolluk, ›rk ayr›mc›l›¤›, kutuplaflmalar... 20. yüzy›la yön

veren siyasetçiler, bulufllar› insanl›¤a ça¤ atlatan kaflif-

ler, müzikleriyle kitleleri pefllerinden sürükleyen starlar,

k›sacas› geride b›rakt›¤›m›z insanl›k tarihinin belki de en

uzun yüzy›l›n›n 10 cilde s›¤d›r›lm›fl endeksi niteli¤inde...

Kitapta ‹ngiliz gazeteci Nick Yapp’›n duyarl› notlar› var.

Önemli kifliliklerin, olaylar›n ve her 10 y›la damgas›n›

vuran trendlerin, moda, müzik, spor, bilim ve teknolo-

jinin çarp›c› foto¤raflar› ve hikayesi yer al›yor. Bunun da

ötesinde s›radan insanlar, gençler, çocuklar ve onlar›n

özel tutku, merak, nefle, keyif, hüzün ve sevinçlerine

yer veriliyor. Literatür Yay›nc›l›k’tan ç›kan kitapta, 20.

yüzy›lda yaflayan insanlar›n gündemini asl›nda hep

savafl ve bu savafllar›n etkilerinin iflgal etti¤i görülüyor.

Bat›’da çocuklu¤un tari-

hi, bir bilim dal› olarak

son 50 y›lda h›zla geliflti;

psikoloji, sosyoloji, antropo-

lojiyle tarih aras›nda yeni

köprüler kuruldu. Türkiye’de

ise bu konuyu sistemli bi-

çimde ele alan bir çal›flma-

n›n eksikli¤i uzun y›llar his-

sedildi. Türkiye’de

Çocuklu¤un Tarihi  Türki-

ye’de çocuklu¤un tarihine ilk kez bütünlüklü ve özgün

bir bak›fl getiriyor. Prof. Dr. Bekir Onur, çocuklu¤un

yaklafl›k iki yüz y›ll›k geçmiflini an›lardan yola ç›karak iz-

liyor ve yorumluyor. Bu genifl kapsaml› çal›flmada ço-

cuklar›n gündelik yaflam›, çocuklara iliflkin gelenekler,

çocuk yetifltirme yöntemleri, e¤itim-ö¤retim pratikleri,

oyun ve e¤lence kültürü zengin örneklerle inceleniyor.

‹mge Kitabevi Yay›nc›l›k’tan ç›kan kitab› okuyanlar, ço-

cuklarla ilgili flimdiye kadar hiç duymad›klar› ve flafl›ra-

caklar› birçok gerçekle karfl›laflacaklar. Belki bundan

sonra çocuklar›n› daha iyi anlayacaklar. Kitap,

“Çocuklu¤un da tarihi olur mu” diyenlere bir cevap

niteli¤inde. Kitap, 24. Tüyap Kitap Fuar› kapsam›nda,

düzenlenen ödül töreninde “Y›l›n Telif Kitab›” ödülünü

Asl› Erdo¤an’›n “Hayat›n Sessizli¤inde” adl› kitab›yla

birlikte paylaflt›. 

Futbol, tüm dünyay› peflin-

den sürükleyen ve milyar-

larca insan›n tutkuyla ba¤lan-

d›¤› bir spor. Ortaça¤ ya da

Rönesans’›n ayaktopu oyun-

lar›n›n mirasç›s› olan modern

futbol, 19. yüzy›l›n ‹ngiliz

“public school”lar›nda Foot-

ball Association ad› alt›nda

ortaya ç›kt›. Kurallar›n›n ba-

sitli¤i sayesinde önce Avru-

pa’y›, birkaç y›l içinde de bütün dünyay› fethederek tar-

t›flmas›z en yayg›n ve en evrensel spor haline geldi.

Pele, Platini, Maradona, Figo ve Zidane gibi oyuncular

dünya çap›nda üne kavufltular. Dünya Kupas›’n›n As-

ya’da (Güney Kore ve Japonya) düzenlenmesiyle futbol

tamamen küreselleflti. Pazar mant›¤›n›n kurallar›na bo-

yun e¤en bir gösteri olarak futbol, bugünün dünyas›n›

tüm di¤er sporlardan çok daha aç›k flekilde yans›t›yor.

Alfred Wahl, her fleyden önce oyunun güzelli¤ini, me-

flin yuvarla¤›n flampiyonlar›n› ve taraftarlar› stadyumlar-

da bir araya getiren tutku ve coflkuyu yücelten bir ta-

rihsel anlat›mla futbolun bilinmeyen yönlerini ayd›nlat›-

yor. Yap› Kredi Yay›nlar›’n›n Genel Kültür serisinden ç›-

kan kitap “sporlar›n kral›” olan futbolun dününü ve bu-

gününü anlat›yor. Kitapta ayr›ca haf›zalarda yer etmifl

foto¤raflara yer veriliyor. 

FOTO⁄RAFLARLA 20.
YÜZYILIN SOSYAL TAR‹H‹ 

TEKNOLOJ‹N‹N 
BAfiYAPITLARI 

ASP‹R‹N / MUC‹ZE ‹LACIN
ÇARPICI ÖYKÜSÜ

AYAKTOPU 
FUTBOLUN ÖYKÜSÜ 

TÜRK‹YE’DE
ÇOCUKLU⁄UN TAR‹H‹ 

Teknolojinin Baflyap›tlar›,

mühendislik alan›ndaki

ola¤anüstü bilgi birikiminin,

harika araçlar›n, ak›ll› makine-

lerin ve insan› hayrete düflü-

ren yap›lar›n güzelli¤i ve kar-

mafl›kl›¤›n›n heyecan verici hi-

kayesini ele al›yor. ‹nsanlar

tarih boyunca yaflam› daha

da kolaylaflt›racak yollar bul-

maya çal›flt›lar. E.E. Levis ki-

tapta, eski M›s›r’da piramitlerin inflas›; tekerlekçi usta-

lar›n›n zanaat›n›n hayranl›k verici geliflimi; Leonardo da

Vinci’nin defterlerinden de görülebilece¤i gibi görsel-

lefltirmeden giderek daha fazla yararlan›lmas›; Gali-

leo’nun bilim ve mühendisli¤i bir araya getirmeye yö-

nelik öncü çal›flmalar›; temel bilimin, mühendisli¤in ve

tasar›m yeniliklerinin giderek artan önemi; uzay uçufl-

lar›nda örnekleri görülebilece¤i gibi riskleri en aza in-

dirmeye çal›fl›l›rken efli benzeri görülmedik kahraman-

l›klara giriflilmesinin yaratt›¤› zorluklar ve di¤erleri gibi

pek çok konuyu ayd›nlat›yor. Kitap telgraf› icat eden

Samuel Morse’un karfl›laflt›¤› zorluklardan Apollo

program› s›ras›ndaki muazzam ekip çal›flmas›na kadar

yarat›c› mühendisli¤in, mimarl›¤›n ve tasar›m›n tarihini

anlat›yor. Kitapta pekçok buluflun perde arkas›nda

kalan hikayesini ö¤renecek ve flafl›racaks›n›z. 

‹ngiliz gazeteci-yazar ve tele-

vizyon yap›mc›s› Diarmuid

Jeffreys, Aspirin’le ilgili yapt›¤›

detayl› araflt›rmalar› “Aspirin-

Mucize ‹lac›n Çarp›c› Öyküsü”

adl› kitab›nda toplad›. Jeffreys,

ilac›n ça¤lar boyu süren keflfe-

dilifl maceras›n› anlat›yor. As-

pirin, her türlü a¤r›y› geçiren

mucize ilaç. Atefl düflürücü ve

a¤r› kesici etkisinin yan›nda,

kalp damar hastal›klar›nda etkin olarak kullan›labilece-

¤i klinik deneylerle kan›tlanm›fl bir ilaç. Aspirini Bayer

firmas› çal›flanlar›ndan Felix Hoffman buldu. Kitapta bu

mucize ilac›n polisiye macera sürükleyicili¤indeki öykü-

sü ak›c› bir dille anlat›l›yor. Türkçe’ye de çevrilen kitap-

ta Aspirin’le ilgili bugüne kadar hiç bilmedi¤iniz çarp›c›

detaylar yer al›yor. 1918-1919 y›llar›nda gerçekleflen

savafllarda kullan›lan aspirin, insanlar›n virüslerle

savaflmas›n› sa¤lad›. Öyle ki ilac›n öyküsü eski M›s›r’a

ait bir papirüsten 18. yüzy›lda bir papaz›n sö¤üt a¤ac›

kabu¤unu kurutup ilaç olarak kullanmas›na ve ilac›n bir

boya fabrikas›ndaki ilk üretimine dek uzan›yor. Aspirin

ad› konulan ilac›n 1. Dünya Savafl›’yla birlikte sermaye-

iktidar iliflkisinin k›skac›na girmesi, daha sonra pazara

hakim olmak amac›yla k›yas›ya yürütülen patent kav-

galar›, 2. Dünya Savafl›’ndaki inan›lmaz rolü ve sat›fl›... 

Osmanl› Mutfa¤›... ‹s-

tanbul’daki saray

mutfa¤›nda ve saray çev-

resinde yaflayan, güzel

yemeklerden hofllanan bir

seçkinler grubu taraf›n-

dan 15. yüzy›ldan itibaren

biçimlendirilmifl bir yemek

kültürü. Bu kültür, kullan›-

lan malzemeden piflirme

yöntemlerine, yemek çe-

flitlerinden yemek yeme al›flkanl›klar›na, yemek ö¤ünleri-

ne, sofradaki görgü kurallar›na, mutfak binalar›na dek

pek çok konuyu kaps›yor. Marianna Yerasimos taraf›n-

dan yaz›lan kitapta, Osmanl› yemek kültürünü oluflturan

ö¤elere de¤iniliyor. Ayr›ca Osmanl› mutfa¤›ndan al›n›p

ça¤dafl mutfa¤a uyarlanan, denenmifl ve yap›labilir 99

yemek tarifine yer veriliyor. Kitapta Osmanl›lar›n beslen-

me al›flkanl›klar›n› kavramak için bazen 7. yüzy›l›n Orta

Asya’s›na; bir yeme¤in köklerini bulmak için 9. yüzy›la,

Abbasi ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti Ba¤dat’a; pilavlar›n

s›rr›n› çözmek için 13. yüzy›la, Mo¤ol istilas›na u¤rayan

Anadolu’ya, Safevi Saray›’na gidiliyor. Bu arada 15. yüz-

y›l›n çok öncesinden günümüze kadar yaln›zca zaman

içinde de¤il, mekanlar içinde de yolculu¤a ç›k›l›yor. Hat-

ta bal›k, bal›k yumurtas›, havyar, lakerda ya da lalanga

için Bizans ve Roma ‹mparatorlu¤u’na kadar gidiliyor.

500 YILLIK OSMANLI
MUTFA⁄I
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14. Ulusal Kalite Kongresi ‹stanbul’da yap›ld›

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Feyhan Kalpakl›o¤lu Koç Üniversitesi’nde

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu ve Su ‹çecek ve Turizm Baflkan Yard›m-

c›s› Olcay Sunucu Adapazar› Hendek Yaflam P›nar›m
Su Tesisleri’ni ziyaret ederek tesislerdeki iflleyifl ve ge-
liflmelerle ilgili bilgiler ald›. Feyhan Kalpakl›o¤lu, Türki-
ye’nin su kaynaklar› bak›m›ndan zengin bir ülke oldu-

¤unu, ancak k›rsal bölgelerde halk›n önemli ölçüde ye-
rel kaynaklar› kulland›¤›n› belirterek markal›, damaca-
nal› su tüketiminin giderek artmas›n›n gereklili¤ini vur-
gulad›. Ayr›ca Türkiye’deki su pazar›n›n gelecek vaat
etti¤ini, pazarda olumlu geliflmelerin ve ilerlemelerin
görüldü¤ünü belirtti.

Yaflar Toplulu¤u kuruluflu olan Dyo, Türkiye’de ilk

defa üretti¤i nano teknolojili boyalarla tarihi binala-

r› zamana karfl› koruyor. ‹zmir’in tarihi yap›lar›ndan

olan Borsa Saray›, Dyo’nun nano teknoloji kullanarak

üretti¤i ›fl›kla kendi kendini temizleyen d›fl cephe boya-

s› Nanotex’le yenilendi. 23 Temmuz 1928’de hizmete

giren Borsa Saray›’n›n iç cepheleri ise Dyo’nun ›fl›kla

kendi kendisini temizleyen mat iç cephe boyas› Nano-

mat’la renklenecek.

Yaflar Üniversitesi’nden
“Hedef 20.000 Kitap” 

Adapazar› Hendek Yaflam P›nar›m Su
Tesisi’ne üst yönetimden ziyaret

14. Ulusal Kalite Kongresi, Türkiye Kalite Derne¤i
(KALDER) taraf›ndan ‹stanbul Lütfi K›rdar Uluslara-

ras› Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenlendi. 

Dünya Ekonomi Enstitüsü ve Macaristan Akademisi
Genel Direktörü Prof. Dr. Andreas Inotai, Goodyear
Lastikleri A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Harish Khosla,
Alarko Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ‹shak Alaton
ve farkl› sektörlerden yüzü aflk›n üst düzey temsilci
kongredeki oturumlara konuflmac› olarak kat›ld›. “Viz-
yondan Eyleme” ana temas›n›n ifllendi¤i 14. Ulusal Ka-
lite Kongresi’nde Yaflar Toplulu¤u Yönetim Kurulu
Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu da bir konuflma yapt›.

Kalpakl›o¤lu konuflmas›nda, Yaflar Grubu’nun çevreye,
toplumsal konulara hassas oldu¤unu vurgulad›. Gru-
bun temelinde yenilikçili¤in önemli yer teflkil etti¤ini an-
latan Kalpakl›o¤lu, Yaflar Toplulu¤u’nun 60. y›l›na gi-
rerken güçlü bir vizyona sahip oldu¤unu ifade etti. Ku-
rumlar› vizyonlar›na bireylerin ulaflt›rd›¤›n›, eyleme ge-

çiflte ise bireylerin nas›l bir örgüt yap›s›nda olduklar›n›n
önem tafl›d›¤›n› anlatt›. Kalpakl›o¤lu tüketiciye yak›n ol-
man›n, onlar›n ihtiyaç ve beklentilerini bilmenin önemi-
ne de¤inerek, bilinir, güvenilir ve güçlü bir marka olma-
n›n da önemli oldu¤unu vurgulad›. 14. Uluslararas› Ka-
lite Kongresi’nde Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun yapt›¤› ko-
nuflma kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle dinlendi.

Yaflar’dan e¤itime 
teknolojik destek

Viking Ka¤›t’tan e¤itime destek

Bugüne kadar e¤itime önemli katk›lar yapan, Türki-
ye’nin önde gelen sanayi kurulufllar›ndan Yaflar

Holding, Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühen-
disli¤i bölümüne SAP R/3 Laboratuvar› kuruyor.

Türkiye’de ve dünyada büyük ölçekli firmalarda pazar
pay› en büyük “Kurumsal Kaynak Planlama” yaz›l›m›
olan SAP, Yaflar Holding flirketlerinde 1996 y›l›nda kul-
lan›lmaya baflland›. Ticari potansiyeli yüksek olan ve
uluslararas› çal›flan kurulufllar›n tercih etti¤i bir prog-
ram olan SAP, bundan böyle Ege Üniversitesi ö¤renci-
leri taraf›ndan da kullan›lacak. 

Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi yetkilileri,
Yaflar Holding taraf›ndan yapt›r›lan modern bilgisayar
laboratuvar›n›n ö¤renciler için önemli bir olanak ve f›r-
sat oldu¤unu belirtti. 

Yaflar Toplulu¤u flirketlerinden Viking Ka¤›t, Balçova
Belediyesi’nin okul öncesi e¤itim alamayan çocuk-

lar› okula haz›rlamak amac›yla organize etti¤i, “Erken
Çocukluk Geliflimini Destekleme Projesi” ne ürün des-
te¤i verdi. 5-6 yafl grubu çocuklar›n kat›ld›¤› e¤itim pro-
jesinde, ilkokula bafllad›klar›nda yafl›tlar›ndan geri kal-
mamalar› ad›na çocuklara 40 gün süreyle e¤itim verildi.
Düzenlenen diploma töreninde, portföyünde bulunan
Tuvalet Ka¤›d›, Havlu ve Peçete ürünleriyle destek ve-

ren Viking Ka¤›t’a projeye katk›lar›ndan dolay› Balçova
Belediye Baflkan› Mehmet Ali Çalkaya taraf›ndan te-
flekkür plaketi verildi. Törende konuflma yapan Balço-
va Belediye Baflkan› Mehmet Ali Çalkaya, “Türk ekono-
misine önemli katk›lar yapan Yaflar Toplulu¤u’na ait Vi-
king Ka¤›t’›n kampanyam›za gösterdi¤i içten ilgi ve
sa¤lad›¤› destek özel sektöre örnek olmal›d›r. Belediye-
mizin sosyal projelerinde gelecekte de birlikte çal›flma-
y› hedefliyoruz” dedi. 

Bedri Rahmi Eyübo¤lu ve
efli Eren Eyübo¤lu sergisi
Selçuk Yaflar E¤itim ve
Kültür Vakf›, flair-yazar ve
ressam Bedri Rahmi Eyü-
bo¤lu ve efli Eren Eyü-
bo¤lu’nun resim sergisini sanatseverlerin be¤enisine
sundu. Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan
Kalpakl›o¤lu ve yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan da zi-
yaret edilen serginin aç›l›fl›n› ‹zmir Vali Yard›mc›s› Sait
Topo¤lu yapt›. ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akade-
misi mezunu olan ve Paris’te Andre Lhote atölyesinde
de çal›flan, ustal›k y›llar›nda eserlerinde Anadolu du-
yarl›l›¤›n› yans›tan Bedri Rahmi’nin birçok ünlü tablosu
Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan gerçeklefltirilen
etkinlikte sergilendi. 

Mustafa Ayaz resim sergisi
Yaflar E¤itim ve Kültür Vak-
f› Selçuk Yaflar Sanat Gale-
risi, 2005-2006 sezonunu,
Mustafa Ayaz sergisiyle aç-
t›. Ayaz 1938’de Trab-
zon’da do¤du. 1963’te Ga-
zi E¤itim Enstitüsü Resim-‹fl
Bölümü’nü bitirdi ve burada asistan olarak çal›flmaya
bafllad›. 1985-1987 aras›nda Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Bilkent Üniversite-
si’nde görev yapt›. Birçok müze ve koleksiyonlarda
eseri bulunan sanatç›, 1980-1983’te Devlet Resim ve
Heykel Sergileri’nde, 1975 ve 1977’de Dyo Resim Ya-
r›flmalar›’nda baflar› ödülleri ald›. Ayaz, çal›flmalar›n›
1988’den bu yana kendi atölyesinde sürdürüyor.

Yaflar Üniversitesi e¤itime yard›mc› olmak, entelek-
tüel bilgiyi art›rmak ve ‹zmir halk›yla paylaflmak için

“Hedef 20.000 Kitap” ba¤›fl kampanyas›n› bafllatt›.
Türkiye’nin duayen ifladamlar›ndan Yaflar Holding
Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar taraf›ndan kurulan ve
e¤itim alan›nda ö¤rencilerine modern imkanlar sunan
Yaflar Üniversitesi, ‹zmir’de ve Ege Bölgesi’nin di¤er
kentlerinde büyük bir kitap ba¤›fl› kampanyas› bafllatt›. 

Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Mesut Ayan, bütün ki-
taplar›n, özel ve büyük koleksiyonlar›n ba¤›fl yapan ki-
flilerin isimleriyle korunup saklanaca¤›n› belirtti. ‹flada-
m› Ergun Özakat taraf›ndan Yaflar Üniversitesi Kütüp-
hanesi’ne ba¤›fllanan 3000 kitap bu kampanyan›n ç›k›fl
noktas› oldu. Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Me-
sut Ayan; Ergun Özakat’a teflekkür ederek, “Baflta ifla-
damlar› olmak üzere tüm halk›m›z› bu kitap kampanya-
m›z› desteklemeye davet ediyoruz dedi”

Bedri Rahmi 

Mustafa Ayaz 

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan
Kalpakl›o¤lu, Koç Üniversitesi’nde Türkiye’de g›-

da sektörünün gelece¤i ve Yaflar Holding’in hedefleri
konusunda bir konuflma yapt›. Kalpakl›o¤lu konufl-
mas›nda, tar›m ve g›da zincirinin Türkiye ekonomisin-
de büyük yer tuttu¤unu, g›da sektörünün gelece¤inin
rekabet gücüne, rekabet gücünün ise tar›m-g›da zin-
cirinin ilk halkas›n› oluflturan tar›m hayvanc›l›k sektö-

ründeki geliflmelere ba¤l› oldu¤unu vurgulad›. Önü-
müzdeki y›llarda hayvanc›l›¤›n, ülkemiz yat›r›mc›lar›n›n
yeni gözdesi haline gelece¤ini de sözlerine ekledi. Ya-
flar G›da Grubu’nun 1975 y›l›ndan bu yana, Türki-
ye’nin ilk özel giriflimi olarak sektörde liderli¤ini sür-
dürdü¤ünü belirten Feyhan Kalpakl›o¤lu, P›nar’›n pek
çok ilke imza att›¤›n› ve tüketici odakl› çal›flt›klar›n›
söyledi.

Selçuk Yaflar Sanat Galerisi 2005-2006 sezonu aç›ld›‹zmir’de tarihi Borsa
Saray› Dyo nano ile
yenilendi
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Tuna Kiremitçi is an author who succeeded in reac-
hing all age groups and all sorts of readers in soci-

ety. According to Kiremitçi, the secret is telling more
with fewer words. Since 1991 Kiremitçi has been
practicing in all fields of writing; poetry, newspaper
corners, scenarios, lyrics, stories, novels and com-
mercial scripts. Kiremitçi has reached masses with his
books; “Leave Before I am Too Attached To You” in
2002, “There Is Lonesome In It” in 2003, “Three On
The Road” and “What Does L.O.V.E Stand For” in
2005. He also has prepared a musical album named
“To The Sea” with the band “Kumdan Kaleler (Castles
Made Of Sand)”

Kiremitçi states that mostly women read his books,
but he adds that throughout the world generally wo-
men read more than men. He notes that in Turkiye
men think of novels as feminine and consider they are
“no good” for them. According to Kiremitçi the most
important problem in Turkiye is abnormal women
–men relationships. He states: “In Turkiye, women and
men do not know how to communicate in a contem-

porary base, exchange ideas, become friends and to
make love in a healthy manner. That is a psychological
burden on the society. It is not possible for a man who
cannot establish a healthy relatioship with a woman to
be happy and vice versa. And it is impossible to have
a healty society with unhappy individuals.” 

Kiremitçi says he does not need a special environment
to write and states that the recent popularity of litera-
ture will increase quality in the long run and adds:
“Everyone should be able to write and must write. We
are not a society related with the writing side of our
mother tongue. In that aspect, it is a very good sign to
see a lot of people considering authoring. I have the
worry that Turkish will vanish one day. A nation could
live without the land, national anthem, even without
the flag. But a nation cannot live without the language.
Thus, I find it interesting that people who call themsel-
ves sensitive in national and domestic issues, do not
pay any attention to language. It is promising for the
future of literature to see people reading books, dis-
cussing about books and willing to meet authors”. 

Sometimes a child’s smile, sometimes ‹stanbul’s
traffic, and sometimes the sound of silence, in ot-

her words, converting the rhythm of life to music…
Creating an orchestra with people who would not
know one another but still spend at least eight hours
together in the same company…. Bringing people
from different religions and cultures together to make
music… Even though they may sound impossible,
Okay Temiz achieves these and brings them to reality.

For most musicians the alphabet of music is musical
notes. But for Okay Temiz it is the rhythms in life. What
makes him unique is his creation of music not only by
conceptualizing his own life but also other people’s li-
ves from other cultures. The universality of music is
proven in every Okay Temiz concert. Whoever listens
to him finds something of his/her own in his music.
Temiz who has contributed a great deal in the percep-
tion, importance and application of “rhythm” in Turkiye
is born in February 15. Coincidentally February 15 is
also World Rhythm Day. Temiz, whose life metronome
is faster than his heartbeat, introduces people to

rhythm with corporate studies and Rhythm Workshop.
Also he meets new rhythms in his travels to various
parts of the world. 

According to Temiz, the feeling of rhythm is learned by
hearing rhythms and there are unlimited numbers of
rhythms. Everyone has certain rhythms within themsel-
ves but these feelings must be improved, like in spe-
aking. There is no limit to learning and improving
rhythms. But of course kids learn faster. We ask Temiz
why he shares information and arts and he answers; “I
think that is a habit I had when I was a kid. My mother
played the lute and she shared her musical informati-
on with me. And I started teaching rhythm to kids
when I was in Sweden. I also performed workshops
with autistic kids. I enjoyed teaching what I know to ot-
hers. Swedish government supported me and I rece-
ived offers to teach at the university. When I arrived in
Turkiye, I continued to teach with Rhythm Workshop
and with other studies. I must express that it is hard to
teach, each time you must descend to the same level
of your student and must learn with him/her.”

xxxxxxxxxxx A great brand for a great target

BMD (UBO–United Brands Organization) President
Saruhan Tan, after stating Turkish apparel and

textile sector has outpaced its European rivals, menti-
ons the requirement to become brand names in the
sector. In the 2000’s, both foreign and domestic in-
vestors showed keen interest in the retail sector. Lar-
ge banks were interested in retail chains. The databa-
se formed by the retail sector was a very useful tool for
banks to spread their credit cards. Both the opportu-
nity after the economical crisis and the invaluable data
bank provided rather serious investment flow into the
sector. Since most of the foreign capital preferred to
invest in the retail sector, local brands in the market in-
vested in the sector in order not to lose market gro-
und. The retail sector especially shined with the EU
process, and the total revenues reached a volume of
USD 70 billion, with an increase of 13% when compa-
red to 2004. The sector is very powerful and liquid
with its strong cash flow. Thus number of shopping
malls and stores on the street have increased as well. 

Credit cards, with their installment advantages are
mostly used in apparel and food purchases. Credit
cards especially prevented unfair competition caused
by informal economy. Saruhan Tan, the new board of
advisors member of YKM, mentioned that the expan-
sion of the retail sector is higher than economy with all
the sectors and he expresses that the competition in
the sector must consider service, product and design.
Tan states that Turkiye’s sub-contractor image in the
international market is a major disadvantage, and
adds: “Made in Turkey label is a not a very valuable

and preferred label. We must be able to leave this ima-
ge and start using our label in high quality and bran-
ded products”. 

Tan, expressing that becoming a well known brand is
a long process, states that we have just started the
process compared to the brands abroad. Tan points
out that in order to become a brand, criterias such as
awareness, preferability, quality, design and innovative
spirit are important, Tan adds; “The trend in sales and
marketing is to focus on services instead of prices. It
is important to offer the appropriate price, design and
proper product. Previously brands were trying to offer
services to all age groups and their likings. Now each
brand focuses on a specified mass with its identity”. 

“Anything related to writing is performed with diligence” Rhythm of life

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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“Turkiye is a very funny place”

Bergama, the city where first steps in social sys-
tem, economy, health, arts, city planning, archi-

tecture, education is taken, not only carries the traces
of the past but also lets its visitors experience it. Ber-
gama is the place where paper is innovated. The first
Asian library of 200,000 books and the first large hos-
pital is founded here as well. The first natural healing,
the first complementary medicine applications, the first
engineering, the first city architectural studies were
executed here. The city is the symbol of the first me-
dicine and pharmaceutics studies. City hygiene for the
first time is conducted here. The first commune state,
the first Christian church are founded here as well. Al-
so, it was the first city with four theatres. The first stri-
ke and collective agreement has taken place here.
And the first slave rebellion… 

Waching the past from the top
From the moment you are in Bergama you start seeing
many road signs indicating historical places; the first
large hospital Asklepion, then Bergama Museum,
Temple of Egyptian Gods (Isis)… While getting close

to the antique city on the mount ahead, you go thro-
ugh narrow streets with old Bergama houses. Gene-
rally the houses that are being restored are adjacent
and two story buildings built with hewn and broken
stones. You go up on the hill watching the Kestel Dam
in the lower slopes of the mountain, and you reach Ac-
ropol where many interesting constructions lay. Then
the real adventure starts. Let’s tell you about Berga-
ma, but we sure to advise you to visit them.

Bergama was the centrum for the kingdom with the
same name. It was a very strategic location in the
middle ages, and has become an important center for
the Karesi Sons and Ottoman Empire. The city’s cur-
rent name comes from its antiguity name Pergomon.
Its exact foundation date is unknown, but the informa-
tion gathered from the archeological studies shows
that the rampart walls were built in the 7th century BC
and then urbanization has started. There are so many
places to visit in Bergama, that has witnessed the
ages of the Persian Empire, Alexander the Great, Frig
Empire, Selevkos Kingdom, Rome and Byzantine.

Erdil Yaflaro¤lu, with his colorful Komikaze corner
and his unique jokes, is one of the most admired

caricaturists, whose caricatures are forwarded in e-ma-
ils most of the time. Yaflaro¤lu’s success is backed up
by his 20 years of works since his first caricature when
he was 12 years old. Yaflaro¤lu started his professional
career at Limon magazine, and after Limon’s name
change continued his career in Leman magazine. He
currently continues his works at Penguen magazine,
that he founded with his friends by late 2002. He is very
famous with his Komikaze corner and with the Marlon
character he created in the caricature world. Also his
web site he founded in 1999, Komikaze.net, is among
the most visited web sites in Turkiye. 

He replies those criticisms regarding younger caricatu-
rists drawing apolitical caricatures; “No one can say I
do not draw political caricatures. Actually I draw many
of them. Especially, with Penguen, I draw more political
caricatures. I nearly draw 1/4th of Penguen’s covers.
But I do not mess with politics in the Komikaze world,
that is where I am happy. But I draw it when necessary,

as much as needed. My interests are history, science,
kids, animals, the past and the future. Mostly I work on
these subjects. Because, I love them. But on the other
hand, I read the paper and watch the news and follow
the daily agenda, then there are many subjects that
bother me. And I feel the urge to do something about
them and when I get really angry, I draw.” Yaflaro¤lu
states that, he is not concerned about making people
laugh or think but he is concerned about expressing
himself. He says; “We are people following the world.
We watch the world, interpret it and feel the urge to tell
about it. Some prefer telling about it on the stage.
He/she plays a role in a theater play. Some write bo-
oks, some paint. I preferred to draw caricatures. May-
be I could have written in my own news corner, but I
preferred caricature. Yaflaro¤lu states that he finds Tur-
kiye very amusing regarding sense of humor and mate-
rials, and adds; “When you put so many people coming
from different backgrounds together, naturally there is
humor. Turkiye has a very active and dynamic humoro-
us structure. That is what anyone can observe and it is
very amusing. That is the reason I love Turkiye”. 

Countries have their own food cultures. When we
say Turkish food culture, many things come to our

minds. We own one of the richest cuisines of the world
from the olive oiled foods to meats and vegetables, to
the desserts, to the hors d’oeuvres. One of the major
changes recently observed is the effects of globaliza-
tion felt in countries’ cuisines. Also affected is the Tur-
kish cuisine. Of course changes in our life styles and
our habits play a major role in that as well.  

Now, the woman works and shares the housework
with the man. Therefore, it is no longer the woman’s
duty to cook but it has turned out to be a hobby. At
the same time, it has become a tool for the married
couples to enjoy their time together. 

Of course not only for the married couples but also for
single men and women, cooking has a different as-
pect. One of the neatest joy of life for those young pe-
ople who have learned cooking from courses or books
is to give out parties in their homes where they could
serve the food they cook and try rare recipes. Since
cooking has become a joyous experience, various re-
cipes from various countries’ cuisines are tried and
served nowadays. With the increasing importance of
time, healthy, easy to fix and practical recipes are mo-
re attractive than ever. Lale Apa and Bedriye Medina,
after offering healthy, practical, easy to fix and delici-
ous recipes in their cookbook called “Remix” last year,
released “Remix 2”. We asked Lale Apa and Bedriya
Medina the difference of the new book from the previ-
ous one, they replied; “It is not very much different

from the first book. We wanted to continue with the
same concept in the second book as well. Again the-
re are recipes from the world cuisines and there are
their applicable (in Turkiye) versions. We received po-
sitive feedback from the first book. People enjoyed co-
oking another country’s food at their homes. Since our
readers made us feel their expectation was cooking in-
ternational food, we continued with the same concept.
Indian, Colombian, French, Italian, Chinese, Japanese,
whatever you can think of is in the book. We tried to
create applicable versions of them. Some countries
have some basic recipes that could be fixed anyw-
here. We modernized these recipes and offered in a
different concept. In the second book, there are en-
hanced versions of those basic recipes. Recipes still
maintain their practicality and modernism. We went a
step further and created a bit more original recipes”. 

Remix II

You will remember Ahmet Ertu¤ performing different
professions. But he is probably much widely

known as an architect, since he had the education for
years and applied it for years. He also worked in arc-
hitectural projects abroad. Afterwards, a scholarship
he received in Japan got him closer to photography.
Then he carried design to his photographs. And his
last passion is publishing. Actually in Ertu¤&Kocab›y›k
publishings, he could carry out all his passions. He de-
signs each book, page by page, takes photographs
and in the end the final products are work of art. 

Until now Ertu¤ has prepared approximately 20 books.
He mentions; “Each book caused a new intellectual
door to open and caused a new beginning. I may pre-
fer designing books to architectural designs, because
then all sort of responsibilities belong to me.”  We told
Ertu¤ that his books only address to a specified group
limited by their economical power and cultural accu-
mulation, and we asked why he chose to do so. He
answered: “Ertu¤&Kocab›y›k book series aim to clarify
the unseen and unknown architectural and artistic stu-
dies in the Byzantine and Ottoman era. These books
are pretty much designed within the same concept as
those works of art; either very important artists were
brought to ‹stanbul or they were ordered to do so. We
create those books with the people who would do gre-
at as well. I try to reflect the identities of master crafts-
man who created those ceramic tiles, structures, silk
works in ‹stanbul, Edirne and Bursa onto those pages.
Since we are trying to reach the perfection, each bo-
ok is a work of art, as well. With these books a fabu-

lous thrust in art books have been accomplished and
now there are books for anyone. We brought respec-
tability to books. Now there are people dreaming abo-
ut owning the books we created. Our book “Spiritual
Journey: Sacred Art From Musee Guimet” which tells
about the Asian art collections in Musee Guimet of Pa-
ris was selected in 2004 to be one of the most beau-
tiful and affective cultural heritage books by the Le
Monde newspaper of France. In the “Orientations” ma-
gazine that has expertise in Asian art, the introductory
article suggested people to buy that book instead of
purchasing art work brought from antic sites”. Our qu-
estion to Ertu¤ was the place reflecting his character
the best, he replied: “To me Beyo¤lu of ‹stanbul is the
most dynamic part of the city. It gives me energy to be
able to walk freely among thousands of people with
free souls. The best bookstores in the city are located
here, and it satisfies my need to be close to the newly
published art books. I would prefer respecting to pla-
ces and being affected by them instead of giving a
description of a place reflecting my character.” 

“Life means being in ‹stanbul”

Life started in Bergama
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Coffee and coffee house culture has remained the
same importance it had in the Ottoman era, until

now. Even if you travel to the most remote village of
Anatolia, there are two things you are sure to find: A
mosque and a coffee house. The close relationships of
mosques and coffee houses are still ongoing. Before
or after performing the prayer (namaz), the congrega-
tion gathers together in the coffee house, talks to the
imam (the prayer leader), and spends time together
strengthening their communication. Coffee houses al-
so act as places where links connecting and preser-
ving us as a nation exist. They are not only the places
to sip their coffees and do small talk.

In the 23rd ‹stanbul Film Festival, Jim Jarmush’s mo-
vie of short films named “Coffee and Cigarettes”
(2003) was displayed. Famous actor Roberto Benigni
and famous actress Kate Blanchet and well known
musical artists Tom Waits and Iggy Pop were also in
the movie. The movie focused on coffee, the thing we
would figure out its existence’s importance only when
we realize there is none around. It actually is indispen-
sable and is a part of our lives. When the audience
was leaving the theater after the movie, in which vari-
ous subjects from family to business relationships we-
re analyzed, ended everybody considered one thing:
“Now it would be very nice to have a tasty coffee.”

Following the traces of the coffee sediment, is the pro-
duct of a project started to let the coffee and coffee
house culture live and document the unique characte-
ristics of those coffee houses. Within the project, the
coffee culture is presented as a documentary. The au-

dience has the chance to travel to the history of coffee
starting in the 16th century and reaching today. The
photographs taking part in the project are Y›lmaz Bu-
lut’s and Hakan Kürklü’s works. They have previously
showed that they would bring new concepts to Tur-
kish Documentary Photography with their project na-
med “Doors and Windows”. Photographs used in “Fol-
lowing the traces of the coffee sediment” project is a
proof to that concept. It was a subject; which required
indoor shots, nested with the human factor. And such
a detailed, well performed and careful examination of
the subject was only possible by great patience, a pro-
ven competence and detail oriented eye. The photog-
raphs used in the project are proof that all these three
conditions were met. These photographs not only rep-
resent the places, but with the expertise of compre-
hension and skillfully assembled compositions, they
invite you inside of themselves as well. You not only
see those coffee houses, which have a great role in
our social lives, but you also experience them. 

Following the traces of coffee sediment

East of west, west of east

Recently what we understand from the “fashion de-
signer” concept is far from “tailorship”. Fashion is

far beyond dresses while the concept creations are
based on philosophical themes and cultural represen-
tations. Thus here we present you, academician fashi-
on designer Özlem Süer…

Fashion sector in Turkiye is quite active. Previously the
sector was only implementing and producing, but now
it is turning into creating brand names and now it is
well known throughout the world. Turkish designers
who are opening the doors to foreign countries are
proving that Turkiye exists in fashion with its own de-
signers. Our fashion designers are working hard to
push ‹stanbul as one of the centers for fashion design.
Özlem Süer, who actually is an academician, is the
Turkish delegate of the World Color Union, which is at-
tended by 25 countries, for the past 10 years repre-
senting Turkish Apparel Industry. Süer represents Tur-
kiye in this committee and this committee sets the co-
lors and concepts for the whole world two years from
now. Özlem Süer lets the world know of the Turkish
fashion design concepts, by attending to exhibitions
and fashion shows with her own brand; “Özlem Süer

Made in Turkey”. Özlem states that her performances
are close to art, but demonstrated as clothes. Süer
currently continues her academic studies as an asso-
ciate professor at Mimar Sinan University Performing
Arts Faculty, Textile Department. Süer founded her
textile, design and consulting firm two years ago, onto
her 15 years of academic career. She states; “Throug-
hout my career I worked with well known and very pre-
cious brands. I see myself both as educated and with
the market experience. My greatest dream is to create
a design center, where I could create concepts solely
art and design oriented and they would be widely
known throughout the world.”

According to Süer, design is edited onto the require-
ments of life and the concept is to ease life. Fashion is
focused on changes and fashion itself is a concept
structured on changes. She believes all objects in our
lives could meet with the design concept and design is
the visualization of the whole story. Süer would not
start a collection without first implementing it within a
conceptual fiction, she mentions; “Anything I read, lis-
ten to, watch, my travels, and cultures I see could be
inspiration for me.” 


