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01 sunufl

Ç
ok yak›n bir tarihte Dünya Kad›nlar

Günü’nü kutlad›k. Çal›flma hayat›n-

da, kad›n-erkek k›yaslamalar›na iti-

bar etmememe ra¤men dünyada kad›nlar›n

hak ettikleri pozisyonlara gelmelerine des-

tek vermek ve ülkemiz kad›nlar›n›n sahip ol-

du¤u yarat›c›, giriflimci özellikleri üretime

kazand›rmak ad›na bu yaz›mda bu konuyu

biraz ifllemek istiyorum. ‹statistiklere baka-

rak çok parlak bir tabloyla karfl›laflmasak da

toplumsal kalk›nmay› sa¤lamak, AB uyum

sürecimizde yap›sal reformlarla ülkemizdeki

genç nüfusun ve özellikle kad›nlar›m›z›n e¤i-

tim seviyesini yükseltmek bence yap›lmas›

gereken uzun vadeli yat›r›m.

Kat›l›mc› toplumsal kalk›nma için kad›n›m›z›n

üretim ve hizmet sektöründeki politika ve

karar alma süreçlerine kat›lmas› gerekti¤ine

yürekten inan›yorum. Bugün AB’de de bu

konu gündemde. Son olarak bu konularda

çözüm üretmek amac›yla kurulacak bir ens-

titü bu konuya verilen önemini aç›k bir gös-

tergesidir. Amaç cinsiyetler aras›nda sadece

eflitli¤i sa¤lamak de¤il, AB’nin daha reka-

betçi konuma getirilmesidir. Kad›nlar›n iflgü-

cü olarak ekonomiye katk›da bulunmalar›n›n

Avrupa’n›n rekabet gücüne önemli katk›lar›

olaca¤› düflüncesiyle bu proje bafllat›lm›flt›r.

AB istihdam stratejisinde de “eflit f›rsatlar”

bafll›¤› alt›nda kad›nlar›n aktif çal›flma haya-

t›na al›nmas› vurgulanan bir konudur. Esnek

çal›flma gibi baz› uygulamalar kad›nlar›n ça-

l›flma hayat›na kat›lmas› aç›s›ndan çözümler

getirmifltir. Bu y›l Dünya Ekonomik Forumu

Davos toplant›lar›nda da kad›n erkek eflitli¤i

ve kad›n›n ifl dünyas›ndaki lider konumu

üzerine yo¤unlaflan bafll›klar ifllenen önemli

konular aras›ndayd›. 

Giriflimci lider ve kurumlar bugün globallefl-

me sürecinde baflar›l› olacaklard›r. Giriflim-

cilik sezgilerden düflleri üretme, düflleri pro-

jelere dönüfltürme, projeleri hayata tafl›ma

becerisine sahip olmak demektir. Türki-

ye’de kad›n giriflimci oran›m›z bugün için

tüm OECD ve Avrupa ülkeleri aras›nda en

düflük ülke konumunda. Türkiye’de iflgücü-

ne kat›lan 2-3 milyon kad›n›n sadece yüzde

0.7’si giriflimci. Kad›n giriflimcilerin krediye

ulaflmak, teflvikleri kullanmak gibi baz›

önemli engelleri oldu¤unu hepimiz biliyoruz.

Ülkemizdeki kad›n potansiyelini do¤ru kul-

lanmak hem ülke hem de istihdam yaratma

aç›s›ndan genç nüfus için çok önemli. Kad›n

giriflimcileri hizmet sektörüne sokmak ve

benzeri çözüm önerileri gelifltirmek toplum-

sal bir görevdir. 

Kad›nlar›n asl›nda problem çözme, ekip ça-

l›flmas›, proje gelifltirme gibi önemli beceri-

lerde erkeklerden farkl› yol izlemeleri, kad›-

n›n ifl hayat›nda sundu¤u bir farkl›l›k ve üret-

kenliktir.

Duygusal zeka, baflarma güdüsü, çal›flkan-

l›k ve disiplin ve hepsinden önemlisi aile ve

ifl aras›nda denge kurma becerisi asl›nda

olmazsa olmaz özellikler. Kad›nlar›n “önse-

zi” yetene¤i, verimlilik, yarat›c›l›k, üretkenlik

anlam›nda üstünlük sa¤layan özellikler ka-

n›mca...

Ülkemiz genç nüfusa sahip, potansiyeli yük-

sek bir ülke. Bu da tüm çocuklara ve genç-

lere adil, etkin ve uluslararas› standartta ya-

p›lacak bir e¤itim zorunlulu¤u getiriyor. Ka-

d›nlar›m›z›n da giriflimci, lider, öncü pozis-

yonlarda ifl hayat›nda yer almalar› ekonomi

için büyük katk› sa¤layacakt›r. 

Bahar ve tabiat anadaki zengin de¤iflimin

ülke ve genç nesil için de f›rsatlarla dolu bir

gelecek getirmesi temennilerimle sevgi ve

sayg›lar›m› sunar›m.

‹fl hayat›nda kad›n› desteklemeliyiz

‹lkbahar tabiattaki uyan›fl›n ve de¤iflimin en keyifli izlendi¤i ay.
De¤iflim; tabiat anada oldu¤u gibi insanlarda, olaylara bak›fl aç›lar›nda

ve ifl tutufl biçimlerinde de kendini gösteriyor.

Feyhan Kalpakl›o¤lu

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
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P ierre Loti Kahvesi afl›klar›n buluflma yeri olarak
bilinir. fiehrin karmaflas›ndan bunalan ve huzur
bulmak isteyenlerin de akl›na gelen ilk mekanlar-

dand›r. Eyüp s›rtlar›ndaki kahvenin y›llard›r tercih edil-
mesinde, Haliç’in tepeden görülebildi¤i güzel bir ‹stan-
bul manzaras›na sahip olmas›n›n etkisi büyük.      

Pierre Loti Kahvesi’nin geçmifli 19. yüzy›la dayan›yor. O
zamanlarda ad›, “Rabia Kad›n Kahvesi”ymifl. Kahvenin
isminin Vahidizade ailesinden olan ve 1762’de vefat
eden Rabia Kad›n’›n ad›n› neden ald›¤› bilinmiyor.
1800’lü y›llarda Rag›p A¤a ad›nda bir Bulgaristan göç-
meni taraf›ndan aç›ld›¤› ve o zamanki ad›n›n “Rag›p
A¤a” oldu¤u da rivayetler aras›nda yer al›yor. Frans›z
yazar Pierre Loti’nin 1870’li y›llarda kahveye s›k s›k ge-
lip gitmesiyle birlikte, kahve “Pierre Loti Kahvesi” olarak
an›lmaya bafllan›r. Bugün tipik bir Türk kahvesi olan
mekan›n bulundu¤u bölge, Evliya Çelebi’nin Seyahat-
namesi’nde, “‹dris Köflkü Mesiresi” olarak geçer. Kah-
venin bulundu¤u Eyüp semti, ‹stanbul’un tarihi semtle-
rinden biri. Fatih Sultan Mehmet’in, Eyüp Sultan Türbe-
si’ni yapt›rmas›yla birlikte semt geliflmeye bafllam›fl. Ay-
n› y›llarda bu yap›lara medrese, aflhane, kütüphane, ha-
mam ve di¤er yap›lar eklenmifl. Eyüp mezarl›¤› ve Eyüp
Sultan Camisi, Eyüp’ün en çok bilinen ve ziyaret edilen
tarihi yerleri aras›nda bulunuyor. 

Frans›z yazarla Aziyade’nin aflk› 
Pierre Loti Kahvesi ve Eyüp’ün tarihini anlat›p, kahve-
nin ismini ald›¤› ünlü Frans›z yazardan söz etmemek ol-
maz. Gerçek ad› Julien Viaud olan yazar, 1850-1923
y›llar› aras›nda yaflar. Ayn› zamanda bir deniz subay›
olan Loti, 1867 y›l›ndaki Okyanusya Seferi s›ras›nda,
Büyük Okyanus’ta yetiflen bir çiçe¤in ad› olan Loti tak-
ma ad›n› al›r. Loti, mesle¤i sayesinde dünyan›n pek
çok ülkesini gezer ve edindi¤i bilgiyi yazd›¤› romanlara

yans›t›r. Loti çok sevdi¤i erkek kardeflini ve çocukluk
arkadafl›n› pefl pefle kaybettikten sonra 15 yafl›nda
ateist olur. Denizcilik ö¤reniminin ard›ndan 1881’de
yüzbafl›, 1906 y›l›nda da albay rütbesini al›r. Selanik’te
karfl›laflt›¤› ve afl›k oldu¤u Aziyade isimli Çerkez kölenin
peflinden ‹stanbul’a gelir. Aziyade bir ‹stanbullu’nun
kölesidir. ‹flte “‹stanbul afl›¤›” olarak bilinen Pierre Lo-
ti’nin ‹stanbul serüveni bir aflkla bafllar. Bu aflk y›llarca
efsane gibi dilden dile aktar›l›r. ‹stanbul’a yerleflen ya-
zar Türkçe ö¤renir ve bir ‹stanbullu gibi yaflamaya bafl-
lar. fiehirden ve Osmanl› kültüründen çok etkilenen Lo-
ti, Eyüp s›rtlar›ndaki tarihi kahveyi de o s›ralarda keflfe-
der. Kahveye s›k s›k gelir, nargile içer ve insanlarla
sohbet eder. O dönemde “Aziyade” ismini verdi¤i, hem
afl›k oldu¤u kad›n› hem de Osmanl› Dönemi ‹stan-
bul’unu anlatt›¤› roman›n› yazar ve bu romanla birlikte
genifl kitleler taraf›ndan tan›n›r. Kahvenin ismi de “Pier-
re Loti” olarak an›lmaya bafllan›r. Kahvenin bulundu¤u
tepeye de “Pierre Loti Tepesi” ad› verilir. 

Loti’nin evinde Türk camisi 
73 y›ll›k ömrü boyunca 40 esere imza atan Frans›z ya-
zar, “Aziyade” isimli kitab›nda aflk›n› flöyle dile getirir:
“Bir zaman gelecek ki bütün bu aflk rüyas›ndan hiçbir
fley kalmayacak. Bir zaman gelecek ki ikimiz de derin
bir gecede kaybolaca¤›z. Varl›¤›m›zdan hiçbir iz kalma-
yacak. Her fley, tafllar›n üzerine kaz›l› isimlerimize ka-
dar her fley silinecek.” Loti, bir süre ‹stanbul’da kald›k-

tan sonra, Aziyade’yi b›rak›p Fransa’ya dönmek zorun-
da kal›r. Ülkesine döndükten sonra annesini mutlu et-
mek için zengin bir Frans›z kad›nla evlenir. Fransa’n›n
kuzeybat›s›ndaki küçük bir kasaba olan Rochefort’da
yaflayan Pierre Loti’nin evi ölümünden sonra müze ha-
line getirildi. Turistlerin rehber eflli¤inde gezdi¤i evin en
büyük ve görkemli bölümü Türk camisi’nin bulundu¤u
bölüm. Caminin, mihrab›, türbeleri, tavandaki ifllemele-
ri, duvardaki Osmanl› seramikleri ve havuzuyla gerçek
cami niteli¤inde oldu¤u söyleniyor. Caminin içinde üze-
rinde Arapça yaz›lar olan ve Aziyade’nin ‹stanbul’daki
mezar›ndan getirilen yeflil bir mezartafl› da bulunuyor. 

Teleferikle iki dakikada kahvedesiniz   
Pierre Loti Tepesi büyük bir de¤iflim geçirdi. ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi 1997 y›l›nda Tepe’deki yap›lar› istim-
lak ederek bölgeyi turizme kazand›rmak amac›yla büyük
bir proje bafllatt›. Buradaki evlerin yerine Osmanl›-Türk
mimarisine uygun ahflap konaklar yap›ld›. Turistik komp-
leksin yap›m› 2000 y›l›nda tamamland› ve buradaki alt›
konak butik otel olarak hizmete aç›ld›. Pierre Loti’deki bir
di¤er yenilik de teleferik... Art›k Eyüp’ten Pierre Loti Kah-
vesi’ne gitmek iki dakika sürüyor. Böylece yerli ve yaban-
c› turistlerce ziyaret edilen kahvenin nostaljik havas› yeni-
den canlanm›fl oldu. Pierre Loti’nin yeni yüzünü görmek
için teleferik keyfi eflli¤inde s›cac›k bir çay ya da kahve
yudumlayarak Haliç’i seyretmeye ne dersiniz...

05 04 mekan: Pierre Loti 
haz›rlayan: demet fleker 

Büyük aflk›n tan›¤› Pierre Loti
Pierre Loti Kahvesi, ‹stanbul’un vazgeçilmez mekanlar›ndan biri olarak, iki yüzy›l› aflk›n süredir hizmet

veriyor. Haliç manzaras› eflli¤inde içilen kahve ya da çay›n keyfi bambaflka oluyor. K›sa bir süre önce
hizmete giren teleferik hatt› sayesinde ulafl›m daha kolay sa¤lan›yor.

Büyük aflk›n tan›¤› Pierre Loti



0706 portre: Nermin Bezmen
röportaj: berrin türkmen

“Aflka afl›k biriyim”

Son kitab› S›r’la kitap sat›fl listelerinde üst s›ralar-
da yer alan Nermin Bezmen’in ilk kitab› 1991 y›-
l›nda okuyucuyla bulufltu. Bir fliir kitab› olan

“Uyand›ran Aflk”› “Kurt Seyt ve Shura”, “Kurt Seyt ve
Murka”, “Mengene Göçmenleri” ve di¤erleri takip etti.
Kitaplar›n öncesindeyse sanayi alan›nda uzun bir ifl ya-
flam› var. Ama Bezmen hep sanatla iç içe olmufl; re-
sim, minyatür, özgün bask›, dekorasyon yapm›fl. 40
yafl›ndan sonraysa kendi deyimiyle kal›c› olmak gibi bir
egoist telaflla en verimli oldu¤una inand›¤› alana kon-
santre olmufl: Yaz›. Asl›nda Bezmen’i yaz›ya iten Bo-
¤az’dan geçen bulutlar. Bir gün resim yaparken o bu-
lutlar, Bezmen kendilerini tuvale yans›tamadan rüzgar-
la Karadeniz’e do¤ru sürüklenmifl. Bezmen’in gözyafl-
lar›na mal olan bu deneyim, birkaç güzel m›sran›n da
önünü açm›fl. 

S›r’a gelince; roman›n kahraman› Hüma 96 yafl›nda
sonsuzluk uykusuna dalar; ard›nda aile bireylerinden,
kendisiyle birlikte gömülmeden önce okumas›n› iste-
dikleri bir defter b›rakarak. Hikaye de burada bafll›yor.
Tarihi dokusu içinde romantizm ve cinsellikle beslenen;
okuyucuyu flafl›rtan bir hikaye bu. En az›ndan flunu dü-
flündürüyor: Bu kadar uç noktalarda olmasalar da kim
bilir dedem, ninem gençliklerinde neler yaflam›flt›?

Bezmen’le evinde röportaj yapmak üzere sözlefltik.
Ancak röportaj günü gelip çatt›¤›nda akl›ma çoktan
düflmüfl bir soruyu sormadan yapamazd›m. Evinde ke-
di var m›yd› acaba? E¤er varsa, y›llard›r kedi fobisiyle
yaflayan biri olarak haz›rl›kl› olmal›yd›m. Nitekim ö¤ren-
dim ki evlerinde Japon cinsi Sensei ad›nda bir kedileri
var. Kediyi bir odaya kapat›p kapatamayaca¤›n› sor-
dum. Bana, “Merak etmeyin sizin kedi fobiniz varsa
onun da yabanc› fobisi var, ayr›ca kediyi kapatsam da
afla¤›da bir aslan yafl›yor” dedi ve kahkahalarla güldü.

Ve o kahkahalar röportaj boyunca hiç kesilmedi. Hatta
anlafl›lamayan flekilde odas›ndan f›rlay›p bize do¤ru
koflmakta olan kediyi görünce ç›¤l›k att›¤›mda bile...

Yaz›yla nas›l bir iliflkiniz var? Sizin için yazmak bir
tutku mu?
Yaz› benim için hayat› solumakla eflde¤er. Hem iflim
hem hobim hem de yaflam stilim. Hayat›m› dolduruyor;
üstelik hayat›m› böylesine dolduran yaz›n›n okur be¤e-
nisi olarak geri dönüflü de var. Dolay›s›yla yaz› bana
müthifl bir ego tatmini de yaflat›yor.

Öncelikli amac›n›z okunmak m› anlatmak istedi¤inizi
anlatmak m›?
Hiçbir roman›ma, öyküme bafllarken okunma kayg›s›
tafl›mad›m. Kafamda oluflturdu¤um öykü, kurgu ya da
gerçek olsun, kahramanlar›mla örtüflüyorsa benim için
tamam demektir. Konunun aktüel olarak cazip olup ol-
mad›¤›n›, kahramanlar›m›n herhangi bir ideolojiye hiz-
met edip etmedi¤ini düflünmem. Bu flekilde yola ç›kt›-
¤›m zaman da karfl›l›¤›n› hep pozitif olarak al›yorum.
Öyküme ve kahramanlar›ma o kadar inanm›fl oluyorum
ki o inanm›fll›k yaz›ya da yans›yor. 

Sizi kimler okuyor? Okuyucular sizi neden okumal›?
‹lk roman›mdan itibaren genifl bir okuyucu kitlem var.
Devaml› piyasada olan ve kendilerini sürükleyen ilk üç
kitab›m birer klasik gibi oldu. Sad›k okur kitlemi de on-

lar yaratt›. Bu kitle yeni okuyucuyu da getiriyor. Hiçbir
kitab›mda belli bir zümreye, cinsiyete, dinsel gruba hi-
tap etmem. Yaflad›¤›m›z gibi yazmay› seviyorum. Hika-
yeyi sürüklemek ad›na seçilen roman kahramanlar›m›n
etraf›nda her gruptan figüranlar olur. Okurlar da bu
çeflninin içinde kendilerini, tan›d›klar›n› ya da olmak is-
tedikleri kiflileri buluyor. Kitaplar›m 15-95 yafl aras› her
kültür grubundan okura hitap ediyor. Kurgu olmas›na
karfl›n son roman›mda belli bir dönemin renklerini bire-
bir aktaran otantik isimler, olaylar var. Tarihi olgulara
önem verdi¤im için arka fonda destekleyici unsur ola-
rak gerçek tarihi olaylar› yazd›m. Kitaplar›m› okuyanlar
tarih, arkeoloji, psikolojiyle ilgili ince, keyifli ipuçlar›yla
tan›fl›yor. Bir de insanlar› afl›k olmaya provoke etmek
gibi bir derdim var. Aflk› iyi yazd›¤›ma inan›yorum çün-
kü aflka afl›k biriyim. Aflk›n hayata iyi bakmak, hayat›
keyifli yaflamak aç›s›ndan etkili oldu¤unu düflünüyo-
rum. Okura afl›k olmak, aflk›na sahip ç›kmak gibi duy-
gular› afl›lamaya çal›fl›yorum. Aflktan kast›m yaln›zca
bir kad›na, erke¤e duyulan aflk de¤il; hayat›n kendisine
duyulan aflk. Aflkla ba¤l›ysan›z hayata, di¤er unsurlar›-
na da o derece ba¤l›l›k hissedersiniz.

S›r bu yüzden mi çok sat›yor?
Kitap 4 Ocak’ta ç›kt›. Uzun zamand›r en çok satan ki-
tap. San›r›m art›k kendi ailemden birini anlatmaman›n
rahatl›¤›yla cinsellik aç›s›ndan dilimi daha cesur kullan-
d›m. Kitapta çok k›sa zamanda büyük de¤ifliklikler gös-
teren, tam al›flm›flken okuru floka sokan bir kahrama-
n›m var. Yay›nc›m›n da katk›s›yla ciddi bir iflbölümü
yapt›k. ‹yi bir tan›t›m gerçeklefltirildi. K›sa zamanda da
büyük bir baflar› elde ettik. Umar›m böyle de devam
eder. 

Kurgu olmas›n›n d›fl›nda önceki kitaplar›n›zdan farkl›
olarak S›r’da cinsellik ç›tas› yüksek. Bu noktaya bel-

li bir süreden sonra m› geliniyor? Bu, yazarl›kta ikin-
ci döneminize mi iflaret ediyor?
Bu durumu ayr› bir dönem olarak görmüyorum. Bir
sonraki kitab›m tamam›yla farkl› olabilir. S›r’daki durum
kahraman›mla ilgili. Bu elbise, oluflturdu¤um karaktere
uyuyor. Bu kahraman› kafamda canland›rd›¤›m zaman,
hayatta yapaca¤› seçimleri, karfl›s›na ç›kan kader deni-
len bilinmeze karfl› nas›l bir tav›r alaca¤›n› da olufltur-
mak zorundayd›m. Anlatmak istedi¤im karakter sayfa-
lar içinde kendini tafl›d›, kendi seçimlerini yapt› ve ben
onlar› geri çekmedim. Vermek istedi¤im mesaj›n kad›n
kahraman› kendine yak›flan› yapt›. Ve böyle bir dili de
beraberinde yaratt›.

‹lk kurgu roman›n›z. Kurgu yazmak daha m› kolay?
Çok daha kolay. ‹nsan›n kendisine ait olan› anlatmas›
daha zor. Size ait baflkalar›n› anlatt›¤›n›zda onlardan
sorumlu oluyorsunuz. Ç›k›p sizi düzeltme flans› olma-
yan, ölmüfl birilerini anlat›rken daha da büyük sorumlu-
luk hissediyorsunuz. Di¤er kitaplar›mda da her ne ka-
dar aflk› anlatt›ysam, kahramanlar›m› sevifltirdiysem de
sanki dedem, anneannem hala benimleymifl gibi, onla-
r›n yüzüne rahat bakabilecek flekilde yazd›m. Bu duru-
mun getirdi¤i bir çekimserlik vard›. Bu kitaptaki ise kim-
senin hesap soraca¤› bir kahraman de¤il, tamamen
kurgu. Biraz daha cesur yazay›m, biraz geri çekeyim
diye düflünmedim. Hüma kendini yazd›. ‹lk defa ben
kahraman›m› seçmedim, o beni seçti.

Hüma ad›n› nas›l koydunuz?
Uç noktalardaki seçimleri, eksantrik yaflam› nedeniyle
ad› üzerinde çok düflündüm. Hem Türk ad› olsun hem
Osmanl› a¤dal›¤› tafl›s›n hem de lirik bir anlam› olsun is-

tedim. Çevremdeki kad›nlar›n kendilerini özdefllefltire-
ce¤i bir ad olmas›n, kimse kendini okur gibi okusun is-
temedim. Herkes için bir masal kahraman› olmal›yd›.
Ve cennet kuflu anlam›na gelen Hüma’da karar k›ld›m.
Bir di¤er kad›n kahraman›m Aurora. Onun ad›n› da ay-
n› flekilde düflünerek seçtim. Masalvari kad›nlar›n ma-
sals› adlar›... 

S›r’daki erotik bölümlerle ilgili elefltiriler hakk›nda ne
düflünüyorsunuz? 
Cinsellik hayat›n ana ö¤elerinden biri ve hayat› birebir
etkiliyor. Anlat›m›mda pornografiyle erotizm aras›nda
b›çak s›rt› bir çizgi var. Cinselli¤i anlat›rken de hayat›n
bütün unsurlar›nda oldu¤u gibi genifl bir aç›dan roman-
tizm, lirizm arayan biriyim. S›r’daki kahraman›m›n se-
çimleri cesur. Yoksa dil itibariyle basitli¤i ça¤r›flt›racak
bir kelime kullanmad›m. Aksine uç noktada cinselli¤in
bile çok romantik, fliirsel, duygusal yaflanabilece¤ini
ifade etmek istedim. Bu kitap kurgu, ama belki de Hü-
ma bildi¤im birkaç kad›ndan olufluyordur. Hüma’n›n er-
kekleri de öyle olabilir. Bunlar s›r tabii. Asl›nda bu kur-
gu roman›n içindeki olaylar yaflanmam›fl de¤il ama ben
bu yaflanm›fl olaylar› hayal gücümün getirdi¤i roman-
tizmle süsleyerek aktarmaya çal›flt›m. Okumaktan ra-
hats›z olan varsa mutlaka cinselli¤i yaflay›fl›nda s›k›nt›-
lar vard›r ve onlara da hak veririm. Cinsellikle ilgili so-
runlar›n› çözememifl kiflilerin kahraman›m›n yaflay›fl›na
olgunluk göstermesi zor olur. 

Nermin Bezmen genifl okur kitlelerine hitap eden bir yazar. Güzel, zarif bir kad›n. Yaz›yor, resim
yap›yor, ders veriyor ve eflini hiç ihmal etmiyor. Peki o hepsini bir arada nas›l yap›yor?
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S›r’daki gibi ebeveyn ve çocuk iliflkisi s›rlarla m› örü-
lüdür?
Roman›m›n cinselli¤in d›fl›nda mesajlar› da var. Aileler-
de yafll› insanlar›n köflede kald›¤›n›, kendilerine ait kü-
çük hayatlar yaflad›¤›n› görüyorum. Bu romanla biraz
da nenelerinizin, dedelerinizin hayatlar›n› merak edin
diyorum. Kim bilir ne heyecanlar›, ne aflklar› vard›r ve
paylaflmak istiyorlard›r diye düflünüyorum. Yafll›lara
daha farkl› gözlerle bak›lmas›na dair ipucu veriyorum.
Kendi aile büyüklerim de dahil olmak üzere pek çok
yafll› insanla röportaj yapt›m. ‹nsanlar yaflland›kça ve
ölüm telafl›yla yaflamaya bafllad›kça üstünü örttükleri,
unutmak istedikleri fleyleri bile anlatmak ihtiyac›nda
oluyor. Ben de bir zamanlar gençtim demek istiyorlar.
Anneannemi iki y›l konuflturdu¤um zaman hayat›nda
kimseye anlatmad›¤› fleyleri bana anlatt›. Yafll›lar› yafll›-
l›k k›l›f›ndan ç›kar›p yaflad›klar›n› ö¤renmek gerekir.
Gençlerde yafll› insanlar›n hayatlar›yla ilgili merak uyan-
d›rmak istedim.

Çocuklar›n›zla iliflkileriniz nas›l? Onlar›n kendi ayaklar›
üzerinde durduklar›na kanaat getirebiliyor musunuz?
Çocuklar›mla iliflkilerim arkadaflça, candan ve s›cak.
K›z›m ve o¤lum belli bir yafla gelmifl, kendi düzenlerini
kurmufl insanlar. Biz onlara tahsil verdik, de¤er yarg›la-
r› kazand›rd›k. Bundan sonras› onlar›n kendi mücade-
lelerine kalm›fl. fiimdilik iyi gidiyorlar. 

Önceki kitaplar›n›zda sizin için bildik yaflamlar› anla-
t›yordunuz. Ne kadar kolay konular yaz›yor diye
elefltiri ald›n›z m›? 
Bana gelen bir elefltiri olmad›. Tam aksine Kurt Seyt ve
Shura, Kurt Seyt ve Murka ve Mengene Göçmenleri ar-
ka arkaya ç›kt›¤› zaman aile öyküleri silsile halinde ya-
z›lmaya bafllad›. San›r›m bu türde yazmak isteyenlere
cesaret verdim. Ben bugün yaflanan, çok bildi¤im fley-

leri anlatm›yorum. Bu kitaplar› yazmadan önce uzun bir
araflt›rma dönemim oldu. ‹lk üç kitap toplam sekiz y›l-
da ortaya ç›kt›. ‹lk dört y›l yaln›zca araflt›rmayla geçti.
Detayc› ve izlenimci oldu¤um için okurun o devri anla-
mas›, hissetmesi, benimle ayn› foto¤raf› görebilmesi gi-
bi bir telafl›m vard›. 

‹lham nas›l geliyor? Nas›l bir sistemde çal›fl›yorsu-
nuz?
Kitab›m kendi sistemini kendi yarat›r. Kahramanlar›m
beni ça¤›r›r. Bugün ne yazay›m diye hiç düflünmem. Bir
fley okurken hep öykü kurgular›m. Bir dosyam var,
içinde kaç öykü oldu¤unu bilmiyorum. En iyi bildi¤im
konu dahi olsa yazmak için mutlaka bir ön çal›flma ya-
par›m. Bale, arkeoloji, tarih, müzik okur, ansiklopedik
bilgi kar›flt›r›r›m. Dünya arflivlerine girerim. Tercüme
edilmesi gereken evraklar› tercüme eder, sahaflara gi-
derim, antikac›lar› dolafl›r›m, yak›nlar›m ellerine geçen
dokümanlar› getirir. Yazmaya oturdu¤um an yazacak-
lar›m kula¤›ma f›s›ldan›yor rahatl›¤›yla yazar›m. 

Yazarken kendinizi gündelik telafllardan uzak m› tu-
tars›n›z?
Önceki kitaplar›mda yaz›yla hayattaki her fleyi bir arada
götürmeye çal›fl›yordum. Ve daha uzun sürelerde yaz›-
yor, çok daha sanc›l› bir dönem geçiriyordum. Yazd›-
¤›mdan kopmak istemiyor, kahramanlar›mla yaflamak
isterken di¤er yandan evin d›fl›nda bir tempoyu kovala-

maya çal›fl›yordum. Son kitab›mda yay›nc›mla da el s›-
k›flt›ktan sonra yazmaya bafllad›m. Öykümü düflündü-
¤ümün üçüncü günüydü. Üç ay bilgisayar›m›n bafl›n-
dan, bir ö¤ün yemek saati d›fl›nda, hiçbir yere ayr›lma-
y›p, hiç kimseyi görmeden, maksimum üç saat uyuya-
rak yazd›m. Ve o kadar güzel bir tempoda çal›flt›m, o
kadar mutlu oldum ki, kahraman›mla ayn› seyahati
yapt›m ve indim gemiden geldim. Çok yorucu oldu.
Ama neticeden çok memnun oldum. 

Yazmak için ayr› bir atmosfere ihtiyaç duyuyor mu-
sunuz?
Masam pencerenin önünde. Yazarken tabiat› alg›la-
mam laz›m. Kar ya¤›nca baflka türlü yaz›yorum, ya¤-
mur ya¤›nca baflka. Klasik müzik dinliyorum. Bir de an-
latt›¤›m devirle ya da kahraman›mla ilgili herhangi bir
objenin, bir foto¤raf›n gözümün önünde olmas› çok
önemli. Kahraman›mla birebir iliflki kurmam› sa¤l›yor.
Bir kumafl parças›, bir heykel, o tarihin içine beni çeke-
cek bir fleyler olmas› gerekiyor. Yazmaya bafllad›ktan
bir iki gün sonra kahramanlar›m vücut buluyor ve oda-
n›n içinde bir yerlerde oturuyor, konufluyor hale geli-
yorlar. Mümkün olsa da seslerini de verebilsem. 

Bir hikayenin bitti¤ine nas›l karar veriyorsunuz?
Kendi söyler. Hatta burada tamam diyor. Nokta... Ben
bir karara varm›yorum.

Bir yazar›n karakterleriyle bütünleflmesi gerekti¤ini
söylüyorsunuz. Bu çok yorucu bir süreç de¤il mi? O
ruh halinden nas›l ç›k›yorsunuz?
Yazd›¤›m süreçte kahramanlar›mdan kopmak istemi-
yorum. Her ayr›l›k o yolculu¤a sekte vuruyor. Tekrar
ayn› havaya girmek saatlerimi alm›yor, ama beni zorlu-
yor. Oraya bir kere oturmuflken kahramanlar›m birbiri-
ni tan›masa da benim tan›d›klar›m oluyorlar. Ruhsal

yolculuklarla her birinin ard›ndaki hikayeyi devam ettiri-
yorum. En büyük problemi gerçek öykülerde yafl›yo-
rum. Genellikle tarihin içinden kahramanlar seçti¤im
için en bafltan dünyaya getiriyorum, büyütüyorum, afl›k
ediyorum, karakter kazand›r›yor, seçimler yapt›r›yorum,
kavgalar ettiriyorum. Kitab› bitirmem gereken yerde
kahramanlar›m› sayfalardan ç›karmak zorunda kal›yo-
rum. En büyük zorlu¤u da orada yafl›yorum. Çünkü be-
nim için onlar dünyadan ayr›lm›fl insanlar de¤il, hala
canl›lar ve ben onlar› ikinci kez öldürüyorum. Her kitap
bitiminde çok uzun bir yolculuktan geri dönmüfl gibi
periflan halde oluyorum. 

‹lk kitab›n›z 1991 y›l›nda ç›kt›. Ama onun öncesinde
de bir çal›flma hayat›n›z vard›. Nas›l bir geçifl oldu
bu? 
Bizde tatl› bir geçifl oldu. 1980’e kadar aktif ifl hayat›n-
dayd›m, eflim Pamir Bezmen’in asistanl›¤›n› yap›yor-
dum. Programl› bir hayat stilim vard›. Tek bir saniyeyi
bofla harcamadan her ifli muntazam yap›yordum. 1980
y›l›nda kar› koca aktif ifl hayat›ndan ayr›l›nca o bofllu¤u
derhal hobilerim olan resim ve yaz›yla doldurdum. Res-
mi daha önce profesyonelli¤e çevirdim. Yaz› befl y›l ar-
kadan geldi. Fakat bir gün bo¤azdan geçen bulutlar›
tuvalime aktarmak isterken bulutlar rüzgarla öyle bir
sürüklendi ki, ben kanvas›m›, renkleri haz›rlayana kadar
yok oldular. Ben de oturup aczime a¤lad›m. Asl›nda in-
san›n, hayat›n tutulamaz olmas›na dair aczi bende hep

hüzün yarat›r. O bulutlar bana bunu adeta hayk›rd›.
Zihnimde an›nda birkaç güzel m›sra olufltu. Dedim ki
Nermin sen asl›nda kelimelerle renklerle oldu¤undan
daha bar›fl›ks›n. O gün yaz›ya a¤›rl›k vermeye baflla-
d›m. Hemen fliir kitab›m ç›kt›. Anneannemin an›lar›n›
not almaya zaten bafllam›flt›m. O h›rsla ve h›zla da an›-
lar› derlerken kendili¤inden roman dili kullanmaya bafl-
lad›¤›m› gördüm. Yaz› dünyas›na giriflim böyle oldu.
Yani Karadeniz’e giden bulutlar bende dönüm noktas›
yaratt›.  

‹fade ve anlafl›l›rl›k aç›s›ndan yaz›y› resme tercih mi
ediyorsunuz?
Resim yine yap›yorum. Ders verdi¤im bir atölyem var.
Fakat yaz›y› kendimi ifade etmek ad›na daha verimli
buldum. Resimde istedi¤im yere gelsem, örne¤in bir
Klimt olsam, belki yaz›y› denemezdim. Sanat›n tüm
dallar› birbirine geçifl yapmaya izin veriyor. Bir de yafl›n
getirdi¤i seçim faktörü var. 40 yafl›na kadar çok fleyi
deneyip her fleyde muvaffak olmak gibi bir telafl›m var-
d›; resim, minyatür, fliir, meditasyon... 40’›mdan sonra
en iyi yapt›¤›m ve kal›c›l›¤›ma garanti olabilecek alan›
seçip ona konsantre olmay› tercih ettim. 

Yo¤un bir çal›flma içindesiniz? Ev hayat›n›z bundan
nas›l etkileniyor?
Tüm hayat›m bu evin içinde. Atölyem, yaz› tezgah›m,
resim çal›flmalar›m burada, yogay› burada yap›yorum.

Çocuklar aç›s›ndan pek bir sorumlulu¤um yok, onlar
kendi düzenlerinde. Ama yazmaya bafllad›¤›mda kü-
çüklerdi. Ve iflimi, evimi, mutfa¤›m›, çocuklar›m› hiç ih-
mal etmedim. 20 yafl›ndan itibaren bu flekilde yaflama-
ya al›flt›m. Üstelik hobilerimi ifle dönüfltürünce herhan-
gi bir mesleki sorumluluk da hissetmedim. Her iflime
adapte olarak ve iyi bir programlamayla ama çok az
uyuyarak götürüyorum iflimi. Uykuda geçen zamana
ac›yorum. Bazen de özeniyorum. Yapt›¤›m ifller, sanat-
la ilintili olmam, duygusall›¤›m, meditasyon yapmam
hayat›mda öyle ola¤anüstü gelgitler yarat›yor ki... Du-
ra¤an görüntümün aksine coflkulu ve iniflleri ç›k›fllar›
belli olmayan, farkl› ruh hallerine girip ç›kan biriyim. Pa-
mir’in tabiriyle çok renkli bir karakter sunuyorum. Ba-
zen çok yorucu ve çekilmez oldu¤umu düflünüyorum.
Özellikle üretmek üzerine konsantre olmaya çal›flt›¤›m-
da bir fleyler beni kesintiye u¤rat›yorsa gergin ve sinirli
oluyorum. 

Son zamanlarda edebiyat›n popülerleflmesi, çok sa-
y›da kitap yay›nlanmas› hakk›nda ne düflünüyorsu-
nuz? 
Çok kitap bas›lmas›n› bir memnuniyet unsuru olarak
görüyorum. ‹nsanlar›n bir fleyler yazarak paylaflmaya
yürekli olmas› beni çok mutlu ediyor. Çok kitap ç›ks›n,
çok yaz›ls›n. Ne olacak? Ancak okunuyorsan›z yazma-
ya devam ediyorsunuz. Okur zaten eliyor. Sanat›n her
alan›nda insanlar›n belli de¤er yarg›lar›yla s›n›rland›r›l-

madan kendilerini ifade etmelerinden yanay›m. Her-
hangi bir sanat eserinin be¤enilmesi, s›n›rland›r›lmas›
kiflisel bir durum.

Ödül almay› bekledi¤iniz bir kitab›n›z var m›? S›r ödül
al›r m›? 
Yapt›¤›m hiçbir iflte ödül düflüncesiyle yola ç›kmad›m.
S›r için söylemiyorum, ama di¤er kitaplar›m aras›nda,
Nermin Bezmen de¤il de baflka bir yazar›n ya da bilin-
meyen birinin ismiyle ç›km›fl olsalard›, mutlaka ödül
al›rlard› diye düflündüklerim var. 

Romanlardan para kazanabildiniz mi?
Türkiye flartlar›nda ilk kitab›m ç›kt›¤›ndan beri olabildi-
¤ince genifl bir okur kitlesine ulaflt›m. Ama yine de ya-
z›yla geçinmem çok zor olurdu. Yazmadan önce uzun
bir süre araflt›rma yapt›¤›m için çok yere gitmek, çok
insana ulaflmak durumunda kal›yorum. Bunlar da be-
dava de¤il. S›r d›fl›ndaki kitaplar›m› maddi yat›r›m ge-
rektiren araflt›rmalardan sonra yazd›m.

Eflinizin ailesi çok genifl. Profesyonel sanat hayat›na
geçiflinizi nas›l karfl›lad›lar?
Profesyonelce yapt›¤›m hiçbir iflte ne Pamir’in ailesine
ne de kendi aileme sormak ihtiyac› hissetmedim. Ken-
dimle ilgili kal›c› olmak gibi egoist bir telafl›m var. Yoga,
resim, minyatür, dekorasyon da dahil olmak üzere bu
tatmini yaflayabilece¤imi tahmin etti¤im birçok projede
kendimi paralad›m. Bu arada e¤itimlerini de ald›m. Ka-
rarlar›m› verdim, eflimden ve çocuklar›mdan destek
gördüm. Bunun d›fl›nda kimsenin ne düflündü¤ünü de
merak etmedim. Di¤er taraftan Bezmen ailesini, soya-
d›n› ailenin kendi birçok ferdinden daha iyi tafl›yanlar-
dan oldum. Yaln›zca kibar bir sosyete han›m› olmad›m.
De¤iflik alanlarda, özellikle sanat dünyas›nda kendime
sayg›n bir yer edinerek Bezmen ad›n› yücelttim. 

Hangi yazarlar› okuyorsunuz?
Kitaplar›m›n bitiminden sonra kendime b›rakt›¤›m o k›-
sac›k kafam› boflatma döneminde açl›ktan ç›karcas›na
okuyorum ama yetemiyorum, yetiflemiyorum. Her de-
virde keyifle okudu¤um, yazarl›k hayat›na geçiflte bana
büyük motivasyon sa¤layan Attila ‹lhan’›n bütün kitap-
lar›n› içine girerek okurum. Hep ö¤renerek okudu¤um
Alev Alatl›; okurken hayal gücüme satranç oynatt›¤›m
Nazl› Eray; kad›nlar› çok iyi anlatan Murathan Mungan,
Ahmet Altan; Ayfle Kulin, Çetin Altan var. Amerika’n›n
bestseller’lar›n› da okurum. Bunun d›fl›nda çok klasik-
çiyim. Hala Çehov’un Bahçeleri’nde tak›l› vaziyetteyim.
Gogol, Dostoyevski, Stendhal favorilerim. Klasikler her
yafl döneminde tekrar tekrar okunmal›; insana yepyeni
bir vizyon sa¤l›yor. Bir de baflucu kitab›m var; Marcus
Aurelius’un Meditasyonlar›. Mesnevi büyük keyifle dört
befl defa okudu¤um bir kitap. Agatha Christie de s›r
kovalayan yönümü dolduruyor. 

Hala meditasyon yap›yor musunz?
Eskiden meditasyon benim için zaman harcay›p ulafl›l-
mas› gereken bir rahatlama evresiydi. Ama art›k özel bir
meditasyon saatine ihtiyaç duymuyorum. Yazarken, re-
sim yaparken meditasyon noktas›na ulafl›yorum; medi-
tasyonun beni tafl›d›¤› yer yazd›¤›mla birlefliyor hem yaz-
mama yar›yor hem de meditasyonumu gerçeklefltirmifl
oluyorum. Tüm hayat›m› bana en iyi gelenler etraf›nda bir
spiral halinde toparlayarak yaflamay› ö¤rendim.

“‹nsanlar› afl›k olmaya provoke etmek gibi bir derdim var. Aflk› iyi yazd›¤›ma inan›yorum çünkü aflka afl›k
biriyim. Aflk›n hayata iyi bakmak, hayat› keyifli yaflamak aç›s›ndan etkili oldu¤unu düflünüyorum. Okura
afl›k olmak, aflk›na sahip ç›kmak gibi duygular› afl›lamaya çal›fl›yorum.”



Parfümün hayat›m›zda vazgeçilmez bir yeri var. Arafl-

t›rmalar en dayan›kl› haf›zan›n koku haf›zas› oldu¤u-

nu gösteriyor. Bazen duydu¤umuz bir kokuyla bir anda

çocuklu¤umuza dönüyor, bazen de tan›d›k bir parfüm

sayesinde y›llard›r akl›m›za gelmeyen anlar› tekrar yafla-

yabiliyoruz. Parfüm, yaln›zca hayatlar›m›zda de¤il, sa-

natta da önemli bir yere sahip. Patrick Süskind’in “Ko-

ku” isimli roman›nda kendine has bir kokusu olmad›¤›

için büyük bir açl›kla do¤adaki kokular›n pefline düflen

genç bir adam iflleniyordu. Tom Robbins’in “Parfümün

Dans›” isimli roman›nda parfüm yüzy›llarca birbirinden

ayr› kalan iki ölümsüz afl›¤›n birbirlerine kavuflabilmele-

rini sa¤layacak tek fleydi. Al Pacino’nun oynad›¤› 1992

tarihli “Kad›n Kokusu” filminde, görme yetisini kaybet-

mifl emekli bir askerin hayat› koku yoluyla alg›lamas›

çarp›c› bir flekilde anlat›l›yordu. Gündelik hayatlar›m›zda

ve sanatta bu kadar büyük bir yeri olan ve ço¤umuzun

çantas›ndan eksik etmedi¤i parfüm, do¤adan tenimize

gelene kadar uzun ve zahmetli bir yol izliyor.

Do¤adaki kokular›n özünü ç›kar›p fliflelere koyma ça-

bas› 5 bin y›l önceye uzan›yor. Parfüm kelimesi Latin-

ce’deki “tümüyle uçucu” anlam›na gelen “per fumum”

kelimelerinden türemifl. Eskiden yaln›zca tanr›lara ait

olan güzel kokular, tap›naklarda kullan›l›r ve tanr›lara

sunulurmufl. Eski M›s›r’da parfüm sunaklarda, ku¤u ya

da hap biçimine sokulmufl baharatlar ve aromalar ha-

linde günefl tanr›s› Ra’ya verilirmifl. Dini ayinlerin vazge-

çilmez kokular› daha sonra kad›nlar taraf›ndan benim-

senmifl. Antik Yunan’da kad›nlar, erkekleri cezp edebil-

mek için bu kokulardan yararlan›rm›fl. Güzel kokmak

iste¤i yaln›zca kad›nlarla s›n›rl› kalmam›fl. Büyük ‹sken-

der, Sezar, Hannibal, Cengiz Han gibi ünlü komutanlar,

ele geçirdikleri kentin caddelerinden geçmeden önce

parfüm sürerlermifl. Napolyon’un da kokulara büyük il-

gisi oldu¤u biliniyor. 

Parfümün tarihçesi 

Eski ça¤lardaki parfümlerin yarat›lmalar› için hofl koku-

lu bitkiler toplan›r, s›k›l›r, elde edilen su toprak kaplar

içinde saklan›rm›fl. Bugün parfüm deyince akla ilk ge-

len Frans›zlar olsa da Araplar da parfüm tarihinde

önemli yer tutuyor. Araplar›n bak›r imbiklerle dam›tma

metodunu bulmalar› ve 10. yüzy›lda ‹bn-i Sina’n›n çi-

çeklerden kokulu ya¤lar dam›tmas›yla bu yolda büyük

ad›mlar at›ld›¤› kabul ediliyor. 

Bugünkü anlam›yla yap›lan ilk parfüm, 1370 y›l›nda ko-

kulu ya¤lar›n ve alkolün harmanlanmas›yla elde edilmifl.

Bilefliminde alkol, biberiye ve gülsuyu bulunan “Macar

Suyu” ad›ndaki bu hofl koku, yafllanmakta olan Maca-

ristan Kraliçesi Elisabeth von Ungarn’›n güzelli¤ini ko-

ruyabilmesi için üretilmifl. Ancak modern parfüm tarihi

Fransa’da Grasse’de bafll›yor. 15. Louis’nin saray› “la

cour parfumee” (koku saray›) olarak an›l›yor. 16. yüzy›l-

da, Paris’in kanalizasyonlar› flehre döküldü¤ü için fos-

septik kokular›na çare olarak çok keskin parfümler kul-

lan›lmaya bafllanm›fl. Daha sonraki y›llarda temizlik ko-

flullar›n›n iyileflmesiyle birlikte a¤›r kokular yerini hafif çi-

çek kokular›na b›rakm›fl. 

Parfüm üretiminde devrim 1868 y›l›nda k›smen sentetik

bazda üretilmifl ilk parfümler ortaya ç›k›nca yafland›.

Kimya alan›ndaki ilerlemeler, pahal› do¤al hammadde-

lerin yerine sentetik maddelerin konulmas›n› gitgide da-

ha olanakl› k›ld›. 1888 y›l›nda sentetik misk biliniyordu,

Berlin’de Ferdinant Tiemann taraf›ndan vanilya ve me-

nekflenin senteti¤i üretildi. Daha sonralar› gül, nergis,

sümbül laboratuvardan ç›kt›lar. 

Osmanl› döneminde parfüm

Türk koku tarihinde gülsuyu ve gülya¤›n›n kullan›m›

yayg›nd›. Gülsuyunu serpmek için fliflkin gövdeli, ince

uzun boyunlu cam, gümüfl, tombak ya da porselen gü-

labdanlar kullan›l›yordu. Bugün cami önlerinde rastlad›-

¤›m›z seyyar esans sat›c›lar› da Osmanl› ‹mparatorlu¤u

döneminde revaçtayd›. Osmanl›’da en fazla lavanta,

misk, gülya¤›, ›t›r, amber ve menekfle kokular› ra¤bet

görüyordu. 1902’de tam bir ithal kokular furyas› baflla-

d›. Kolonyalar ve parfümler Avrupa’dan geliyordu. Bu

dönemlerde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk ›triyatç›s›

olan Ahmet Faruki, Türk koku tarihinde özel bir yer

edindi. Hasan Etem, Pertev, Hüsnü fievki, fiükufe, Ne-

cip Bey de dönemin önde gelen ›triyatç›lar›ndand›. 

Önceleri Osmanl› topraklar›nda yaflayan gayrimüslim

gruplar›n kulland›¤› alkollü kokular, sonralar› zengin

Müslüman aileler taraf›ndan da talep edilmeye bafllan-

d›. Bu dönemde Türk ›triyatç›lar çok hofl kokular üret-

ti¤i halde, zamanla uluslararas› markalar›n güçlü imaj-

lar› ve yabanc› parfümlerin kolayca ithal edilebilmeleri

yerli parfümcülü¤ün geliflimini önledi.

Parfüm nas›l yap›l›r

Üretim süreci bafllamadan önce parfüm yap›m› için ge-

reken maddeler üretim merkezine getiriliyor. Bitkisel

malzemeler dünyan›n dört bir yan›ndan, bitkinin koku-

sunun korunmas› için elle toplan›yor. Hayvansal malze-

meler hayvan ya¤›ndan ç›kar›l›yor. Sentetik parfümler-

de kullan›lan aromatik kimyasallar da, laboratuvarlarda

parfüm uzman› kimyagerler taraf›ndan gelifltiriliyor.

Parfümün hammaddesi olan esans ya¤lar›n›n elde edil-

mesi için kullan›lan alt› yöntem bulunuyor. Su buhar›

destilasyonu, gül gibi ›s›ya dayan›kl› ve verimi çok dü-

flük olmayan bitkilerde kullan›l›yor. Solvent ekstraksi-

yonu daha ucuz bir sistem. Bitki yaprak, gövde ve kök-

lerinin, meyvelerin ve yosunlar›n, benzen, benzen+ase-

ton, benzen+petrol eteri, benzen+alkol kar›fl›m› gibi

solventlerle, s›v› butan ve s›v› karbondioksit gaz›yla ya-

p›l›yor. Elde edilen maddeye “conkret” deniyor. Enfle-

urage bir so¤uk ifllem. Is›ya dayan›ks›z ve verimi düflük

olan bitkilerde uygulan›yor. Saf ve kokusuz kat› ya¤lar

çiçek petalleriyle cam levha üzerinde kar›flt›r›l›yor ve 24

saat bekletiliyor. Esans› emen ya¤, alkolle ekstrakte

ediliyor. Pahal› bir yöntem olan Enflourage, Fransa’n›n

Grasse Bölgesi’nde uygulan›yordu. Maserasyon ise s›-

cak bir ifllem. Çiçek petalleri 40-60°C deki ya¤ kar›fl›-

m›nda 1-2 saat süreyle tutulup, ya¤ bir solvent ile ekst-

rakte ediliyor. Toplanmalar›ndan sonra çok k›sa sürede

bozulan çiçeklerde uygulan›yor. Pres, turunçgil meyve-

lerinin kabuklar›na uygulan›yor. Meyve suyu fabrikala-

r›nda, arta kalan kabuklarda kullan›l›yor. Ultrasonik dal-

ga ise en teknolojik yöntem. Ultrasonik dalgalarla

esans içeren keseciklerin d›fl zarlar›n› y›rt›p, delerek

esans› d›flar› alma fleklinde çal›fl›yor. 

Parfüm ya¤lar› elde edildikten sonra, uzmanlaflm›fl bir

“burun” taraf›ndan haz›rlanan bir formüle göre kar›flt›r›-

l›yor. Do¤ru kokunun oluflmas› için 800 farkl› bileflen

kullan›lmas› ve birkaç y›l beklenmesi gerekebiliyor. Ko-

ku olufltuktan sonra alkolle kar›flt›r›l›yor. Bir kokunun

içindeki alkol oran› duruma göre de¤iflebiliyor. 

Parfüm, yüzde 78 ile yüzde 95 oran›nda etil alkolden

ve temel ya¤lardan yap›l›yor. En pahal› parfümlerde

aromatik ya¤ oran› yaklafl›k yüzde 22 oluyor. Eau de

parfum, yüzde 15 ile yüzde 22 oran›nda aromatik ya¤

içeriyor.  Eau de toilette’te ise bu oran yüzde 8 ile yüz-

de 15 aras›nda de¤ifliyor. Eau de cologne yaln›zca

yüzde 4 oran›nda aromatik ya¤ içeriyor.

Kaliteli parfümler alkolle kar›flt›r›ld›ktan sonra birkaç ay

hatta birkaç y›l bekletiliyor. Daha sonra kar›fl›m bir “bu-

run” taraf›ndan test edilerek kalitesi onaylan›yor. Par-

füm genelde üç notadan olufluyor. Parfümün tepe (üst)

notas› en uçucu esanslardan olufluyor. Parfüm sürül-

dükten sonra ilk 10 dakika bu notan›n kokusu al›n›yor.

Tepe notalar için daha çok keskin ve limoni esanslar

tercih ediliyor. Di¤er notalarsa kalp (orta) nota ve dip

(alt) nota olarak adland›r›l›yor. Kalp nota, parfümün te-

mas›n› belirliyor ve ço¤unlukla gül ve yasemin gibi aro-

matik çiçek esanslar› içeriyor. Dip nota, parfüme kiflili-

¤ini veriyor. Bir parfümün kal›c›l›¤›n› ve baflar›s›n› dip

notalarda kullan›lan esanslar belirliyor. Bunlar a¤aç,

baharat, meyve ve vanilya esanslar› olabiliyor.

Parfümleri denerken de dikkat edilmesi gereken ba-

z› püf noktalar var: 

• Dufl yap›n, 

• ‹yi bir modda olun, 

• Parfüm veya kokulu bir fley kullanmay›n, 

• Tarz›n›z› belirleyin, 

• En fazla 3 koku deneyin (burnunuz 3’den fazlas›n›

ay›ramaz)

• Mutlaka cildinizde deneyin, 

• Denedi¤iniz kokuyu belirli aral›klarla koklayarak cil-

dinizde en hofl kalan› seçin.

Yaln›zca teninize uygun kokuyu seçmeniz yeterli de-

¤il. Parfüm kullan›l›rken dikkat etmeniz gereken baz›

püf noktalar› var;

• Parfümü vücudunuzun nab›z noktalar›na sürmeli-

siniz, örne¤in; dirseklerin iç bölümü, boynunuzun

arkas›, bilekler, dizlerinizin arka k›s›mlar›.

• Parfüm sürdü¤ünüzde bileklerinizi birbirine sürt-

meyin.

• Odan›n içine biraz parfüm s›k›p yürüyebilirsiniz,

koku daha homojen bir flekilde üzerinize siner.

• Bir parfümün di¤er ürünlerini de kullan›n. Bu flekil-

de üzerinizde daha kal›c› bir koku kal›r ve kendinizi

daha iyi hissedersiniz.

• Parfümünüzü çok s›cak bir yerde tutmay›n ve do¤-

rudan günefl ›fl›¤›na maruz b›rakmay›n. 

• Ast›m hastalar› ve kimyasal maddelere afl›r› duyar-

l›l›¤› olan insanlarda parfümler bafl a¤r›s›, mide bu-

lant›s›, kafl›nt› gibi zararl› etkiler yapabiliyor. 

• Dufl almadan kullan›lan parfüm hiç istemedi¤iniz

sonuçlar do¤urabiliyor; örne¤in spor yapt›ktan son-

ra ter kokusunu gizlemek için parfüm kulland›¤›n›z-

da...

• Vücut kimyas›yla parfümün uyuflmas› çok önemli.

Ayn› parfüm farkl› insanlarda farkl› durabiliyor. Par-

füm sat›n almadan önce deneme boyunu edinin ve

bir süre deneyin.

• Farkl› kokular› bir arada kullanmay›n. 

• Parfümü banyodan hemen sonra kullan›n. Bu

flekilde parfüm cildinize daha h›zl› nüfuz eder. 

• Gündüzleri hafif, çiçek, meyve kokular›n›; akflam-

lar› daha iddial› ve çarp›c› kokular› kullan›n.

Koku nas›l test edilir

Koku
Parfüm pek çok insan için hayat›n vazgeçilmez bir parças›. Gündelik hayatlar›m›zda ve edebiyattan 

sinemaya, sanatta önemli bir yere sahip olan parfüm çiçek tarlalar›ndan raflara gelebilmek için 
uzun bir yol kat ediyor.

Parfüm kelimesi, Latince’deki, “tümüyle uçucu” anlam›na gelen “per
fumum” kelimelerinden türemifl. Eskiden yaln›zca tanr›lara ait olan

güzel kokular, tap›naklarda kullan›l›r ve tanr›lara sunulurmufl.
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Reklam birbirine benzeyen iki ürün, marka ya da
hizmet aras›nda birinin di¤erinden daha fazla
para vermeye de¤er oldu¤unu düflündürtme

ve hissettirme sanat›. Reklamc›lar bir sanatç› gibi ya-
rat›c›l›klar›n› konuflturan fikir iflçileri. Hepsi birbiriyle
yar›fl›yor, insanlar›n ilgisini çekmeye ve reklam›n› yap-
t›¤› markaya katma de¤er sa¤lamaya çal›fl›yor. Türki-
ye’de ses getiren ve unutulmayan birçok reklama im-
za atan Serdar Erener, ç›k›nt›l› ve ses getiren fikirler
üreten biri olarak tan›nd›¤›n› ve sözünün fazla dinlen-
di¤ini söylüyor. 

Türkiye’de günde ortalama 3 saat 58 dakika televizyon
seyrediliyor. Bunu f›rsat bilen firmalar, ard arda reklam-
lar›n› yay›nlat›yor. Bazen film aralar›nda verilen reklam-
lar neredeyse filmin süresi kadar oluyor. Bunun nede-
nini Türkiye’de herkesin televizyon seyretmesine ba¤-
layan Erener, insanlar›n reklam seyretmeye bay›ld›¤›n›
söylüyor. Türkiye’nin henüz reklamdan s›k›lma noktas›-
na gelmemifl nadir reklam cennetlerinden biri oldu¤unu
belirtiyor. Reklama merakl› bir kültürümüz oldu¤una
de¤inen Erener, “Türkiye’deki reklamc›lar flansl›. Rek-
lam› sihirli de¤nek gibi gören, reklamdan mucize bek-
leyen, reklamc›s›na ciddi kaynak ay›ran çok say›da fir-
ma var” diyor.

Reklamc› olmaya nas›l ve neden karar verdiniz?
Para kazanmam gerekti¤i için tam gün ifl ar›yordum.
Bir arkadafl›m›n tavsiyesiyle 1985’te reklamc›l›¤a bafl-
lad›m ve ilk ay kendimden geçtim. Çünkü bu iflin için-
de yaz›, görüntü, resim, müzik ve yaflan›lan hayat› an-
lama çabas› var. Reklam› bir oyuncak kutusu olarak
düflünürsek, kutunun içinde bu malzemeler bulunuyor.
Bunlar› bir araya getiren reklam bana göre dünyan›n en
e¤lenceli ifli. San›r›m baflka bir ifl yapamazd›m. Bu ifli
yaparken çekece¤imiz bir reklam filminin kare kare re-

simlerini çizip onlar› kuru boyayla boyayacak kadar
kendimden geçebiliyorum. Reklam yaparken bu faali-
yet alanlar›n›n hiçbirinde öne ç›kacak bir fley yapm›yo-
rum. Zaten bu becerilerin hepsinin bende olmas› ge-
rekmiyor. Reklam baflkalar›nda olan› bir araya getirip
yeni bir fley yaratma ifli. Malzemenin kendisi çok heye-
can verici. Reklam bana göre hayat demek.

Reklamc›l›¤›n dahisi, ilginç fikirlerin yarat›c›s› olarak
an›l›yorsunuz. Bunu neye borçlusunuz?
Böyle an›lmaktan pek hoflland›¤›m söylenemez. Bunu
sahte bir alçakgönüllülükle söylemiyorum. Böyle an›l-
maktan rahats›z oluyorum. ‹nsanlar›n afl›r› iltifat cümle-
leri kullanmalar› hofl bir fley, ama bana bir fley vermi-
yor. Kendimi her iflten önce sanki daha önce hiçbir fley
yapmam›fl gibi hissediyorum. ‹çimde büyük bir fley ya-
paca¤›m hissi var, ama o neyse hala onu yapamad›m.
Bu ifli severek yap›yorum ve çok çal›fl›yorum. Reklam-
c›l›¤› müflteriye ra¤men, müflteri için, müflteriyle yap›lan
bir ifl olarak görüyorum. Bu nedenle reklamc›l›k zor bir
ifl. Çünkü müflterinin genelde hazmedemedi¤i fikirlerle
ortaya ç›kt›¤›n›z için size bir fark atfediliyor. ‹stedi¤iniz
fikri ortaya ç›kar›n yine de iflin son onay›n› müflteri ve-
riyor. Hiçbir iflte müflterinin parma¤›n›n olmamas›
mümkün de¤il. Genellikle müflteriye ra¤men yap›lan ifl-
ler müflteri için en iyileri oluyor. Bu da tuhaf bir çeliflki. 

Müflteri talebiyle reklamc›n›n sundu¤u aras›nda nas›l
bir fark oluyor, çekiflmeler nerelerde yaflan›yor? 
Bir firma tüketim mamulleri konusunda uzmanlaflm›fl
bir üretim iflinde de¤ilse, yeni bir ürün ç›karm›yorsa,
çokuluslu bir firmadaki kültür buraya tafl›nmam›flsa
reklam› rakibi yapt›¤› için yap›yor. Bunu son y›llarda
hem Türkiye’de hem dünyada daha net gördüm. Rek-
lam›n bir kald›raç olaca¤›na içten içe pek inanm›yorlar.
Bu nedenle de reklam s›f›r toplaml› bir oyun. Rakibiniz
siz ba¤›r›yorsunuz diye ba¤›r›yor, siz de o ba¤›r›yor di-
ye ba¤›r›yorsunuz. Bu iki ba¤›ran asl›nda kendi konufl-
ma ve ba¤›rt›lar›n›n insanlar› di¤er firman›n ba¤›rt›lar›-
na göre daha fazla etkileyece¤ine inanm›yor, ama bu
mümkün. ‹ki firman›n reklamlar›ndan biri bin etki ya-
parken di¤eri 100 etki yapabilir. Ancak bu örnekler
çok az. Müflteriyle reklamc›lar hakl› olarak bu mucize-
yi beklememeyi tercih ediyor. Herkes azla yetiniyor.

Bu kadar düflük beklentili bir iflte siz müflteriye rakibi-
nin reklam›n›n 15 kat› daha iyi bir ifl yapabilece¤inizi
söyledi¤inizde inanm›yor. Ayr›ca bu sonucu sa¤laya-
ca¤›na inand›¤›n›z fikir, müflterinin bo¤az›ndan zor ge-
çen bir ifl oluyor. Çünkü fikir s›radan olmuyor. ‹nsano¤-
lu farktan çok ayn›l›¤› seviyor. Oysa reklamc› ç›k›nt›l›k
yap›yor. Müflteri bu ç›k›nt›l›¤› genelde zor hazmediyor.

1312 röportaj: Serdar Erener
röportaj: esra melek yi¤itsözlü

“Bana gözü kapal› güveniyorlar”
Reklam hayat›m›z›n bir parças›. Neredeyse olmazsa olmaz›. Sokakta, gazetede, televizyonda hatta cep

telefonlar›m›zda dahi her an reklamlarla karfl›laflabiliyoruz. Türkiye’de reklamc›l›k denince akla gelen
ilk isimlerden biri Serdar Erener. Reklamc›l›¤›n dahisi olarak bilinen Erener’le reklamc›l›¤› konufltuk.



1514 röportaj: Serdar Erener

Müflteriyle gerginlik bu noktada ortaya ç›kabiliyor,
ama geçmiflte yapt›¤›n›z baz› ç›k›nt›lar ifle yaram›flsa,
piyasadan bu duyumu alm›fllarsa size güveniyorlar.
Asl›nda burada bir paradoks var. Müflteri sizden ç›k›n-
t›l›k yapman›z› istiyor, ama bunu yapt›¤›n›zda da kor-
kuyor. Oysa rakibinin k›skand›¤› ifline bakt›¤›nda ç›k›n-
t›l›¤› be¤eniyor. 

Farkl› fikirlerin yarat›c›s› olarak tan›nd›¤›n›z için siz bu
konuda zorlanm›yorsunuzdur. 
Evet, bu konuda zorland›¤›m› söyleyemem. Ç›k›nt›l› ve
ses getiren fikirler üreten biri olarak tan›nd›¤›m için
müflteriler bana gözü kapal› güveniyorlar, ama bunun
benim aç›mdan riski var. Sözünüzün fazla dinlenmesi,
müflterinin her fleye onay vermesi bütün riski sizin üs-
tünüze yüklüyor. Bu sorumluluk psikolojik olarak ben-
de bir gerginlik yarat›yor. 

Peki her fleyin reklam›n› yapar m›s›n›z?
Her fleyin reklam›n› yapmam. Geçmiflte yapmam dedi-
¤im hiçbir fley önüme gelmedi. Hiç hofllanmad›¤›m ve
karfl› oldu¤um baz› fleyler var. Örne¤in uyuflturucu ve
silah gibi fleylerin ve kalitesiz ürünlerin reklam›n› yap-
mam. Son y›llarda benim gibi tecrübenin sesini dinleme
yafl›na gelmifl ço¤u meslektafl›mda da bu tutum var. 

Sizce reklam ak›lda m› kalmal›, çok mu satt›rmal›, ima-
j› yukar› m› çekmeli... Neye nas›l karar veriyorsunuz?
Reklamda böyle bir ayr›m yok. Bir reklam›n bunlar›n
hepsini sa¤lamaya yönelik olmas› gerekiyor. Reklam
kitle mecralar›nda ya da birebir iliflki yöntemiyle insan-
larla temas kurup onlar›n bir marka hakk›ndaki düflün-
celerini A noktas›ndan B noktas›na çekebilme iflidir. Bu
bazen duygusal angajmana dönüfltürmek olabilir, ba-
zen insanlar›n ellerini ceplerine atmay› sa¤lamak olabi-
lir. Hedef neyse ondan geri gelmek gerek. Reklam›

bence k›sa vadeli hedeflerden geri gelerek ölçülebilir
etki yaratma sanat› olarak da tan›mlayabiliriz. Örne¤in
bir televizyon reklam› yay›nland›¤› günün ard›ndan in-
sanlar› harekete geçirebiliyorsa, etki yarat›yorsa o rek-
lam iyidir. Bunu sa¤lamaya çal›fl›yorum. Ayr›ca zaman-
la müflterinin size getirdi¤i ürün ve hizmetle ilgili kafan›-
z› çal›flt›rmaya ve onu daha iyi hale getirmek için kendi
fikirlerinizi ortaya koymaya bafll›yorsunuz. Ürün gelifltir-
meye ve ARGE’ye de katk›da bulunmak istiyorsunuz.
Çünkü suyun kayna¤›n›n oras› oldu¤una inan›yorum.
Reklam h›zland›r›c›d›r, ama hiçbir zaman bir ürün, hiz-
met ya da markan›n baflar›s›n› reklama mal edemeyiz.
Reklamc›lar bazen böyle büyük laflar ediyor, ama ha-
yat bunu do¤rulam›yor. Bir ürünü tasarlamak ve sat-
makla ilgili birçok do¤rudan biri olarak reklam ancak
h›zl› bir kald›raç görevi görebilir. 

Bir reklam›n fikrini ne kadar sürede ç›kar›yorsunuz?   
Bunun için izledi¤im bir yol, yöntem yok. Bütün mese-
le problemin içine kendinizi iyice atmak. ‹nsan›n akl›na
fikir hiç beklemedi¤i bir anda geliyor, ama bu bir ilham
de¤il. Fikirleri çal›flarak ç›kar›yorum. Kafam›n içinde fi-
kirleri gezdiriyorum. Etraf›mdaki insanlar›n enerjisini
emiyorum. Fikir genelde kafamda o problemle yatt›¤›m
ve uyand›¤›mda uykuyla uyan›kl›k aras›nda geliyor. Bu
her fleyi tek bafl›ma buldu¤um anlam›na gelmiyor. Ba-
zen sohbet an›nda ç›k›yor. E¤ilimler var, ama düzenli
birbirini takip eden bir al›flkanl›k yok. Ekibimde o ifli dü-

flünen insanlar›n fikirleri de beni hiç beklemedi¤im bir
yere götürebiliyor. Bu al›flveriflten yararlan›rs›n›z, ama
fikirler bireylerin akl›na gelir. Kolektif fikir bulma gibi bir
fley yoktur. Reklamda grup olarak çal›fl›l›r, ama fikir bi-
risinin a¤z›ndan ç›kar. 

Bugüne kadar yapt›¤›n›z ifllerde sizi en çok tatmin eden
hangisi oldu? Neden? 
Beni en çok ifle yarayan ifller tatmin ediyor. Beklenme-
dik ölçüde bir markan›n kaderini de¤ifltirmifl bir ifl yap-
m›flsan›z ifle yaram›flt›r. Yapt›¤›m ifllerden takip etti¤im
sonuçlar itibariyle en büyük katma de¤er üretti¤im iflin
Arçelik’in Çelik kampanyas› oldu¤unu görüyorum. Bu
reklam kampanyas›n›n öncesiyle sonras› aras›nda bir
markan›n tarihinde büyük farklar ve geliflmeler oldu.

Buradaki popülaritenizi ABD’de kazanabilir miydiniz,
bu kadar baflar›l› olabilir miydiniz?
Bu zor bir soru. Reklam yaflad›¤›n›z kültürle ilgili bir
fley. Bence en etkili reklamlar yerel olanlar. Amerikal›
olmad›¤›m için ABD’de iyi bir reklam yapma flans›m
Türkiye’de yapma flans›mdan çok daha az olurdu. 

Peki global reklamlar› yapanlar nas›l baflar›l› oluyor?
Tüm dünyay› dolaflan ve etkili olan reklam fikirleri var,
ama say›lar› baflar›l› yerel reklamlardan az. Bir reklam-
da stratejiler yani ne söylenece¤i ve nas›l söylenece¤i
var. Global anlamda stratejiler iflleyebilir. Ancak o stra-
teji cümlesinin ülkeden ülkeye ayn› flekilde söylenmesi-
nin ayn› sonucu getirece¤ine inanm›yorum. Stratejinin
ülkelerin yerel kültürüyle temas kuracak flekilde söylen-
mesi gerek. Global reklamlarda bunun yap›ld›¤› ve iflle-
di¤i durumlar var. Bir de bir reklam›n ayn› flekilde tüm
dünyada gösterildi¤i reklamlar var. Bunlar›n ço¤unun
yeteri kadar baflar›l› olmad›¤›n› düflünüyorum. Baflar›l›
ve etkili olanlar›n da o reklam›n kendisinden de¤il de,

markan›n ça¤r›flt›rd›¤› kültürel de¤erler toplam›ndan
ibaret oldu¤unu düflünüyorum. Örne¤in Nike ya da
Adidas reklamlar›nda her birinin ilginçli¤inden çok o
reklamlardaki ünlü y›ld›zlar etkili oluyor.     

Türkiye’de yap›lan reklamlar› kalite ve yarat›c›l›k aç›s›n-
dan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye’deki reklamlar›n özgün bir taraf› yok. Bence
hem dünyada hem de Türkiye’de reklamlar›n yüzde
99’u özensiz yap›l›yor. Herhangi bir ülkeye gitti¤inizde
otelde otururken seyretti¤iniz reklamlar›n hepsi birbi-
rinden kötü. Çünkü reklam o kadar büyük katma de¤er
beklenen bir faaliyet alan› de¤il. Bu durum daha çok
reklamc›lar›n müflteriyle iliflkilerindeki konumla ilgili. Ay-
r›ca reklamc›lar›n çok yetenekli olmamas› ve mesle¤i
yeterince sevmemelerinden kaynaklan›yor.   

Türkiye’de en çok kimler reklam seyrediyor?
Türkiye henüz reklamdan s›k›lma noktas›na gelmemifl
nadir reklam cennetlerinden biri. Hatta reklama merak-
l› bir kültürümüz oldu¤unu söyleyebilirim. Örne¤in Bre-
zilyal›lar, ‹ngilizler de reklama çok merakl›, ama ‹talyan-
lar, Frans›zlar, Do¤u Avrupal›lar hiç merakl› de¤iller.
Reklam hayatlar›nda çok geriye att›klar› bir konu. Tür-
kiye’de öyle de¤il, reklam sever bir toplumuz. Herkesin
günde ortalama 3 saat 58 dakika televizyon seyretti¤i-
ni düflünürsek Türkiye’nin reklamc›lar için iyi bir pazar
oldu¤unu görürüz. 

“Türkiye’deki reklamlar›n özgün bir taraf› yok. Bence hem dünyada hem de Türkiye’de reklamlar›n
yüzde 99’u özensiz yap›l›yor. Herhangi bir ülkeye gitti¤inizde otelde otururken seyretti¤iniz reklamlar›n
hepsi birbirinden kötü.”



1716 röportaj: Gila Benmayor
röportaj: umut bavl›  foto¤raf: sinan kesgin

Her y›l ‹sviçre’nin Davos kentinde düzenlenen
Dünya Ekonomik Forumu’nun 36.’s› bu y›l 25-
29 Ocak 2006 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.

Tüm dünyan›n ilgiyle izledi¤i zirveye yaklafl›k sekiz y›ld›r
kat›lan Hürriyet Gazetesi köfle yazar›
Gila Benmayor bu y›lki Davos görüfl-
melerinden izlenimlerini aktard›.

Türkiye’nin, sahibi oldu¤u potansiyelin
fark›nda olmad›¤›n› belirten Benmayor,
Davos’ta Türkiye’ye bak›fl aç›s›n›n
olumlu yönde oldu¤unu, ancak tüm
dünya kamuoyunda ülkemizin yeterin-
ce tan›nmamas› nedeniyle önyarg›l› bir
yaklafl›m›n hakim oldu¤unu belirtiyor.
Benmayor, bu y›lki görüflmelere dam-
gas›n› vuran Hindistan’dan örnekler
verdi ve Türkiye’nin de benzeri bir po-
litika izleyerek Davos’ta özellikle ciddi
çal›flmalar gerçeklefltirmesi gerekti¤ini
vurgulad›.

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü öncesinde görüfltü¤ümüz
Benmayor, Davos izlenimlerinin yan› s›ra Türkiye’de ka-
d›n olmak üzerine de görüfllerini aktard›.

Davos izlenimlerinizi k›saca aktarabilir misiniz?
Yaklafl›k sekiz y›ld›r Davos’a gidiyorum. Davos gerçek-

ten ilginç bir platform. Türkiye’de göremeyece¤iniz in-
sanlar› orada görme flans›n›z bulunuyor. Bir gazeteci
olarak müthifl bir kaynak. Ayr›ca gazetenin kendisini
gelifltirmesi için de müthifl bir kaynak. Çünkü bir y›ll›k

e¤ilimleri görebiliyorsunuz. D›fl poli-
tikan›n nabz›n› çok iyi tutabiliyorsu-
nuz. Mutlaka önemli politikac›lar,
önemli ifl adamlar› geliyor. Bir de
akademik çevrelerden çok insan
oluyor. Birbirini tamamlayan bir or-
tam yarat›l›yor. Her taraftan besleni-
yorsunuz. Müthifl bir bombard›man.
Bir y›ll›k süreçte önünüzü görüyor-
sunuz. ‹fl yaflam›nda, siyasette ne-
lerin olaca¤›n› çözebilme f›rsat› bu-
luyorsunuz. Gazeteciler aç›s›ndan
ulaflmakta güçlük çektikleri kiflilerle
yak›nlaflma f›rsat› tan›yor. Politikac›-
lar›n yapt›¤› bas›n toplant›lar›ndan
gidiflat› sezebiliyorsunuz. Colin Po-
well kat›ld›¤›nda ABD’nin Irak’› iflgal
edece¤inin iflaretleri ortaya ç›km›flt›.

Arka mutfaklarda bir fleyler pifliyor ve bunun iflaretleri
Davos’ta ortaya ç›k›yor.

Bu y›l göze çarpan neler var?
Çin ve Hindistan konusu uzun zamand›r biliniyor ve ko-
nufluluyordu. Ancak bu y›l görüldü ki Hindistan gerçek-

ten de a¤›rl›¤›n› her alanda koymaya haz›r. Her alanda
bir anda patlayabilir. ‹fl dünyas›nda, tekstilde, teknolo-
jide her yerde Hindistan var. Davos’ta odalar›m›za iPod
da¤›tm›fllard›. Adamlar her alanda var olduklar›n› gös-
teriyorlar. Nitekim Davos’un ard›ndan pek çok derginin
kapa¤›nda Hindistan yer ald›. 

Türkiye ne zaman Davos’ta bu biçimde göze çarpar bir
hale gelebilecek?
Yaklafl›k üç y›l önce bir Türk gecesi yap›ld›. Ancak çö-
züm böyle bir Türk gecesi yapmak de¤il. Hintlilerin
yapt›¤› gibi ifl adam›yla, sanatç›s›yla, akademisyeniyle,
mankenleriyle ç›kartma yapmas› gerekiyor. Y›llard›r Da-
vos’a gidiyorum, ancak ne yaz›k ki böyle bir çaba gör-
müyorum. Davos’a Türkiye’den kat›lan ifl adamlar›m›z
bir elin parma¤›n› geçmeyecek say›da. Halbuki orada
bir bak›yorum her yerde Hintli ifl adamlar› var. Bunu bir
misyon olarak kabul etmifller. Adreslerimizi al›yorlar,
iletiflim içerisine girmek için yo¤un çaba harc›yorlar.
Hintlilerle yaz aylar›nda Ürdün’de tan›flm›flt›m, o zaman
iletiflim bilgilerimi alm›fllard›. O günden bafllay›p Da-
vos’a kadar müthifl bir bilgilendirme bombard›man›
gerçeklefltiriyorlar. O yüzden Davos’ta Türkiye imzas›
bir tek Türk gecesiyle baflar›labilecek bir fley de¤il. Cid-
di organizasyonlar gerçeklefltirilmesi gerekiyor. Da-
vos’ta Orhan Pamuk’un bir konuflma yapmas›, Faz›l
Say’›n bir konser vermesi gibi çal›flmalar gerçeklefltiril-
meli. Ama ifl adamlar› bunu desteklemeli. Türkiye ile il-

gili toplant›lar yap›lmal›. Bu y›lki Davos program›na bak-
t›¤›m›zda Hindistan’la ilgili birçok toplant› vard›. Türkiye
ile ilgili hiçbir fley yoktu. Her toplant›ya Ali Babacan gir-
di. Her toplant› Babacan’›n uzmanl›k alan› de¤il ki. Bafl-
ka alanlardaki baflka kiflileri ilgilendiren toplant›lara o
kiflilerin gelmesi gerekiyor. Bu biraz çal›flma iste¤iyle
de ilgili bir durum.

Türkiye nas›l alg›lan›yor?
Davos nezdinde Türkiye’nin alg›lan›fl› olumlu. Ancak
Türkiye Davos’ta nötr bir ülke. AB konusunda Türki-
ye’nin ad› an›l›yor, ancak di¤er platformlarda Türki-
ye’nin etkisi yok. Türkiye’nin birçok özelli¤i var ama
hiçbirini kullanm›yor. “Medeniyetler Çat›flmas›” etkisi
olabilecek, uzlaflt›r›c› rol oynayabilecek konumda ama
bu kullan›lm›yor. “Medeniyetler Çat›flmas›”nda uzlaflt›r›-
c› olaca¤› söyleniyor, ama bunun içi doldurulmuyor.
Sürekli ayn› fleyler söyleniyor. Ne yaz›k ki Türkiye konu-
munun fark›nda olmayan bir ülke. Belki de iki yakam›z›
bir araya getiremedi¤imizden böyle oluyor.

Kat›ld›¤›n›z oturumlar aras›nda sizi en çok etkileyen
hangisi oldu?
Davos için “Zenginler Kulübü” deniyor, ama insanlar›n
orada yoksullara gerçekten yard›m etmeye çal›flt›klar›n›
görebiliyorsunuz. Birçok güzel fley oluyor. Bir sürü in-
san›n oraya toplan›yor olmas› çok önemli. Davos’ta so-
runlar›n hangi yönde ilerledi¤ini görmek, insanlar›n bu

konular üzerine düflündüklerini, çözüme ulaflt›rmak için
çal›flt›klar›n› görmek beni gerçekten etkiliyor. ‹slam
dünyada çok tart›fl›lan bir konu. Özellikle Avrupa’da
çok tart›fl›l›yor, fikirler ortaya at›l›yor, çözümler önerili-
yor. Çünkü Avrupa’da yaklafl›k 12 milyon Müslüman
yafl›yor. Davos’ta bu tart›flmalar› izleyebiliyoruz. Ama
Türkiye bu tart›flmalarda rol alm›yor, Türkiye’ye yans›-
m›yor. Birçok konuyu takip etmiyor. Bu tarz konular›
ancak Davos’ta takip edebiliyoruz, burada çok uza¤›n-
da kal›yoruz. Halbuki dünyada ‹slam tart›flmas› varsa
Türkiye bunun içinde yer almal›. Türkiye içine kapal› ya-
fl›yor. Davos’ta bu kapal›l›¤›n d›fl›na ç›kabildi¤imi hisse-
diyorum. Her fley avucumun içinde gibi hissediyorum.
Bu beni çok etkiliyor. 

Türkiye ve kad›n konusunda neler düflünüyorsunuz?
Türkiye’de kad›n kurulufllar› müthifl ifller yap›yor. Hepsi
birçok yasan›n de¤iflmesinde etkili oldular. Fakat flu
anda kad›n kurulufllar›n›n en büyük açmaz›, Kad›ndan
Sorumlu Devlet Bakan› ile aralar›nda sorunlar bulunma-
s›. Ne yaz›k ki bir koordinasyon yok. Kendim üye oldu-
¤um kad›n kuruluflunda kad›nlarla birlikte “Dünya Ka-
d›nlar Günü”nü güneydo¤udaki kad›nlar› ziyaret ederek
geçiriyorum. Türkiye çok büyük bir yer ve kad›nlar›n
sorunlar› o kadar çeflitli ve birbirinden o kadar farkl› ki.
Do¤uda namus cinayetleri, töre cinayetleri kad›nlar aç›-
s›ndan büyük sorunlar. Bu sorunlar›n önemini bat›daki
kad›nlar›n da hissedebilmesi ve ilgilenmesi gerekiyor.

Bu aç›dan kad›n örgütlerinin ciddi çabalar› oldu¤unu
görüyorum.

Sizce Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?
E¤itimin Türkiye aç›s›ndan ciddi bir sorun oldu¤una ina-
n›yorum. E¤itim konusunun h›zla ele al›narak çözüme
kavuflturulmas› gerekiyor. E¤itimin haricinde Türkiye’nin
di¤er büyük sorunu koordinasyon eksikli¤i. Türkiye’de
ayn› ifl hiçbir sonuca ulaflt›r›lamadan sürekli olarak yap›-
l›yor. Türkiye’nin tan›t›m›n› pek çok farkl› yer yap›yor ve
belli bir politika izlenmiyor. Dolay›s›yla Türkiye’nin tan›t›-
m›nda en ufak bir yol alamad›k. Türkiye’nin tan›t›m›n›n
belli bir politika dahilinde gerçeklefltirilmesi gerekiyor.
Tan›t›m›n gerçeklefltirilmesinin ard›ndan d›flar›da Türki-
ye’ye karfl› önyarg›l› yaklafl›m ortadan kalkacak ve birçok
sorun kendili¤inden çözülecektir. Türkiye, Davos’ta siya-
si düzlemde tan›n›yor ve biliniyor. Ancak Davos kapal› bir
platform. Türkiye’yi dünyada kamuoyu tan›m›yor. Ülke-
mizde bir bakan›n yapt›¤› bir ifli yerine gelen yeni bakan
bozuyor ve bafltan yap›yor. ‹flleri her seferinde y›k›p yeni
bafltan yapmak büyük enerji kayb›. Halbuki belirli politi-
kalar çerçevesinde bakanl›klar aras›nda koordinasyon
sa¤lanarak, halk›n ve sivil toplum kurulufllar›n›n deste¤i
al›narak çok güzel fleyler yap›labilir. Genel anlamda Tür-
kiye’de müthifl bir da¤›n›kl›k var. Bu da¤›n›kl›¤› toparla-
yacak birine ihtiyaç var. Belki de Türkiye’ye kad›n eli
de¤meli. Bu da¤›n›kl›¤› toparlamal›. Akl› bafl›nda bir ka-
d›n baflbakan gerekiyor ki ortam› toparlas›n.

“Türkiye’ye kad›n eli de¤meli” Hürriyet Gazetesi köfle yazar› Gila Benmayor’a göre Türkiye’de müthifl bir da¤›n›kl›k var ve bu
da¤›n›kl›k her alanda etkisini gösteriyor. Benmayor, “Bu da¤›n›kl›¤› toplayacak birine ihtiyaç var,

Türkiye’ye kad›n eli de¤meli, akl› bafl›nda bir kad›n baflbakan gerekiyor ki Türkiye’yi toplas›n” diyor.
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röportaj: esra melek yi¤itsözlü

Sakin ama ürkek ve silik de¤il
Han Tümertekin küresel bir Türk mimar. Dünyan›n birçok yerinde ev, ofis, toplu konut, müze gibi farkl›
projelere imza at›yor. Tümertekin “Ben bir mimar, aile babas›, orta yafll› erkek olarak farkl› davran›fllar
içinde de¤ilim. Bir bütün olarak davran›nca mimarl›¤›m da do¤al olarak böyle gelifliyor” diyor.

Mimari son günlerin üzerinde en çok konuflulan
konular›ndan. Neden mi? Gözümüzü nereye
çevirirsek çevirelim, yeni bir yaflam ya da al›flve-

rifl merkezi inflaat›yla karfl›lafl›yoruz. Kimi zaman güvenlik
sorununun yüksek düzeylerde oldu¤u ‹stanbul’da özel gü-
venlik sistemleriyle korunan, bir bak›ma steril yaflamlar›n
yafland›¤› bu merkezler g›ptayla seyrediliyor, kimi zaman
da nereye kadar sorusu zihinleri kurcal›yor. Ama mutlaka
yap›lan bir fley var ki o da projenin mimar› kim diye o de-
vasa levhaya bakmak. Genellikle yabanc› isimlerle karfl›la-
fl›yoruz ama olsun... Türk mimarisi ve Türk mimarlar› bü-
yük bir mimari miras›n varisleri. Biz de bunu bu sayfalarda-
ki konu¤umuz Han Tümertekin’le bol bol konufluyoruz...

Tümertekin, dünyada ve Türkiye’de pek çok farkl› pro-
jeye imza atm›fl bir Türk mimar. Tokyo’da an›t, Çatal-
höyük Müzesi, Silahtara¤a Elektrik Santrali’nin müzeye
dönüfltürülmesi, Amsterdam’da banka genel merkezi,
Taksim-Tünel’de 100 y›ll›k yap›n›n restorasyonu, Ke-
merburgaz’da 150 konutluk yerleflme... Bunlar Tümer-
tekin’in gerçeklefltirdi¤i projelerden baz›lar›. 

Mimari çizginizi nas›l tan›ml›yorsunuz? ‹ddial› bir tarz›-
n›z oldu¤unu düflünüyor musunuz?
Sakin bir tarz›m var, ama ürkek ve silik de¤il. ‹ddial› bir
çizgim oldu¤unu söyleyemem, ama bir tasar›mla mü-
cadele anlam›nda iddial› bir süreç yafl›yorum. ‹lk bak›fl-
ta görülmeyen birçok nokta için ciddi zaman ve enerji
harc›yorum. Bakt›kça ve içinde zaman geçirdikçe özel-
liklerinin fark edildi¤i mekanlar yaratmak bana çekici
geliyor. Yal›nl›¤› seviyorum, ama yal›n olsun diye yal›n
tasar›mlar yapm›yorum. Yaln›z iflimde de¤il, gündelik
yaflant›mda da basit davranma ve basit düflünme ref-
leksim var. Hayata karfl› ald›¤›m tav›r do¤al olarak ifli-
me de yans›yor. Benzin tüketen bir ciple dolafl›p sonra
da yal›n bir bina tasarlam›yorum. 

Bu, mimari çizginizi kimli¤inizin oluflturdu¤u anlam›na
geliyor.
Tamamen öyle. Herhangi bir tasar›m›mdan söz ederken
asl›nda kendimden de söz etmifl oluyorum. Bir mimar,
bir aile babas›, bir orta yafll› erkek olarak farkl› davran›fl-
lar içinde de¤ilim. Bir bütün olarak davran›nca kalem se-
çimimden giyimime kadar kendini gösteriyor.

Mimar yaratt›¤› mekanla orada yaflayacaklar›n yaflant›-
s›na ne oranda müdahale etmeli, eder?
Basit ve yal›na yatk›n davran›fl›m sayesinde kullan›fll›
mekanlar ortaya ç›k›yor. Mimar olarak konutun içinde
kurulacak yaflant› için olmazsa olmazlar› yaratmakla ye-
tiniyorum. Bu mimar egosu aç›s›ndan beni yeterince tat-
min ediyor ve kullan›c›lar aç›s›ndan da elveriflli bir zemin
oluflturuyor. Yapt›¤›m mekanlara kullan›c›lar eklemek is-
tedikleri her fleyi ekleyebiliyor. Çünkü içine konacak mo-
bilyan›n karakteri o mekan›n gücünü zedeleyemiyor. Be-
nim için önemli olan mekan›n boyutu, ›fl›¤›, içindeki do-
lafl›m ve kullan›m›n planlanmas›. Bu olmazsa olmaz bö-
lümü düflündü¤üm gibi yaratt›¤›mda içine eklenecek
hiçbir fley oray› zedelemedi¤i gibi tam tersine zenginlefl-
tiriyor. Bu nedenle kar›flan baz› kavramlar aç›s›ndan bu
sorunun üzerine gitmekte yarar var. Örne¤in minimal
saplant›s›, baz› mimarlar›n minimal kurduklar› mekana
konacak mobilyalara kadar müdahale etme e¤ilimleri gi-
bi fleylere uza¤›m. Ayasofya’n›n içine istedi¤iniz mobil-
yay› koyun, o mekana karfl› galip gelemezsiniz. 

Çal›flmalar›n›z› “yal›n” ve “basit” diye tan›mlaman›za
karfl›n birçok projeniz ödül ald›. Peki bu yal›nl›¤›n ve ba-
sitli¤in içindeki iddia nedir?
Bir ödül ald›ktan sonra bir jüri üyesi bana kurdu¤um
mekan›n basit olmas›na karfl›n karmafl›k duygular
uyand›rd›¤›n› söylemiflti. Bu flimdiye kadar mimarl›¤›m
üzerine benim bile formüle edemedi¤im kadar baflar›l›
bir saptamayd›. San›r›m bu özellik çal›flmalar›m› farkl›
k›l›yor. Çok basit gibi görünen projeler yap›yorum, ama

o mekanda zaman geçirdikçe oran›n görülmeyen bir-
çok yan› görülmeye ve hissedilmeye bafllan›yor. Bu-
nun, her noktas›n› yo¤un flekilde düflünerek elde ede-
bildi¤im bir sonuç oldu¤unu düflünüyorum. Ofisimde
çal›flan mimarlar›n da ortak e¤ilimi böyle. Konu ve bo-
yut ne olursa olsun harcanan enerji ve zaman neredey-
se de¤iflmiyor. Küçük bir eve de, 100 bin metrekarelik
bir yerleflmeye de ayn› yo¤unlukta zaman ve enerji har-
c›yoruz. 

Kaç kiflilik bir ekibiniz var? Nas›l çal›fl›yorsunuz?
10 kiflilik bir ekibiz. Yaz aylar›nda stajyerler de geliyor.
Stajyerleri ileride bizimle çal›flma olas›l›¤› olan kifliler
aras›ndan seçiyoruz. Ofisimizde hiyerarflik bir düzen
yok. Benim bir odam yok. Her ne kadar benim ad›m ve
kiflili¤im önde görünüyorsa da projelerimizin hepsi ofi-
sin ortak ürünleri. Ço¤uyla uzun süredir çal›fl›yorum.
Yavafl yavafl ve yak›n›m›zda olanlar›n kat›l›m›yla büyü-
dük. Bütün bunlar›n ortaya ç›kan tasar›mlarda belirleyi-
ci oldu¤unu düflünüyorum. Ofis sahibi ve en tecrübeli
mimar olmam söylediklerimin her zaman do¤ru ve tar-
t›fl›lmaz oldu¤u anlam›na gelmiyor. Önemli olan proje-
nin niteli¤idir. Projeye kim katk›da bulunabiliyorsa o gö-
rüfl kabul edilir. 

Yurtd›fl›nda yapt›¤›n›z projelerden edindi¤iniz deneyim
ofisinize nas›l katk› sa¤lad›?
Öncelikle özgüven duygumuzun geliflmesine yarad›.
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Yaln›z tasar›m düzeyimizle de¤il çizim disiplinimizden
bir soruna çözüm üretmedeki h›z›m›za ve yetkinli¤imi-
ze kadar projeyle uygulama sürecinin toplam›nda ulus-
lararas› standartta hizmet verdi¤imizi gördük. Mimarl›-
¤›n ya da bir yap›n›n sorunlar› dünyan›n hiçbir yerinde
farkl› de¤il, yaln›zca çözümler için örgütlenmeler farkl›
ve Türkiye’den daha geliflmifl altyap›lara sahipler. An-
cak donan›ml› sistemler içinde ifl yapm›yor olman›n ka-
zand›rd›¤› kiflisel becerilerimizin çok geliflmifl oldu¤unu
gördük. Örne¤in Tokyo’da birlikte çal›flt›¤›m›z dan›fl-
manlar ve mühendisler ordusu karfl›s›nda bu tür bece-
rilere sahip olman›n çok yarar›n› gördüm. Zaten herke-
sin gözünün içine bakt›¤› ve projenin mutlak hakimi ka-
bul edilen mimardan beklenen çözümleri üretmede bu
co¤rafyadan edinilmifl becerileri kullanmak çok etkileyi-
ci oldu. Öte yandan mimar› çok daralt›lm›fl bir etki ala-
n›nda çal›flmaya zorlayan Hollanda’da ise tasar›m›n
önünü açmak için bu becerileri kullanmak ifle yarad›.

fiu an hangi projeler üzerinde çal›fl›yorsunuz? 
En son A¤a Han Ödülü kazanan B2 evinin 100 metre
yak›n›nda bir ev bitirdik. Bu B2’den farkl›, büyük bir ev.
Yine sürdürdü¤ümüz tek evler var. fiu an üzerinde ça-
l›flt›¤›m›z en heyecan verici proje Silahtara¤a Elektrik
Santrali’nin enerji müzesine dönüfltürülmesi. 100 y›ll›k
bir enerji santralini bugünün kullan›m›yla hayata geçir-
meye çal›fl›yoruz. Eski bir fabrikay› loft’lara dönüfltürü-
yoruz. Beyo¤lu bölgesinde alt› projemiz sürüyor. Biri ‹s-
tiklal Caddesi üzerinde Eski Saray Sinemas›’n›n yerine
yap›lan büyük bir al›flverifl ve kültür merkezi. Göcek’te
marinayla birlikte ilginç iki yerleflme yap›yoruz. Bu y›l so-
nuna do¤ru bunlar›n birço¤unu bitirmifl olaca¤›z. 

Konut projelerinize neyi düflünerek “B2 Evi”, “T Evi” gi-
bi alfabetik isimler veriyorsunuz?
Genelde tek evlerin sahipleri binalar›n›n kendi isimleriy-

le an›lmas›na yatk›n olmad›klar› için evlere kod veriyo-
ruz. Bunlar o evin sahiplerinin soyadlar›n›n ilk harfi. ‹lgi
çeken bir taraf› var, ama bir özelli¤i yok. 

En çok keyif ald›¤›n›z, yaparken yaflad›¤›n›z veya hisse-
derek ortaya koydu¤unuz projeler neler?
Samimi olmak gerekirse sonuçlar› aç›s›ndan baz›lar› di-
¤erlerine oranla daha heyecan verici olabiliyor. ‹fllerimin
içinde benim için en keyifli olan Çatalhöyük Müzesi.
San›r›m onu farkl› k›lan projenin gerçekleflmemifl olma-
s›, ama hep gerçekleflebilme olas›l›¤› bar›nd›rmas›.
Çünkü oradaki kaz›lar yaklafl›k 20 y›l daha sürecek. Bu
proje için sponsora ihtiyaç var. fiu ana kadar bina yap-
madan mekan yaratmay› baflard›¤›m bir proje. Yeri ka-
zarak bir mekan yaratmak çok heyecan verici. 

Yörenin dokusuna uygun, insanlar›n rahat kullanabile-
ce¤i evler tasarlarken malzemeleri nas›l seçiyor ve
planl›yorsunuz? 
Benim için malzeme öncelikli de¤il. Önemli olan meka-
n›n genel boyutu, ›fl›¤›, sesleri. Malzeme bunlar› sa¤la-
mak için kullan›lan araçlardan yaln›zca biri. Tafl zemin
üzerindeki topuk sesiyle hal› üzerindeki topuk sesi ara-
s›ndaki fark› malzeme belirliyor. O sesi uzatmak ve bü-
yütmek istiyorsan›z sert bir zemini taflla kaplar, di¤er
yüzeyleri de ses yans›t›c› yüzeylere dönüfltürürsünüz
ve o sesi mekanda sürekli duyars›n›z. Kaybetmek isti-
yorsan›z baflka malzemeler kullan›rs›n›z. Bu nedenle

malzemenin görsel özellikleriyle ilgili de¤ilim. O mekan›
istedi¤im gibi var etmeye yarayacak ve uzun y›llar eski-
meyecek malzeme seçmeye çal›fl›yorum.

Son zamanlarda yap›lan yüksek bloklar içinde d›fl çev-
reden soyutlanm›fl binalar› nas›l buluyorsunuz? Bu or-
tamlar›n orada yaflayan insanlara etkisi nedir?
‹stanbul’da ciddi bir güvenlik sorunu var. Bu binalar
güvenli oldu¤u için ilgi görüyor. Kent yaflant›s›n›n bütün
boyutlar›yla ilgilenmeyenler için kullan›fll› çözümler ki
oralarda yaflan›yor. Benzeri projeler yaparken yal›t›lm›fl
bir yer oldu¤unun fark›nda olarak tasar›m yap›yoruz.
Ancak oralarda gerçek d›fl› yaflant›lar sürdürülemeye-
ce¤ini de biliyoruz. Ormana komflu bir parselde yafl›yor
diye insanlar›n birer oduncuya dönüflmeyece¤ini bile-
rek tasar›m yapmaktan yanay›z. Mimar ve tasarlad›¤›
yer aras›nda içtenlik olursa projelerde iyi sonuçlar elde
edilir. Örne¤in Ömerli’de orman›n yan›nda konut yer-
leflmesi tasarlarken; burada flehirli yaflant›y› büyük
çapta sürdüren, kentte yaflayan ve yaln›zca evine dön-
dü¤ünde ormana bakabilen insanlar›n evlerini olufltur-
maya çal›flt›k. Bunlar› birer ormanc› evi olarak yap›p da
içine holding patronlar›n› sokmaya çal›flmad›k. 

Bu tip çok katl› binalar›n flehrin genel görüntüsüne et-
kisi nedir?
Mimar›n herhangi bir yap› türünü reddetmesini anlaya-
mam. Çünkü bir mimar her yap›y› iyi tasarlayabilir. Bu

nedenle çok katl› yap› kötüdür gibi karikatür kavramlar
kullanm›yorum. Mimar olman›n do¤as› gere¤i ezbere
hiçbir fleye karfl› olamam. Bir yap›n›n çok katl› olmas›
baflka bir fley, çok katl› bir yap›n›n iyi tasarlan›p tasar-
lanmamas› baflka bir fley. Bu nedenle kentin geliflme
alanlar› do¤ru saptand›ktan ve bu alandaki yap›laflma
kurallar› da gerçekçi oluflturulduktan sonra bence so-
run yok. Süleymaniye Camii’nin yan›na gökdelen ya-
parsan›z olmaz. 

‹stanbul’daki yap›laflmay› ve mimariyi nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?
‹stanbul’da gördü¤ünüz manzaran›n tamam›ndan mi-
marlar sorumlu de¤il. Çünkü pek çok bina mimars›z
yap›lm›fl. Aflama aflama sorumlu-
lar› saptamal› ve mahkum etmeli-
yiz. Mimarlar›n sorumlu oldu¤u
bölümü de¤erlendirdi¤imizde ise
pek de baflar›l› bir sonuçla karfl›
karfl›ya de¤iliz. Bunun birkaç ne-
deni var. Son birkaç y›la kadar
enflasyonist bir ortamda yafl›yor-
duk. Binalar›n h›zla yap›lmas› ge-
rekiyordu. Bu proje üretimi, bir-
çok mimar›n direnemeyece¤i ka-
dar büyük bir bask› oluflturuyordu. ‹flverenler ne yaz›k
ki nitelikli bir tasar›m yapmaktansa bir an önce infla et-
mekle ilgiliydiler. Bu nedenle ortaya niteliksiz yap›lar
ç›kt›. ‹kincisi pek çok mimarl›k ofisi al›fl›lmad›k kadar
düflük ücretlerle çal›flmak zorunda oldu¤u için projeye
gereken zaman ve enerji harcanm›yordu. Bu durum
hala de¤iflmedi, ama en az›ndan bir grup mimar için pi-
yasan›n dengeleri biraz de¤iflti. Belli say›da mimarl›k
ofisi art›k iyi proje bedelleri alarak bir projeyi olmas› ge-
rekti¤i gibi yap›yor. Piyasadaki genel canlanmayla da-
ha nitelikli yap›lar›n ortaya ç›kaca¤›n› düflünüyorum. 

Bu durum Türk mimari kimli¤ini nas›l etkiliyor? Sizce
günümüzde oluflmufl bir Türk mimar kimli¤i var m›? 
Bu iyimser dalgan›n geliflmesi halinde günümüz mima-
ri kimli¤inin oluflmamas› için hiçbir neden yok. Çünkü
dünyan›n mimarl›k miras›n›n büyük bölümü Türkiye’de.
Dünyadaki pek çok mimarl›k ö¤rencisi para biriktirip
buray› görmeye geliyor. Biz bu binalarla beraber yafl›-
yoruz. Böyle bir ortamda nitelikli bir mimarinin ç›kma-
mas› aç›klanamayacak kadar garip. Yurtd›fl›na bakt›¤›-
m›zda ça¤dafl ‹spanyol mimarl›¤› dikkat çekiyor. Pek
çok Bat›l› ülkede oldu¤u gibi Balkanlarda da ilginç ge-
liflmeler var. Özellikle H›rvatistan’da son derece nitelik-
li ça¤dafl mimarl›k yap›l›yor. 

Büyük projelerde Bat›l› mimarlar›n
imzas›n›n olmas› dikkat çekiyor.
Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Bunda iflverenler aç›s›ndan hafife
al›nmayacak bir taraf olan profes-
yonel hizmet düzeyi etkili oluyor.
Bat›l› mimarlar›n içinde bulunduk-
lar› profesyonel ortam kaç›n›lmaz
olarak onlar›n hizmet sunma flek-
lini kusursuza yak›n bir düzeyde
tutuyor. Yarat›c› boyutlar› bir yana

ofislerinin organizasyonu, bütçeye ve tasar›m sürecine
hakimiyetleri aç›s›ndan bak›nca düzgün iflleyen maki-
neler oldu¤u düflünülüyor. ‹flveren aç›s›ndan Bat›l› mi-
marla çal›flmak bazen pazarlama avantaj› da getirebili-
yor. Di¤er yandan tan›mlad›¤› hizmeti, tan›mlad›¤› süre-
lerde ve belli bir nitelikte almas›n› garantiliyor. Ancak
bugüne kadar çal›flanlar›n neredeyse hepsi Bat›’n›n en
s›radan mimarl›k ofisleriydi. Hiçbir yarat›c›l›k katk›s›yla
buraya gelmedikleri gibi, hepimize hakaret eder dere-
cede sözüm ona Türk mimarisine uygun binalar yap›-
yorlar. Ne öyle bir mimariye ihtiyaç duyuyoruz ne de

öyle bir Türk mimarisi var. Keflke dünyan›n önemli ve
yarat›c› mimarl›k bürolar›yla anlaflsalar da burada hepi-
miz için tatl› bir rekabet ortam› oluflsa. Türk mimarl›k
ofislerinin iyi hizmet verir düzeye gelmesiyle yarat›c›l›k
fark›m›z, bizi yabanc› mimarlar karfl›s›nda daha iyi bir
yere mutlaka getirecektir. Ofis olarak kat›ld›¤›m›z üç
projede yabanc›larla birebir yaflad›¤›m›z rekabeti hep
biz kazand›k. 

Çal›flmalar›n›zda Türk mimari kimli¤i konusunda her-
hangi bir hassasiyetiniz var m›?
Kesinlikle yok. Yap›n›n yer alaca¤› noktaya iliflkin bir
hassasiyetim var. Amsterdam’da da Tokyo’da da bina
yapt›k. Hepsinde o yer önemliydi. Benim New York’ta
yapt›¤›m binadaki Türklü¤üm çok tart›fl›l›r. Çünkü çev-
remde gördü¤üm bütün Osmanl› yap›lar›n›n ak›lc› tasa-
r›mlar› bende basit ve ak›lc› bir tasar›m e¤ilimi yaratm›fl
olabilir, ama benim Kuala Lumpur’da yapaca¤›m basit
ve ak›lc› tasar›m›m›n Türk mimarl›¤›yla aç›klanmas› söz
konusu olamaz. Bu nedenle yapt›¤›m herhangi bir ya-
p›y› Türk k›lmak gibi bir kayg›m yok. 

Tokyo’da yapt›¤›n›z an›t›n içini Türk çinileriyle süsleme-
nizin nedeni neydi? 
O bir kofluldu, benim seçimim de¤ildi. Japonlar o an›t›
lale motifli çinilerle yapmam› istemiflti. Yüzlerce y›l ön-
cesinin teknikleriyle üretilen ç›plak betonun yüzeyini la-
le motifli çinilerle kaplad›m.

“Minimal saplant›s›, baz› mimarlar›n minimal kurduklar› mekana konacak mobilyalara kadar müdahale
etme e¤ilimleri gibi fleylere uza¤›m. Çünkü içine konacak mobilyan›n karakteri o mekan›n gücünü zede-

leyemiyor. Ayasofya’n›n içine istedi¤iniz mobilyay› koyun, o mekana karfl› galip gelemezsiniz.”



2006’da do¤umunun 250. y›l›n› kutlad›¤›m›z Mozart
bütün dünyada çeflitli etkinliklerle an›l›yor. Dört ya-

fl›nda ilk konçertosunu, yedi yafl›nda ilk senfonisini, 12
yafl›nda ise ilk operas›n› yazm›fl bir dehan›n do¤umu-
nun 250. y›l dönümü olmas› nedeniyle Mozart y›l› ilan
edilen 2006’da Japonya’dan Avustralya’ya bütün ülke-
ler Mozart’a adanm›fl sanatsal et-
kinlikler düzenliyor. Daha çocukluk
y›llar›nda Avrupa saraylar›n› gezip
maharetlerini sergileyen ve böylece
bir “çocuk y›ld›z” olarak erken yafl-
larda ünlenen Mozart 18. yüzy›l Av-
rupas›’n›n y›ld›zlar›ndan biri ve hak-
k›nda anlat›lan efsanelerle müzik ta-
rihinin en merak edilen ikonu. 

Hakk›nda yaln›zca ‹ngilizce 829 ki-
tap bulunan, google’da arat›ld›¤›
zaman 56 milyon 900 bin sonuç ç›-
kan, hayat hikayesi 4 kere sinema-
ya aktar›lan ve ünlü çizgi roman
Martin Mystere’ye bile konu olan
Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak 1756’da keman-
c› ve besteci Leopold Mozart’›n o¤lu olarak dünyaya
geldi. Müzikte çok erken bir geliflme göstererek üç ya-
fl›nda piyanoya bafllad›. ‹nan›lmaz yetene¤i sayesinde

küçük yaflta turnelere ç›kt›. ‹lk olarak 1762’de Münih ve
Viyana’ya; 1763’ten 1766’ya dek süren ilk uzun turne-
de Münih, Augsburg, Frankfurt, Köln, Brüksel, Paris ve
Londra’ya gitti. Paris’te Versailles Saray›’nda 15. Louis
ve Londra’da 3. George taraf›ndan kabul edildi. 1769’a
dek Bastien und Bastienne ve La Finita Semplice adl›

iki opera besteledi. 1769’da, baba-
s› Mozart’› ‹talya’ya götürdü. Vati-
kan’› ziyaret etti. Saint Peter Kated-
rali’nde söylenmesi adet olan Mise-
rere isimli kutsal eserin notalar›n›
yazmak yasaklanm›flt›. Fakat Mo-
zart’›n kula¤› öylesine kuvvetliydi ki,
bu eseri bir dinleyiflte notalar›n› ez-
bere yaz›verdi. Papa da çocu¤un
bu baflar›s› üzerine ona flövalye un-
van›n› verdi. Aral›k 1770’te Mitirida-
te, re di Ponto operas› Milano’da
gösterildi ve büyük baflar› kazand›. 

1779’da Mannheim’da bulundu¤u
s›rada 18 yafl›ndaki Aloysia We-

ber’e afl›k oldu. Aloysia ile ‹talya’ya gitmek istedi; an-
cak reddedildi. 1781 y›l›nda Viyana’ya yerleflen Mozart
bu kez Weber ailesinin ortanca k›z› Constanze’ye afl›k
oldu ve evlendi. Bu evlilikten alt› çocu¤u oldu ancak bu

çocuklardan yaln›zca ikisi yaflad›. Evlili¤inin ard›ndan
Mozart verimli bir döneme girdi. Her türde harika eser-
ler verdi. Le Nozze di Figaro (1786), Don Giovanni
(1787) ve Cosi fan tutte (1790) operalar›n› besteledi.
Bu dönemin sonunda Sihirli Flüt Operas› üzerinde ça-
l›flmaya bafllad›. Büyük ses getiren Sihirli Flüt’ün ard›n-
dan bafllad›¤› Requiem üzerinde çal›flt›¤› s›ralarda böb-
rek yetmezli¤inden 5 Aral›k 1791’de öldü. Mezar›n›n
üzerine herhangi bir yaz› yaz›lmad›¤› için tam olarak ne-
reye gömülü oldu¤u bilinemiyor. Requiem ise, ö¤renci-
si Franz Xavier Sussmayr taraf›ndan tamamland›. K›sa
hayat› boyunca Mozart eflsiz yetene¤iyle bütün müzik
formlar›nda eserler verdi. 41 senfonisi, 27 piyano, 5 ke-
man, 2 flüt, 4 korno, 1 klarinet konçertosu, 20 piyano
sonat› var. 

Mozart’›n müzi¤inde mükemmel bir denge, berrakl›k ve
duygusal yo¤unluk var. Özellikle sonatlar›nda baflka
hiçbir bestecinin eserlerinde bulunmayan düzeyde te-
ma bollu¤u görülüyor. Franz Schubert, Emmanuel Bach
ve Christian Bach genç besteci üzerinde etkili olan mü-
zik adamlar›. Senfonilerinde özellikle Haydn ve Christian
Bach’›n, di¤er alg›sal eserlerinde Avusturya halk dans-
lar› ve melodilerinin etkileri görülüyor. Opera eserleri ise
‹talyan Opera Buffa (komik opera) ve Frans›z Opera Co-
mique’lerin izlerini tafl›yor. Ciddi operalar›nda Idomeneo

ve Titus’ta oldu¤u gibi yarat›c›l›¤› kendini gösteriyor.
Ömrünün sonlar›na do¤ru yazd›¤› Don Juan ve Sihirli
Flüt operalar› Alman romantik operas›n›n örnekleri.

Mozart flifa da¤›t›yor
Son 10 y›ld›r Mozart çok daha farkl› bir aç›dan ele al›n›-
yor. Bu yeni bak›fl aç›s›na göre Mozart’›n müzi¤i akne-
den Alzheimer hastal›¤›na kadar pek çok farkl› hastal›¤›n
tedavisinde büyük yararlar sa¤l›yor. Hatta baz›lar›na gö-
re bu müzik, çocuklar›n zekalar›n› da gelifltiriyor. Bu id-
dialar›n bir k›sm› sa¤lam bilimsel kay›tlara dayal›. Chica-
go’da bir nörolog, Mozart’›n parçalar›n›n baz› hastalarda
sara nöbetlerinin s›kl›¤›n› ve fliddetini azaltt›¤›n› ileri sü-
rerken, Irvine’daki Kaliforniya Üniversitesi T›p Fakülte-
si’nden bilim adamlar›, baz› Alzheimer hastalar›n›n 10
dakikal›k bir Mozart dinletisinden sonra zeka testlerinde
daha iyi bir performans sergilediklerini tespit etmifl.

Fakat Mozart’›n müzi¤inin yararlar› konusundaki iddi-
alar›n pek ço¤u kiflisel öykülere dayan›yor. Örne¤in

Frans›z aktör Gerard Depardieu, çocukken kekeme ol-
du¤unu ve bu rahats›zl›¤›ndan Mozart dinleyerek kur-
tuldu¤unu söylüyor. Parisli ressam Katia Eliard sekiz ay
düzenli aral›klarla Mozart dinleyerek 10 y›ll›k psikotera-
piden daha fazla yarar sa¤lad›¤›n› düflünüyor. Eliard’›n
tedavi oldu¤u Paris’teki psikiyatri klini¤inin kurucusu
Doktor Alfred Tomatis, çocuklarda görülen ruhsal bo-
zukluklar›n ve yetiflkinlerdeki depresyonun Mozart mü-
zi¤iyle tedavi edilebilece¤ini ileri sürüyor. Geleneksel
müzik terapistleri Tomatis’in yöntemlerine kuflkuyla
yaklafl›rken, Polonya’da ö¤renme zorlu¤u çeken ço-
cuklar Tomatis’in yöntemleriyle tedavi ediliyor.

Bu arada üzerinde en fazla tart›fl›lan konu, Mozart’›n
beyin gücünü art›rd›¤› iddias›. Bu görüfl ilk kez 1993’de
sayg›n bilim dergisi Nature’daki bir makalede bilimsel
aç›dan ele al›nd›. Makaleye kaynak oluflturan araflt›r-
may› yürüten, ayn› zamanda bir viyolonsel sanatç›s› da
olan Wisconsin Üniversitesi’nden doçent Frances Ra-
uscher. Araflt›rmada Mozart’›n “‹ki Piyano için Re Ma-
jör Sonat›”n›n ilk bölümü kolej ö¤rencilerine dinletildi.
Parçay› dinleyen ö¤rencilerin uzamsal testlerde daha
baflar›l› oldu¤u gözlendi. 

Neden Mozart
Son yap›lan bilimsel araflt›rmalar, müzik dinleyen insan-
lar›n beyinlerinde çok say›da farkl› bölgenin faal duruma
geçti¤ini gösteriyor. Ayr›ca beynin müzi¤e tepki veren

bölgeleriyle, uzamsal muhakemeden sorumlu bölgeleri-
nin bir noktada kesiflti¤i de görülüyor. Ancak Mozart’›n
parçalar›n›n, beyni niçin di¤er parçalardan daha fazla
uyard›¤› konusunda kesin bir fley söylenemiyor. Illinois

Üniversitesi T›p Fakültesi’nden sara konusunda uzman
nörolog John Hughes, Mozart’›n müzi¤inin tedavi edici
yönü aç›s›ndan en iyi sonucu verdi¤ine inan›yor. Bir
gün Rauscher’›n araflt›rmas›nda kulland›¤› Mozart so-
nat›n›n kayd›n› ele geçiren Hughes, komadaki bir has-
tas›na bu müzi¤i dinletti. Hastas›nda kriz s›kl›¤›n›n azal-
d›¤›n› büyük bir flaflk›nl›kla izleyen Hughes, ayn› müzi¤i
39 hastas›na daha dinletince 29’unun ayn› flekilde tep-
ki verdi¤ini gördü. Di¤er klasik müzik parçalar›n› da
hastalar›na dinleten Hughes, en tutarl› ve süreklilik
gösteren sonuçlar› Mozart ile ald›klar›na dikkat çekiyor.
Hughes’a göre bunun nedeni Mozart’›n melodi yap›s›n-
dan kaynaklan›yor. Mozart bir melodik çizgi tutturuyor
ve bunu ters yüz edip yeniden çal›yor olmas› da insan-
lara ilginç geliyor. Hughes beynimizin belli kal›plardan
hoflland›¤›n› ve Mozart’›n müzikal diziliminin düzenli
olarak her 20-30 saniyede bir kendini tekrar etmesinin
beyin dalgalar›n›n ve merkezi sinir sisteminin fonksi-
yonlar›n›n frekans›yla uyumlu oldu¤unu söylüyor. Dola-
y›s›yla Mozart’›n müzi¤inin düzenli aral›klarla kendini yi-
nelemesi, epilepsi hastalar›n›n düzensiz beyin dalgala-
r›yla çat›fl›yor. Ve krizlerin azalmas›na neden oluyor. 

Mozart’›n müzi¤inin psikolojik ve fizyolojik etkileri konu-
sunda bilimsel araflt›rmalar henüz emekleme aflama-
s›nda. Ancak unutmamal› ki Mozart’›n müzi¤inin bu ye-
ni özelli¤i 250 y›l sonra ortaya ç›kt›; anlafl›lmas› daha
y›llar alabilir.

2006’da do¤umunun 250. y›l› kutlanan efsanevi mü-
zisyenin tam ad› Johannes Theophilus Chrisosto-
mus Wolfgangus Mozart. Mozart’›n ismini ald›¤› Jo-
hannes Chrisostomus 4. yüzy›lda ‹stanbul’da yafla-
m›fl, ad›na sonradan besteler de yap›lm›fl bir pisko-
pos ve anma günü Mozart’›n da do¤um günü olan
27 Ocak’a geliyor. Babas› önce Wolfgangus’u Wolf-
gang’a çevirdi, sonra Johannes Chrisostomus’u at-
t›. Theophilus ise Latincelefltirilmifl, Yunanca bir
isimdi ve tanr› sevgisi anlam›na geliyordu. Mozart bu
ismi be¤enmeyerek daha hofl t›n›l›, ‹talyan-Latin kö-
kenli Amadeus’a çevirdi. Amadeus’un Almanca tam
karfl›l›¤› olan Gottlieb’e de zaman zaman Mozart’›n
isminin yan›nda rastlan›yor. ‹smini 1770’lerde Wolf-
gang Amadeo’ya çeviren Mozart, 1777’de de Wolf-
gang Amadè ismini kullanmaya bafllad›.

“Bütün dahiler göklere uzan›r. Mozart ise gökten in-
mifltir.” 
Albert Schweitzer

“Mozart müzik sanat›nda ulafl›lmazl›¤›n simgesidir.
fiiirde Shakespeare’in oldu¤u gibi. Onun sanat ev-
reninde belirifli aç›klanmas› olanaks›z bir mucizedir.”
Johann Wolfgang von Goethe

“Tanr› huzurunda yemin ederim ki Mozart bugüne
kadar yaflam›fl bestecilerin en büyü¤üdür.”
Franz Joseph Haydn

“Duygular›m› fliirle aktaramam, flair de¤ilim; kendimi
gölgeler ve ›fl›kla ifade edemem, ressam de¤ilim;
düflüncelerimi hareketlerle de aç›klayamam, dansç›
de¤ilim... Ama bunlar›n hepsini müzikle yapabilirim.
Ben bir müzisyenim.”
Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart’›n ismi

Kim ne demifl

250 yafl›nda bir dahi
Do¤umunun 250. y›l›nda flu s›ralar her yerde karfl›m›za Mozart ç›k›yor. 41 senfonisi, 27 piyano, 5 keman,

2 flüt, 4 korno, 1 klarnet konçertosu, 20 piyano sonat› olan Mozart, farkl› karakteri ve müzi¤e adanm›fl
yaflam›yla en önemli müzik ikonlar›ndan biri olmay› sürdürüyor.

Saint Peter Katedrali’nde söylenmesi adet olan Miserere isimli kutsal
eserin notalar›n› yazmak yasaklanm›flt›. Fakat Mozart’›n kula¤› 
öylesine kuvvetliydi ki, bu eseri bir dinleyiflte notalar›n› ezbere

yaz›verdi. Papa da çocu¤un bu baflar›s› üzerine ona 
flövalye unvan›n› verdi.

28 yaflam rehberi 29
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Cam k›r›lgan ve hassas bir malzeme... Kum ve
ateflin bir araya gelmesiyle olufluyor. Kolay flekil
al›yor ve do¤an›n bir parças› olarak topra¤a ka-

r›fl›yor. Kah çay içti¤imiz bir barda¤a kah usta ellerde
sanat eserine dönüflerek günlük yaflam›m›zdaki yerini
al›yor. Camalt› resimler, cam sanatlar›na verilecek en
güzel örneklerden biri. Birço¤umuzun bilmedi¤i, kendi-
ne has özellikleri olan çok eski bir sanat...

Camalt›nda Devr-i Alem 
Camalt› resim sanat›, Türkiye’de unutulmaya yüz tutan
bir sanat. Geçti¤imiz aylarda Pera Müzesi’nde, Türki-
ye’de ilk kez 28 ülkeden 200 camalt› resim örne¤ine
yer verilen “Camalt›nda Devr-i Alem” isimli bir sergi
aç›ld›. Sergide Türkiye, Fransa, Tunus, Endonezya,
Çin, Romanya, Tayland ve Peru gibi dört k›tadan çok
say›da ülkenin eserlerine yer verildi. Sergideki eserlerin
160’› ressam ve koleksiyoner Neveser Aksoy’a, kalan
40’› Suna ve ‹nan K›raç, Sinan Genim ve Ömer Borta-
çina’n›n koleksiyonuna ait. Neveser Aksoy, Türk camal-
t› resim sanat› üzerine Paris Sorbonne Üniversitesi’nde
master tezi haz›rlad›. Paris’te yaflayan Aksoy, 25 y›ld›r
Türk ve dünya camalt› resimleri koleksiyonu yap›yor.
Antikac› ve eskicilerden dünyan›n dört bir taraf›ndaki
camalt› resimlerini topluyor. 

Sondan bafllanan resimler 
Camalt› resim sanat›, cam arkas›na çeflitli flekil ve renk-
lerde uygulanan bir teknik. Cama resim yapmak, tuval
ya da ka¤›da resim yapmaktan çok farkl›. Çünkü cam›n
arkas›na yap›lan resim, cam çevrildikten sonra ters gö-
rünüyor. Bu nedenle, kompozisyonun bitmifl fleklini ta-
sarlay›p resme tersten bafllamak gerekiyor. Ustalar
resmi sondan bafllay›p tamaml›yor. Cam çevrildi¤inde
sa¤da görünmesini istedi¤i bir flekli sola, solda görün-
mesini istedi¤ini de sa¤a yapmas› gerekiyor. 

Eserlerin koruyucu oldu¤una inan›l›yordu 
Camalt› resim sanat›, toplumun kültürü ve gelenekleri
do¤rultusunda, onun inanç ve duygular›na hitap eden,
a¤›rl›kl› olarak dini konular›n ele al›nd›¤› bir halk sanat›.
Canl› ve parlak renkleriyle göze hofl görünen bu sanat›
Türkiye’de, hattat ustalar›n›n yan› s›ra e¤itim almam›fl
halk sanatç›lar› uyguluyordu. Hattat ustalar› eserlerine
imza ve tarih at›yordu. Halk sanatç›lar› bunu yapmad›k-
lar› için bugün çok say›da eserin hangi döneme ait ol-
du¤u bilinmiyor. Cam çok hassas ve iyi muhafaza edil-
mesi gereken bir malzeme. Pek çok Türk camalt› resim
örne¤i iyi korunmad›¤› için günümüze gelemedi. Eski-
den halk, camalt› resimlerine çok de¤er veriyordu. Ev-
lerin d›fl›nda kahveler, flekerciler, berber dükkanlar› ve
tekkelerin duvarlar›na camalt› resimler as›l›yordu. Özel-
likle kahveler dönemin sanat galerileri gibiydi. Çok sa-
y›da camalt› resimler kahvelerde sergileniyordu. Dini
konular ifllendi¤i için halk, camalt› eserlerin afet, nazar
ve hastal›klara karfl› koruyucu güç oldu¤una, u¤ur ve
bereket getirdi¤ine inan›yordu. Amentü Gemisi her ev
ve dükkanda bulunan bafll›ca eserler aras›ndayd›. Kuy-
ru¤u ve vücudu y›lan, bafl› kad›n formunda olan ve y›-
lanlar›n flah› olarak bilinen “flahmaran” Do¤u Anado-
lu’da camalt› resimlerinde s›k kullan›l›yordu. fiahma-
ran’›n iyilefltirici özelli¤i oldu¤una ve do¤urganl›¤› sim-
geledi¤ine inan›l›yordu. Bu gelenek hala baz› yerlerde
sürdürülüyor. Evlenecek genç k›zlar›n çeyizine mutlaka
bir flahmaran camalt› resmi konuluyordu. 

Camalt› resimlerin dünyadaki serüveni 
Cam üzerine resmin ilk ne zaman yap›ld›¤› bilinmiyor.
Ancak ilk H›ristiyanlar›n mezarlar›nda cam üzerine ya-
p›lm›fl dini semboller bulunmas›, bu sanat›n kökeninin
çok eskiye dayand›¤›n› gösteriyor. 18. yüzy›lda Çinliler,
kraliyet saray›na ressam olarak gelen ‹talyan rahip ara-
c›l›¤›yla camalt› resim sanat›n› ö¤rendi. Çinli ressamlar
19. yüzy›la kadar Avrupa konulu camalt› resimleri yap›-
yordu. Daha sonra kendi geleneksel konular›n› iflleme-
ye bafllad›lar. Camalt› resim sanat› Çin’den Hindistan’a
ve di¤er komflu ülkelere yay›ld›. Afrika’da bu sanat ilk
kez Tunus’ta uygulanmaya baflland›. Daha sonra Se-
negalliler bu sanat› ö¤rendi. Zamanla camalt› resimler
Senegal’in sembolü haline geldi. 

Avrupa’da bu sanat›n yayg›nlaflt›¤› ülke ‹talya. Bi-
zans’tan gelen sanatç›lar›n Venedik’te çal›flmalar›na
devam etmesi, bu sanat› daha da canland›rd›. Fran-
sa’da da yayg›nlaflan sanat, Yugoslavya ve Roman-
ya’da da ilgi gördü. Bu ülkelerde hala camalt› resimler
yap›l›yor. Romanya’da manast›rdaki rahipler bile çal›fl-
malar yap›yor. Cam ustal›¤›n›n ileri oldu¤u ülkelerde
cam iflçileri kazanç sa¤lamak için dini camalt› resimler
yapt›klar› için camalt› resimlerinin daha çok geliflti¤i gö-
rülüyor. ‹spanya’dan Güney Amerika’ya camalt› resim-
lerin götürülmesi, bu sanat›n Güney Amerika’da ö¤re-
nilmesini sa¤lad›. 

Türk camalt› resim sanat› 
Türkiye’de camalt› resim sanat› üzerine araflt›rma yap›l-
mad›¤› için sanat›n tam olarak ne zaman uygulanmaya
baflland›¤› bilinmiyor. Müzelerde de yeteri kadar camal-
t› resim örne¤i bulunmuyor. ‹lk camalt› eserlerde hat
kullan›l›yordu. Her evde bir ayet ya da Allah’›n isminin
yer ald›¤› en az bir eser bulunuyordu. Halk sanatç›lar› da
halk›n ilgi gösterdi¤i konular do¤rultusunda çal›flmalar›-

n› yapt›lar. Sultanahmet Camii ve Selimiye Camii gibi
ünlü camilerin resimleri buna örnek gösterilebilir. Bir dö-
nem Osmanl› armalar› cam üzerine yap›l›yordu. Konya
da camalt› resimler aç›s›ndan önemli bir kent. Mevlevi
tarikat›nda Mevlana ve Yeflil Türbe’nin camalt› resimle-
ri yap›l›yordu. Türk camalt› resimlerinde, hatla yap›lan
eserlerde çok fazla renk kullan›lm›yordu. Koyu renk fo-
na aç›k renk yaz›, koyu renk yaz›ya da aç›k renk fon
kullan›l›yordu. Arka fona parlak ve yald›zl› ka¤›t yerlefl-
tirilerek ›fl›lt›l› bir renk elde ediliyordu. 

Ülkeler aras› farkl›l›klar 
Camalt› resim sanat›nda kullan›lan teknik ve ifllenen ko-
nular ülkeden ülkeye farkl›l›k gösteriyor. Her ülkenin
kendine özgü bir tarz› var. Viyana ve Brezilya camalt›
resimlerinde kelebek kolajlar› dikkat çekiyor. Peru’da
aynalar›n çerçeveleri bile camalt› resimlerle süsleniyor-
du. Çinliler küçük enfiye ve tütün fliflelerini içten camal-
t› resim tekni¤iyle boyuyordu. Japon camalt› resimleri-
nin en önemli özelli¤i, figürlerin foto¤raflardan kesilerek
yap›flt›r›lmas›yd›. Avrupa’da masa, saat kadran› ve
dükkan tabelalar›nda kullan›l›yordu. 

“Bir sanat kaybolmaktan kurtuluyor” 
Eskiden camalt› resimleri çok modayd›. Her ev ve dük-
kan›n duvarlar›n› süslüyordu. Bugünse Türkiye’de camal-
t› resimlerine ancak, eski mahallelerdeki dükkanlarda,
dini yerlerde ve köy evlerinde rastlanabiliyor. Bu sanat
üzerine eser üreten sanatç›lar›n say›s› da çok az. Kon-
ya’da yaflayan Mehmet Ali Katranc›, bu konuda en ta-
n›nm›fl ve hala eserler üreten sanatç›lardan biri. Ayn›
flekilde Mevlüt Aky›ld›z da çal›flmalar›na devam ediyor.
Neveser Aksoy, sergiden sonra camalt› resim tekni¤ini
bilmeyen baz› ressamlar›n, hatta amatör kiflilerin bile
çal›flmalar yapmaya bafllad›¤›n› söylüyor ve ekliyor; “Bir
sanat kaybolmaktan kurtuluyor”.

3130 sanat: camalt›
röportaj: demet fleker

Camalt›nda devri alem 
Camalt› resim sanat›, a¤›rl›kl› olarak dini konular›n ele al›nd›¤› bir halk sanat›. Eskiden camalt› eserlerin
afet ve hastal›klardan koruyarak flans getirdi¤ine inan›l›rd›. Bu nedenle halk, camalt› resimleri ev ve
dükkanlar›n duvarlar›na asard›.

Neveser Aksoy
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“Made in Turkey”
Türkiye haz›r giyim ve tekstil sektörü “fasoncu” imaj›ndan kurtulmaya bafllad›. Üreticiler kendi 
koleksiyonunu haz›rl›yor. Art›k “Made in Turkey” etiketinin sat›n almada bir tercih nedeni oldu¤unu belirten
Orka Group Yönetim Kurulu Baflkan› Süleyman Orakç›o¤lu’na göre, kendi de¤erimizin fark›nda de¤iliz.

Türkiye’de 1980’li y›llarda ihracat kültüründen
uzak bir ticaret yap›s› vard›. Çal›flan nitelikli kifli
say›s› azd›. Son 20 y›lda ihracat kültürüyle ilgili

önemli deneyimler edinildi. Bu kültürün oluflmas›nda
en büyük katk›y› haz›r giyim ve tekstil sektörü sa¤lad›.
Art›k dünya pazarlar›yla entegre olan, kab›na s›¤mayan
sektör son y›llarda ciddi bir geliflme içinde. Türk mar-
kalar› yurtd›fl›na aç›l›yor, Türk tasar›mc›lar dünyada ta-
n›n›yor, Türk modac›lar›n dünya moda haftalar›nda dü-
zenledi¤i defileler yerli ve yabanc› bas›nda ses getiri-
yor. Yurtd›fl›nda herhangi bir kentte bir Türk markas›y-
la karfl›laflmak art›k flafl›rt›c› olmaktan ç›kt›. 

Yurtd›fl›nda tan›nan markalar›n bafl›nda Damat, Tween
ve ADV geliyor. Orka Group Yönetim Kurulu Baflkan›
Süleyman Orakç›o¤lu’nun yaratt›¤› markalar, bugün 21
ülkede sat›l›yor. 10 y›l önce Türk markas› olarak yurtd›-
fl›na aç›lman›n büyük bir dezavantaj oldu¤unu vurgula-
yan Orakç›o¤lu, tüm olumsuzluklara karfl›n verdikleri
mücadelenin karfl›l›¤›n› ald›klar›n› söylüyor. fiimdiki he-
def ise bir dünya markas› olmak. Bugüne kadar siste-
mi kurabilmek için teknik çaba gösterdiklerini dile geti-
ren Orakç›o¤lu, 2005 y›l›n› yat›r›m y›l› olarak seçti. Miu
Miu ve Prada’n›n ünlü tasar›mc›s› David Bradshow’la
yap›lan anlaflman›n ard›ndan markalar 2007’ye haz›r-
lanmaya bafllad›. Dünyada yay›lmak için haz›rl›k yapt›k-
lar›na de¤inen Orakç›o¤lu, sektörün geliflmesi için de
çaba gösteriyor. ‹stanbul Haz›r Giyim ve Konfeksiyon
‹hracatç›lar› Birli¤i (‹HK‹B) Baflkan› ve Türkiye ‹hracatç›-
lar Meclisi (T‹M) Baflkan Vekili olan Orakç›o¤lu’nun en
büyük hayali firma olarak bir dünya markas› olmak ve
‹stanbul’un bir moda baflkenti olmas›.

Türkiye sizce fason üreticilikten kaynaklanan olumsuz
imajdan kurtuldu mu?
Bugün bana göre Türkiye art›k önceki gibi model, ka-

l›p ve koleksiyon üretme konusunda s›k›nt› yaflam›yor.
Daha önce firmalar›m›z›n birço¤u yap›lar›n› ve sistem-
lerini buna göre organize etmemiflti. Bir numunenin ka-
l›b› ve malzemesi geliyordu. Burada dikimi yap›l›yordu.
Dünya markalar›na servis veren birçok üreticimiz art›k
kendi koleksiyonunu haz›rl›yor. Öyle iyi servis veriyor ki,
o markalar›n Türkiye’den baflka yerde üretim yapt›rma
flanslar› olmuyor. Bu büyük bir geliflme. Bundan son-
raki süreçte markalar›m›z baflar›lar›yla var olacak. 

Yurtd›fl›nda Türk mallar›n›n nas›l bir imaj› var? 
Bu de¤erlendirmeyi yaparken hep flunu söylüyorum;
10 y›l önce Orka Group olarak ürünlerimizi kendi mar-
kam›zla satmak için yola ç›kt›k. O zamanlar herkes bu-
nu bir hayal olarak görüyordu. Çünkü Türk markas›
olarak yurtd›fl›na aç›lmak büyük bir dezavantajd›. Bu-
nunla ilgili kötü an›lar›m›z var. Yurtd›fl›ndaki fuarlara git-
ti¤imizde siparifller al›rd›k. Ancak Türk firmas› oldu¤u-
muzu ö¤renince iptal ederlerdi. Bu olumsuzluklara kar-
fl›n verdi¤imiz mücadelenin karfl›l›¤›n› almaya bafllad›k.
Art›k “Made in Turkey” etiketinin sat›n almada bir tercih
nedeni oldu¤unu düflünüyorum. Bugün Hindistan, Çin,
Kuzey Afrika ve Orta Amerika ülkeleriyle k›yasland›¤›n-
da, ço¤u zaman Türkiye tercih ediliyor. Ancak bu da
yeterli de¤il. Bu konuda çok daha iyisini yapabiliriz,
yapmak zorunday›z. Önümüzdeki y›llarda “Made in
Turkey” etiketinin “Made in Italy” etiketi kadar güçlü ol-
mas› gerekiyor. 
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“Made in Turkey” etiketi sizce ne zaman marka olur? 
Bununla ilgili çeflitli projelerimiz var. Son olarak bir ak-
reditasyon projesini sürdürüyoruz. Firmalar belli bir or-
yantasyondan geçtikten sonra bu etiketi kullanma hak-
k›n› kazan›yor. Bunu akreditasyon projesiyle güçlendir-
di¤imiz ölçüde avantajl› olaca¤›z. Ancak bu yaln›zca fir-
malar›n ürünlerini de¤erli satmas› olarak düflünülme-
meli. Türkiye’den ç›kacak Türk markalar›n›n sa¤lad›¤›
olumlu sinerji ve imaj, en küçük Türk üreticisinin bile
mal›n› daha de¤erli satmas›n› sa¤layacak. Bugün Ar-
mani’nin, Gucci’nin marka olarak kendilerine sa¤lad›k-
lar› sinerjinin yan›nda “Made in Italy” etiketine sa¤lad›k-
lar› katk› da var. En küçük ‹talyan üreticisi bile bu avan-
taj› kendine ait bir avantajm›fl gibi kullan›yor. Bu ne-
denle markalara ve tasar›mc›lara büyük görev düflüyor.

Tekstil, tasar›m odakl› bir anlay›fla do¤ru mu gidiyor? 
Sektörde tasar›m ön plana ç›kt›. Bu dü¤meye bast›¤›-
n›zda olan bir fley de¤il. Bu iflin bir geçmifli var. Tasa-
r›mc›ya yat›r›m denildi¤inde akl›ma ‹TK‹B geliyor. ‹TK‹B
15 y›l önce, Türkiye’nin fason üretim yapt›¤› dönemde
Genç Tasar›mc›lar Yar›flmas› organize etmeye bafllad›.
Bunun amac› Türkiye’de tasar›m kültürünü yerlefltir-
mekti. Bugün ‹TK‹B’in yar›flmas›na kat›lan ve derece
alan birçok tasar›mc›n›n sektöre büyük deste¤i ve hiz-
meti oldu¤unu görüyoruz. Bu tasar›mc›lar›n baflar›s›
sektör ad›na bizleri gururland›r›yor. Gelece¤e yap›lan
bu yat›r›m›n sektör olarak avantajlar›n› yafl›yoruz.

Türkiye hangi ülkelere ve pazarlara a¤›rl›k vermeli?
Geliflmekte olan ülkelere a¤›rl›k verilmeli. Bugün Akde-
niz ülkelerine yapt›¤›m›z ihracattaki art›fl yüzde 25’le
normal ihracat art›fl›m›z›n birkaç kat›. Firmalar›m›z›n
Rusya’da yapt›¤› çal›flmalar› önümüzdeki dönemlerde
güneyde özellikle M›s›r ve Hindistan’da da yapacakla-
r›n› düflünüyorum. 

Tekstil ve haz›r giyimi gelecekte ne bekliyor? Türkiye
nas›l haz›rlanmal›? 
Buna teknik tekstil ve moda taraf›ndan bakmak gereki-
yor. Teknik tekstil geliflen teknolojiye göre insan›n ya-
flam›n› kolaylaflt›ran ve insandaki de¤iflimi daha rahat
alg›layabilecek bir flekilde gelifltirilen ARGE çal›flmalar›-
n› kaps›yor. Is›s›n› koruyan, güneflin zararl› etkilerini
azaltan, buruflmayan, ›slanmayan ve koku emen ku-
mafllar üretiliyor. Uluslararas› kongrelerde bu özellikler
gelifltirilmeye çal›fl›yor. Gelecekte tansiyon ve fleker öl-
çen, hayat› kolaylaflt›ran ürünlerle karfl›laflaca¤›z. Ayr›-
ca dünyada organik pamuk üretiminin artmas› ve her-
kesin do¤al elyaf kullanma iste¤i teknolojiyi yönlendire-
cek. Dünyadaki en büyük organik pamuk üreticisi ol-
du¤umuz için bu avantaj› do¤ru kullanmal›y›z. fiu an
500 milyon dolarl›k hacmi olan pamuk üretiminin, önü-
müzdeki befl y›l içinde 10 milyar dolarl›k bir büyüklü¤e
ulaflaca¤› öngörülüyor. Türkiye’nin pazardaki yüzde
50’lik pay›n› korumas› halinde bu konuda dünyaya
hükmedebiliriz. ‹flin moda boyutunda ise sürekli bir ha-
reket var. Türkiye bu konuda avantajl›. Çünkü k›p›r k›-
p›r, inan›lmaz bir enerji ve dinamizme sahip. Biz bu ifli
20 y›lda ö¤rendik. fiu an ne yapaca¤›m›z› biliyoruz. 

Sektörün geliflmesi için sivil toplum örgütlerinde aktif
olarak çal›fl›yorsunuz. ‹fllerinize nas›l zaman ay›r›yorsu-
nuz?
Her zaman iflimin bafl›nda olmaya çal›fl›yorum. 06.00-

11.00 saatleri aras›nda iflimin bafl›nday›m. Yaln›zca bu
saatler aras›nda de¤il, günde ortalama 15 saat
çal›fl›yorum.

Kendinizi gelifltirmek için neler yap›yorsunuz?
Sektörle ve ihracatla ilgili her türlü kayna¤› okumaya
çal›fl›yorum. Yap›lan araflt›rmalar› takip ediyorum. Hem
iflim hem de sektör ad›na üstlendi¤im sorumluluklar
var. Bu nedenle bu konuda belirli bir birikimimin olmas›
gerekiyor. Çok okuman›n yan›nda farkl› bir bak›fl
aç›s›na da sahip olmak gerekiyor. Misyonun olufl-
mas›n›n ard›ndan vizyonun flekillenmesi de önemli.
Misyonunuz vizyonunuzla birleflti¤i zaman kurumunuzu
ve sektörünüzü ileriye götürebilirsiniz.

“Bat›’n›n sosyalli¤iyle Do¤u’nun karakteristiklerini bir
araya getirdim” diyorsunuz. Bu nas›l bir sentez?
Bugün iletiflim her alanda çok önemli. Elaz›¤’da do¤up
büyüdüm. Do¤u kültürüyle yetifltim. Ancak Bat›’yla
iletiflim kurmak için yaln›zca Do¤u’nun bak›fl aç›s›
yeterli de¤il. Bu nedenle Do¤u’nun karakteristikleriyle
Bat›’n›n sosyalli¤ini bir araya getirdim. Bu birliktelik bir
avantaj. Böylece farkl› refleksleri alg›layabilecek, onlar›
anlayabilecek bir yap›da olabiliyorum. Bat›’daki sosyal
yaflam›n içinde bir yabanc›l›k hissetmiyorum. Kendimi
daha kolay ifade edebiliyorum. Ülkemizde yaflanan en
büyük problemlerden biri her iki bak›fl aç›s›nda ortaya
ç›kan farkl›l›klar›n ön plana ç›kart›lmas›. Oysa o farkl›l›k-
lar›n bize neler kataca¤›na bakt›¤›m›zda bu iflte büyük
avantajlar oldu¤unu görüyoruz.

En büyük hayaliniz nedir?
Orka Group olarak dünya markas› olmak istiyorum.
Ancak Türkiye’nin marka olmas› da benim için önemli.
‹stanbul’un dünya modas›nda belirleyici olmas›n› is-
tiyorum. Bu hayallerim için mücadele ediyorum.

“Tekstil sektörü aç›s›ndan Türkiye’ye farkl› bir gözle bak›l›yor, Çin’le ayn› kefeye konulmuyor.
Avrupa’daki birçok markan›n bugün üretim ad›na kendi ülkelerinde pek faaliyetleri yok, ama ülkelerine

en yak›n ve kaliteli üretim yapabilecek ülke olarak Türkiye’yi görüyorlar.”
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Beyaz; “seni seviyorum” demek 
Mendilin kültürümüzde önemli bir yeri olmas›na karfl›n oyal› mendili an›msayan yok denecek kadar az.
Ka¤›t peçetelerin ç›kmas›yla mendil gelene¤i de yok olmaya yüz tuttu. Genç nesiller mendili “selpak”
olarak tan›yor.

Mendil kültürü yüzy›llar öncesine dayan›yor.
Mendil kullanma gelene¤i konusunda yap›lan
araflt›rmalar mendilin bafllang›c›ndan bu yana

birçok ifllevi oldu¤unu gösteriyor. Mendilin ilk kez ‹Ö 6.
yüzy›lda Roma Oyunlar›’nda, oyunlar›n bafllad›¤›n› ve
sona erdi¤ini belirtmek için büyük bir kumafl fleklinde
“mappa” ad›yla kullan›ld›¤› biliniyor. 8. yüzy›lda Ro-
ma’da “sudarium” ad›n› alan mendil, o dönemde ipek
ve alt›n ifllemeliydi. Kentliler ve soylular “toga” ad› veri-
len k›yafetleri giydiklerinde bu mendilleri ellerinde tafl›r-
d›. Mendillerin boyuna ba¤land›¤› bu dönemde, kefliflle-
rin ve çobanlar›n de¤neklerine ba¤lad›klar› mendile de
“sudarium” deniyordu. Bu gelene¤in Bizans döneminde
de devam etti¤i çeflitli kaynaklardan anlafl›l›yor.

Mendiller tarihe kar›flt›
Osmanl›’da baflta temizlik amaçl› kullan›lan mendiller;
üzerine türküler yak›lan, romanlara ve hikayelere konu
olan kültürel ö¤elerdi. ‹stanbul Kapal›çarfl›’da mendil ti-
caretinin yap›ld›¤› Ya¤l›kç›lar Caddesi vard›. Mendile
halk aras›nda “ya¤l›k”, zengin kesimde “çevre” denilir-
di. Mendillerin, haremde de önemli bir yeri vard›. Oya-
lar› yap›lan mendilin ipek ve s›rmayla nak›fllar› ifllenirdi.
Sevdiklerine mendil hediye eden k›zlar›n çeyizlerine de
mendil konulurdu. O dönemde Avrupa’da mendil, te-
mizli¤in yan›nda buruna çekilen keyif verici toz olan en-
fiye ya da kitap tafl›mak için de kullan›l›rd›. Avrupa tar-
z› erkek k›yafetlerinde, ceketin üst cebine beyaz keten
ya da ipek mendil yerlefltirilirdi. 

Cumhuriyet döneminin vazgeçilmez aksesuvar›
Mendil Cumhuriyet Dönemi’nde ise giyim kuflam›n vaz-
geçilmez bir aksesuvar› haline geldi. Erkekler büyük,
kad›nlar küçük mendil kullan›rd›. Eski mendil gelene¤i-
nin sürdürüldü¤ü Anadolu’da göz nuruyla ifllenen men-
diller, simlerle süslenirdi. Zamanla fabrikasyon mendil

üretimleri bafllad›. 1980’li y›llarda piyasaya ka¤›t men-
diller ç›kt› ve mendil gelene¤imiz unutulmaya yüz tuttu. 

O¤uz Aydemir, iki milyon dolarl›k bir yat›r›mla kurdu¤u
ambalaj firmas›n›, 10 y›lda 30 milyon dolar de¤erinde
bir flirket haline getiren bir ifladam›. 50 yafl›nda emekli
olup hayallerinin peflinden koflmay› tercih eden Ayde-
mir, kendini arkeoloji ve tarih çal›flmalar›na adad›. Ya-
flad›¤› ‹zmir-Çeflme’de, hem zeytinya¤› üretimi yap›yor
hem de tarih araflt›rmalar›n› sürdürüyor. 1975 y›l›ndan
beri Osmanl› hat›ra mendilleri toplayan Aydemir’in fer-
man-berat ve pul koleksiyonlar› da var. 

Mendil koleksiyonu yapmaya nas›l bafllad›n›z?
Tesadüf eseri. 1975 y›l›nda Nur-u Osmaniye’de dola-
fl›rken bir ma¤azada 1897 y›l›na ait Osmanl› Yunan Sa-
vafl›’n› anlatan bir mendil gördüm. Palikaryalar›n (kaba-
day› Rum delikanl›lar›) kaç›flt›¤› savafl›n eski Türkçe’yle
yaz›ld›¤› mendilin bask› tekni¤iyle yurtd›fl›nda yapt›r›ld›-
¤›n› ö¤rendim. Çok be¤endim ve sat›n ald›m. Mendil-
lerle ilgili araflt›rma yapt›m ve hat›ra mendil gelene¤imiz
oldu¤unu gördüm. Birkaç mendil örne¤i daha bulunca
böyle bir koleksiyon yapmaya karar verdim. 30 y›lda 70
parça mendilim oldu. 

Mendilleriniz hangi döneme ait?
Hat›ra mendiller yaklafl›k 120 y›l önce yap›lmaya bafl-
lanm›fl. Osmanl›’da Tanzimat Dönemi’yle bafllam›fl. Bu
gelenek Cumhuriyet döneminde de sürdürülmüfl. Ko-
leksiyonumda bu dönemlere ait yaklafl›k 50 mendil var.
O dönemlerde yurtd›fl›nda yap›lan hat›ra mendillerden
de koleksiyonumda 20 örnek bulunuyor. Örne¤in Fran-
sa’da Sanayi Sergi Fuar›’n›n, 1. Dünya Savafl›’n›n sona
ermesi, K›r›m Savafl› gibi önemli olaylar›n ifllendi¤i hat›-
ra mendillerim var. Bu gelenek anlad›¤›m kadar›yla bi-

ze özgü de¤il. Yurtd›fl›ndan al›nm›fl ve Osmanl› Döne-
mi’nde uygulanmaya bafllanm›fl. 

Mendiller hangi ebatlarda?
Genelde 45’e 45 standart ebatta yap›lm›fl. 40’a 40,
80’e 90 gibi farkl› ebatlarda da var. Yurtd›fl›nda daha
büyük ebatlarda da üretilmifl. 

Koleksiyonunuza yeni parçalar ekliyor musunuz?
Art›k pek bulam›yorum. Çünkü kumafl› korumak çok
zor. Bu mendillerin büyük bölümü ipekten yap›lm›fl.
Günümüze ulaflan mendilleri genellikle tesadüfen bulu-

O¤uz Aydemir



yorum. Bu iflle u¤raflt›¤›m› bilen insanlar yeni bir men-
dil bulduklar›nda bana haber veriyor. 

Kültürümüzde mendilin yeri nedir? 
fiimdiki gibi ka¤›t mendillerin olmad›¤› dönemlerde te-
mizli¤in bir parças›ym›fl. fiark›lara konu olmufl, sevgiyi
ifade etmek için iyi bir araç görevi görmüfl. Mendillerin
renkleriyle ilgili de de¤iflik zamanlarda yorumlar yap›l-
m›fl. Mendiller, ka¤›t mendillerin ortaya ç›k›fl›na kadar
gündelik yaflam›n ayr›lmaz bir parças›ym›fl. Ayr›ca ak-
sesuvar olarak da kullan›l›rm›fl. Hat›ra mendiller kulla-
n›m amaçl› de¤il; çerçeveleyip asmak, hat›rlamak ama-
c›yla yap›l›rm›fl. 

Hat›ra mendillerin korundu¤u baflka bir yer var m›?
Hat›ra mendil koleksiyonunu Türkiye’de yaln›zca ben
yap›yorum. Bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Atom
Damal› ad›nda bir dostum annesinin ad›na kurdu¤u bir
vak›fta bu hat›ra mendillerinden birkaç örne¤i bir araya
getirmifl. Türkiye’de birkaç tane daha mendil örne¤i
var, ama benimki gibi set halinde de¤il. 

Mendilleri nas›l koruyorsunuz?
Mendilleri iki cam aras›na koyup çer-
çeveletiyorum. Ifl›¤›n etkisini mümkün
oldu¤u kadar azalt›yorum. Belirli bir s›-
cakl›kta sakl›yorum. ‹zmir, Çeflme’de
yafl›yorum. ‹stanbul’da da evim var.
Koleksiyonumun büyük bir k›sm›n›
Çeflme’deki evimde, baz› yeni ald›¤›m
mendilleri ‹stanbul’daki evimde tutu-
yorum. Hepsini bir araya getirmek riskli olaca¤› için
mümkün oldu¤unca ayr› yerlerde tutmaya çal›fl›yorum. 

Bir müzeye vermeyi düflünmüyor musunuz?
‹srail’de iyi bir uygulama var. Özellikle ‹srail’in d›fl›nda

yaflayan varl›kl› insanlar koleksiyonlar›n› müzelerde
kendi isimleriyle sergileyebiliyor. Böylece koleksiyonlar
ulusal zenginli¤in parças› oluyor. Türkiye’de ne yaz›k ki
böyle güvenilir bir uygulama yok. Örne¤in, ‹zmir fiehir
Müzesi’nde baz› ailelerin önemli evraklar› sergileniyor-
du. Bir aile evraklar›n›n ‹stanbul’da bir müzayedede sa-
t›ld›¤›n› tesadüfen ö¤rendi. Güvenilir bir yer olsa da ko-

leksiyonumu kendi ad›mla sürekli sergileyebilsem. Yan-
g›n, deprem, h›rs›zl›k gibi olaylardan korkuyorum. Men-
dillerin depoda durmas›n› istemiyorum. Koleksiyonu
maddi bir ç›kar gözetmeksizin oluflturdum. Satmay›
düflünmüyorum. Daimi sergileyebilecek bir yer bula-
mayaca¤›m için san›r›m iki o¤lum bu bayra¤› alacak. 

San›r›m toplum olarak koleksiyonlar›n de¤erinin fark›n-
da de¤iliz. 
Türkiye’de ne yaz›k ki tarih bilinci yok. Belle¤i zay›f bir
toplumuz. Bu bilinç oluflana kadar birçok de¤erimizi yi-
tirmifl olaca¤›z. Milli miras›m›z çok zengin ve sahip ç›-
k›lmas› gerekiyor. Yaln›zca özel koleksiyonlarla tarihi-
miz sahipleniliyor. Türkiye’nin tarihi miras›n›n boflalt›l-
mas›na engel olunamamas› da ayr› bir sorun.

Koleksiyonunuzu hiç sergilediniz mi?
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 700. kurulufl y›ldönümü
dolay›s›yla Gebze ‹leri Teknoloji Enstitüsü’nde
1999’da bir sergi açt›k. Hem mendilleri hem de fer-
man-berat koleksiyonumu sergiledim. Bu sergi için bir

kitapç›k haz›rlad›k. O tarihten sonra
koleksiyonlar›m gündeme gelmedi.
Her zaman yap›labilir. Ancak güvenilir
bir yerde, sigortalayarak sergilemek
gerekiyor. 

Hat›ra mendillerle ilgili herhangi bir
kaynak var m›?
Benim ulaflabildi¤im bir kaynak yok.
Murat Bardakç› ve ‹lber Ortayl› gibi bu

konularda bilgi sahibi arkadafllar›mdan bilgi almaya ça-
l›flt›m. Ancak s›n›rl› bilgiler edindim. Yaz›l› bir fley yok.
Elimdeki mendillerin üzerindeki bilgilerden anlad›¤›m
kadar›yla, bunun bir törensel uygulama oldu¤unu dü-
flünüyorum.

Günümüzde mendil ne ifade ediyor?
Eskisi kadar yayg›n olarak kullan›lm›yor. Günümüzde ki-
barl›¤›n bir simgesi. Erkeklerin ceketlerine takt›¤›, fonksi-
yondan çok görüntüyü tamamlayan bir unsur. Mendil
hofl bir simge. Daha çok yafll› grubun kulland›¤› ve vaz-
geçemedi¤i bir kibarl›k simgesi. Modada mendil gelene-
¤imizi yaflatabiliriz. Avrupa’da modada çok kullan›l›yor.

3938 koleksiyon: mendil

O¤uz Aydemir, Türkiye’nin tek mendil koleksiyoneri. Otuz y›ld›r emek verdi¤i koleksiyonundaki
mendillerin hepsinin ayr› bir dili var. Örne¤in f›st›k yeflili mendil: “Dikkat et komflular görmesin”;

pembe oyal› mendil: “Sensiz yaflayamam” demek.



4140 flarap kültürü: Alain Würsching
röportaj: damla tomru

fi
arap romantizmin sembolüdür; insan› kendi dün-

yas›na çekmek konusunda da davetkard›r... fia-

rab›n her fliflesi farkl› aroma ve kokularla tatl› bir

heyecan› beraberinde getirir. Zamanla bu heyecan tut-

kuya dönüflür ve kendinizi degüstatörlerin, flarap üretici-

lerinin ve sommelier’lerin renkli dünyas›nda bulursunuz.

fiarap kültürü Türkiye için yeni bir kavram olsa da fla-

rapla buluflmam›z eskiye dayan›yor. Osmanl› Devle-

ti’nde gayri müslimlerin flarap üretmesine izin verilirdi.

Türkler de meyhanelerde gizlice flarapla buluflurdu. ‹s-

panya Kral› Felipe II’ye rapor edilmek üzere ‹stanbul’da

araflt›rmalar yapan bir hafiyeye göre Osmanl› Devle-

ti’ndeki meyhaneler güzel ve ucuzdu. “Meyhaneye gir-

di¤imizde soru ya¤muruna tutulurduk. ‘Beyaz flarap

m›, k›rm›z› flarap m›, Kandiye mi, Gelibolu mu’ diye so-

rarlar, birini seçince de ‘Kaç y›ll›k olsun’ diye yeni bir

soruyla karfl›l›k verirlerdi. Bu kadar› bizim saray›m›zda

bile bulunmaz.” ‹flte günümüzde bu sorular restoranla-

r›m›zda yeniden sorulmaya baflland›. Sommelier’ler

restorana gelen müflterilerin flarap seçimine yard›mc›

oluyor. Böylece yemek ve flarab›n uyumu sa¤lan›yor.

Sunset milyarl›k flaraplar›n da oldu¤u kav› ve sommeli-

er’leriyle pek çok restorandan ayr›l›yor. Alain Würsc-

hing Sunset’in kav›n›n haz›rlanmas›na yard›m edip,

sommelier’lik konusunda e¤itim veriyor.

Kendinizden söz eder misiniz?

Fransa Troyes Champagne’da do¤dum. 1968’de staj-

yer olarak restoran sektörüne ad›m att›m. Fransa d›fl›n-

da ‹ngiltere, Bermuda ve Afrika ülkelerinde çal›flt›¤›m

çeflitli restoran ve dört y›ld›zl› otellerdeki deneyimlerim-

den sonra 1975’de flarapla ilgilenmeye karar verdim.

1997’ye kadar yemek ve flarap servisi yapt›m. 1997’de

Fransa’daki University of Wine’da (fiarap Üniversitesi)

flarap konusunda ilk profesyonel e¤itimimi ald›m. Bu

e¤itim flaraba olan ilgimi daha da art›rd›. 2003’te yine

flarap konusunda e¤itim ald›m. Bu e¤itimde iste¤e

ba¤l› olarak, flarap ticareti ya da sommelier’lik konu-

sunda uzmanlafl›yorsunuz. Ben flarap ticareti konusun-

da diploma ald›m, flimdiyse sommelier’lik yap›yorum. 

Restoran sektöründe uzun y›llar çal›flman›za karfl›n ne-

den sommelier oldunuz?

fiarap konusunda ald›¤›m e¤itimler ve çal›flt›¤›m resto-

ranlardaki deneyimim kariyerime sommelier olarak de-

vam etmemi sa¤lad›. Bu sektöre ilk girdi¤im y›llarda fla-

rap bu kadar popüler de¤ildi; flarapla ilgili dergiler, ki-

taplar ve websiteleri yoktu. 

Sommelier bizim için yeni bir kavram, aç›klar m›s›n›z?

Sommelier; restoranda flaraplar›n seçiminden, flarap

mönüsü haz›rlanmas›ndan ve kavdan sorumlu kifli. Mi-

safirleri siparifl ettikleri yemeklerle hangi flaraplar› içebi-

lecekleri konusunda bilgilendirir. Sommelier’nin anah-

tar kelimeleri; flarap bilgisi, flarap tad›m›, yemek ve fla-

rap uyumu diyebiliriz. Müflteri, flarap uyumlu oldu¤u

sürece yemekten zevk al›r. Bu nedenle Sunset’te oldu-

¤u gibi sommelier, çal›flt›¤› restoran›n servis kalitesine

art› de¤er kazand›r›r.  

fiarap ve yemek uyumundan söz eder misiniz?

Deniz ürünleri, bal›k ve salata gibi yemeklerle beyaz;

k›rm›z› etle k›rm›z› flarap iyi gider. Ama piflirme teknik-

lerine ba¤l› olarak önerilen flaraplar de¤iflir. Izgara ba-

l›kta Sauvignon ve Narince flaraplar›n› öneriyorum.

Soslu, kremal› bir bal›ksa asiditesi daha düflük, daha

yumuflak bukeleri olan Chardonnay gibi üzümlerden

üretilen flaraplar› öneriyorum. Bir de flarab›n ›s›s› çok

önemli; k›rm›z› flarap 16 -18 derece civar›nda olmal›.

Yaz mevsiminde daha so¤uk içilebilir.  

Türkiye’de çal›flmaya nas›l karar verdiniz?

2004’te Michelin y›ld›zl›, Pourcel Kardefllere ait olan La

Table d’Augusta’da sommelier olarak çal›fl›yordum. O

dönemde Profesyonel Sommelier’ler Derne¤i’nin site-

sinde Sunset’in ilan›n› gördüm. Restoran›n sahibi Bar›fl

Tansever Nisan 2004’te Paris’e geldi¤inde kendisiyle

görüfltük ve anlaflt›k. 30 Temmuz 2004’te çal›flmaya

bafllad›m. Sunset’in çok özel flaraplardan oluflan ka-

v›ndan sorumluyum. Sunset ekibine flarap konusunda-

ki bilgi ve deneyimimi aktar›yorum. Misafirlerimize fla-

rap seçimlerinde yard›mc› oluyorum.

fiarap denince akla Fransa geliyor. Tüm Frans›zlar tad›-

m›n nas›l yap›ld›¤›n› biliyor mu?

Frans›zlar küçük yafllarda flarapla tan›fl›r. Fakat bu, tüm

Frans›zlar›n flarap tad›m›nda iyi olduklar› anlam›na gel-

mez. Yemekte flarap içmeyi seviyoruz, asl›nda bir al›fl-

kanl›k. Sunset’te flarap tad›m›n› bilen, Petrus gibi fla-

raplar› tatm›fl Türk müflterilerimiz oluyor.

Frans›z flaraplar›yla Türk flaraplar› aras›ndaki farklar ne-

den kaynaklan›yor?

En önemli fark üzüm ve üzümün yetiflti¤i terroir’dan

kaynaklan›yor. Fransa’da kompleks bir toprak yap›s›

var, üzümlerin renk ve tatlar› her sepaj’da de¤ifliyor.

Türkiye’de flarapç›l›k sektörü, yüzy›llard›r flarap üreten

Fransa’ya k›yasla çok genç. Kalecik Karas›, Öküzgözü

gibi kendine özgü tad› olan üzümleriniz var.

Türkler hangi flaraplar› seviyor?

Türkler a¤›rl›l›kl› olarak yerel üzümlerden yap›lan, içimi

kolay, meyvemsi, çok pahal› olmayan flaraplar› tercih

ediyor. Bence farkl› ülkelerin flaraplar›n› da tadabilirler. 

Türkiye’nin flarapç›l›kla ilgili ne gibi problemleri var?

‹stanbul’a geleli çok uzun bir zaman olmad›. Kesin de-

¤erlendirmelere girmek do¤ru olmaz. Örne¤in somme-

lier kavram›n›n Türkiye için çok yeni oldu¤unu gözlem-

liyorum. Sunset’te bu konuda e¤itimli çal›flanlar var

ama di¤er restoranlardaki durumun bu kadar ilerlemifl

oldu¤unu sanm›yorum. Devlet flarap konusunda bir

okul kurabilir. Diploma herfley demek de¤il, ama temel

e¤itim flart. Üretim anlam›nda oldu¤u kadar vergiler ko-

nusunda da problemler oldu¤unu tahmin ediyorum. Bu

nedenle flarap fiyatlar› çok yüksek. ‹yi bir flarap için 25-

30 YTL ödemeniz gerekiyor, Fransa’da 5-10 Euro’ya

güzel flaraplar bulabilirsiniz. Vergiler düflürülürse, in-

sanlar daha s›k flarap içebilir.

Gelecekte Türk flarap dünyas› nerede olur?

Fransa’da flarapç›l›kla ilgili düzenlenmifl pek çok yasa

var. Örne¤in Fransa’da flaraba herhangi bir yapay tat-

land›r›c›, kimyevi madde kat›lamaz. Kurallar, kaliteli fla-

rab› beraberinde getiriyor; üretici ve tüketiciyi koruyor.

Devlet bu konuda destekleyici olursa ve Türk flaraplar›

d›fl dünyaya aç›l›rsa baflar›l› olaca¤›n›z› san›yorum. Çok

güzel üzümleriniz var ama kimse flaraplar›n›z› bilmiyor.

fiarap tad›m›n›n püf noktalar› neler?

Öncelikle hangi flarab› içti¤inizi bilmeniz gerekir. fiara-

b›n do¤ru ›s›da servis edilmesi de çok önemli. fiarap

tad›m›n›, flarab›n rengine bakmak, koklamak, tatmak

ve keyifle içmek olarak özetleyebiliriz. fiarab›n renginin

temiz olmas› gerek. Genç flaraplar, y›llanm›fl flaraplara

göre daha aç›k renktedir. Koklad›¤›n›zda burna gelen

aromatik kokularla, flarab›n tad› uyumlu olmal›.

Biraz da flarap üzümlerinden söz eder misiniz?

Syrah, k›rm›z› meyve ve biber tad›ndad›r. Merlot, k›rm›-

z› meyve aromalar›n›n yo¤un oldu¤u, kad›nlar›n be¤en-

di¤i bir flarapt›r. Damakta kadifemsi bir his yarat›r. Pi-

not Noir, kuflüzümü ve viflne tad›ndad›r. Burgonya Böl-

gesi’nde kullan›l›r. Gamay, Beaujelais’de kullan›l›r. Pi-

not Noir’dan daha hafiftir. Kalecik Karas›’n› and›r›r. K›r-

m›z› meyve tad›ndad›r. Cabernet Sauvignon, tanen aç›-

s›ndan çok zengindir ve y›lland›rmaya uygundur. Sert

bir flarapt›r. Bordeaux flaraplar›n›n temelini oluflturur.

Yeflil biber tad›ndad›r.

Sevdi¤iniz flaraplar neler?

Türk flaraplar›n› be¤eniyorum. K›rm›z› flarapta Bo¤az-

kere, Öküzgözü, Kalecik Karas›, beyazdaysa Narince

ve Sultaniye tercihlerim. Salata ve beyaz etle beyaz fla-

rap, k›rm›z›larla k›rm›z› flarap denir, ancak kifli beyaz-

dan hofllan›yorsa k›rm›z› etle beyaz flarap içebilir. Fark-

l› markalar›n flaraplar›na f›rsat verilmeli.

fiarap diyar›ndan Türkiye’ye
fiarap bir tutku... En nadide flarab› bulabilmek için dünyan›n öbür ucundaki müzayedeye kat›lanlar,
kariyerinden vazgeçip ba¤ sat›n alanlar var. 34 y›l restoran sektöründe çal›flt›ktan sonra sommelier
olmaya karar veren Alain Würsching de flarap tutkunlar›ndan.

fiarap diyar›ndan Türkiye’ye
fiarap bir tutku... En nadide flarab› bulabilmek için dünyan›n öbür ucundaki müzayedeye kat›lanlar,
kariyerinden vazgeçip ba¤ sat›n alanlar var. 34 y›l restoran sektöründe çal›flt›ktan sonra sommelier
olmaya karar veren Alain Würsching de flarap tutkunlar›ndan.

fiarap terimleri sözlü¤ü

Degustatör: fiarap tad›mc›s›

Sommelier (somölye): Restoranlarda sadece flarap

servisiyle görevli olan flarap garsonu

Kav: Mahzen, flaraplar›n bekletildi¤i lofl, nemli ve serin ortam

Terroir (teruar): Frans›zca toprak anlam›na gelen terre

kelimesinden türetilmifl bir kavram. Toprak ve iklim kombi-

nasyonu anlam›na geliyor.

Sepaj: Üzüm çeflidi anlam›na gelen, flarab›n yap›ld›¤› üzümü

kasteden Frans›zca bir kelime

Buke: Y›llanma sonucunda meydana gelen flarap kokular›.

Daha çok içildikten sonra genizde hissedilir.

Tanen: Üzümlerin çekirdek ve kabuklar›nda bulunan, buruk-

luk veren maddeler.



4342 röportaj: Sevin Okyay
röportaj: umut bavl›

Arnavutköy Amerikan Koleji mezunu olan Sevin
Okyay, 1963 y›l›ndan bu yana çevirmenlik ya-
p›yor. George Orwell, J. D. Salinger gibi yazar-

lar›n eserlerinin yan› s›ra ilk kitap hariç Harry Potter se-
risinin tümünü çeviren Okyay, 1976 y›l›ndan bu yana
gazetecili¤e devam ediyor. Sinema üzerine yazd›klar›y-
la tan›nan Okyay, pek çok gazete ve dergide caz, spor
ve edebiyat yaz›lar›n› sürdürüyor.

Sporun her alan›yla ilgilendi¤ini belirten Okyay, Radikal
Gazetesi’nde bir yandan Befliktafl futbol tak›m› hakk›n-
daki izlenimlerini aktar›rken f›rsat buldukça da sumo gi-
bi ülkemizde yo¤un ilgi görmeyen, ancak Okyay’›n ge-
nifl ilgi alan›ndan kaçmayan sporlar üzerine de yaz›lar
yaz›yor.

Oscar töreninin ard›ndan görüfltü¤ümüz Okyay, bu y›l
düzenlenen törenin tahmin edilebilir olmas› nedeniyle çok
s›k›c› geçti¤ini, yaln›zca do¤ru tahminlerde bulunamad›k-
lar› bölümlerde törenden keyif alabildi¤ini söylüyor.

‹lk Roman›m, 120 Filmde Seyrialem, Çiçek Dürbünü,
Gol Atan Kaleye gibi kitaplar›n yazar› olan Okyay, in-
sanlar›n birço¤unun kendisinin kitap yazd›¤›n›n fark›n-
da bile olmad›¤›n›, ancak buna ra¤men edebiyat›n bill-
board’larla, afifllerle, tan›t›m kampanyalar›yla pazarlan-
mas›ndan büyük rahats›zl›k duydu¤unu belirtiyor.

“Beni üç üniversite bitirmifl, befl yabanc› dil biliyor zan-
nedenler var. Tek bildi¤im dil ‹ngilizce ve lise mezunu-
yum” diyen Okyay ile Oscar’dan sumoya, Harry Pot-
ter’dan Befliktafl’a genifl bir alanda konufltuk.

Oscar tahminlerinde baflar›l› m›yd›n›z?
Yaln›zca en iyi film kategorisinde çöktüm. Brokeback
Mountain’›n alaca¤›n› tahmin ediyordum. Tahmin etti-

¤im her fley ç›kt›¤› için o kadar s›k›c› geldi ki bana an-
latamam. Jack Nicholson’›n a¤z›ndan en iyi film olarak
“Crash”i duymak müjde gibi geldi. Asl›nda Brokeback
Mountain’› çok be¤eniyordum. George Clooney’in fil-
mini de y›l›n en iyi filmi olarak görüyordum. Herhangi bir
dalda ona ödül verecekleri akl›mdan bile geçmedi.
Brokeback Mountain’›n da iyi ya da kötü oldu¤undan
de¤il, tamamen konusu nedeniyle Akademi taraf›ndan
reddedildi¤ini düflünüyorum. Adaylar çok iyi oldu¤u
için iyi bir y›ld›, ama çok s›k›c› bir törendi.

Türk Sinemas› aç›s›ndan durumu nas›l görüyorsunuz?
Son dönem filmlerini nas›l buluyorsunuz?
Kurtlar Vadisi dizisini hiç sevmemifltim, ancak yar›m bö-
lüm izleyebilmifltim. Dolay›s›yla filmini de sevece¤imi
sanm›yorum. Film diziyi sevenler için ilgi çekici olabilir.
Filmin yaln›zca bir bölümünü izledim. Babam ve O¤-
lum’un iyi bir film oldu¤unu düflünüyorum. Ça¤an Irmak

da iyi bir yönetmen. Ancak yine de Babam ve O¤lum
çok sevdi¤im türden bir film de¤il. Türk sinemas›nda flu
anda iki ak›m var. Birisi Sinan Çetin, Mustafa Alt›oklar,
Y›lmaz Erdo¤an, Cem Y›lmaz gibi isimlerin yapt›¤› bü-
yük prodüksiyonlu filmler. Di¤eri de Nuri Bilge Ceylan,
Zeki Demirkubuz, Dervifl Zaim, Semih Kaptano¤lu gibi
yönetmenlerin yapt›¤› düflük bütçeli sanat filmleri. Ser-
dar Akar da Gemide ve Dar Alanda K›sa Paslaflmalar’la
bu ikinci grupta yer al›yordu. Galiba Maruf’ta yedi¤i
maddi ve manevi a¤›r darbe nedeniyle bu ifllerden vaz-
geçti. Kurtlar Vadisi Irak’›n yönetmeni olarak Akar’› ikin-
ci gruptan bir kay›p olarak görüyorum. Ama bunu birin-
ci gruptakilere karfl› oldu¤um için söylemiyorum. Bunu
televizyonla sineman›n neredeyse bir araya gelmesin-
den, birbirine yak›nlaflmas›ndan oluflan, tamamen se-
yirci peflinden koflan bir baflka anlay›fl olarak görüyo-
rum. Özetle küçük bütçeli olarak niteledi¤im filmlerle di-
¤erleri aras›ndaki tek fark bütçe de¤il. Sinemaya bak›fl-
lar› da farkl›. Ancak ortada bir gerçek var ki; insanlar
büyük bütçeli, görkemli filmlere gidiyor. Ötekiler ise an-
cak filmin masraf›n› ç›kar›p yeni bir film yapabiliyor. Bü-
yük bütçeli filmler aras›nda da çok iyi filmler var.

“Babam ve O¤lum çok sevdi¤im türden bir film de¤il”
dediniz. Çok sevdi¤iniz türden filmler hangileri?
Sevdi¤im film türü diye net bir fley yok. Hepsini seve-
biliyorum. Babam ve O¤lum için insanlar›n, “Gidecek-
sin, a¤layacaks›n, periflan olacaks›n” demelerinin bir
etkisi olabilir. Zaten çok kolay a¤lar›m. Beni a¤latmak
marifet de¤il. Ça¤an Irmak iyi bir yönetmen. Sinema
gözü var ve daha da iyi olaca¤›n› düflünüyorum.

Bafll›ca ilgi alanlar›n›z sinema, edebiyat, müzik, spor ve
gazetecilikten herhangi birine daha fazla zaman ay›r-
mak istedi¤iniz oluyor mu?
Spora daha fazla vakit ay›rmak isterdim. Hepsini sevi-

yorum, ama çok küçük yafllardan beri sporu izliyorum.
Bütün dallar›n› büyük bir ilgiyle takip ederim. Euros-
port’ta kaç›rmam. Düzenli olarak sumo gürefli izlerim. 

Ama yazm›yorsunuz...
Radikal’de ünlü sumo güreflçisi Asashoryu Akinori
hakk›nda yazabilmek için aylarca bekledim. Kimse ba-
na “Yazma!” demiyor. Ama üç gün üst üste de sumo
yaz›lam›yor ne yaz›k ki. Yine de Radikal’in ekinde üç
hafta devam eden bir sumo tefrikas› yazd›m. Her fleyi
yazabilmifltim. Çok güzeldi. Ama bu tarz fleyler insan›n
hayat›nda bir kere olur.

Futbol yaz›lar›n›za ilgi nas›l? Kim flampiyon olacak?
Befliktafll›’y›m. Ama Galatasaray’›n flampiyon olmas›n›
umuyorum. Fenerbahçe’yi sevmem. Yaln›zca Daum’un
hatr›na Fenerbahçe’nin baflar›l› olmas›n› istiyordum.
Çünkü uyuflturucu sorununda Bayern Munich ekolü-
nün çok fena oyununa geldi¤ini düflünüyorum. Alman
Milli Tak›m›’n›n bafl›na gelece¤ini düflündüklerinden
bafl›n› yakt›lar. Böyle bir olay yaflad›¤› için baflar›l› ol-
mas›n› istedim. Ama Fenerbahçe’nin bafl›na geldi¤i için
bir yandan da çeliflki içinde kald›m. Allah bilir yenildik-
leri zaman üzüldü¤üm bile olmufltur. fiu an kazand›¤›
baflar›lar›n yeterli oldu¤unu düflünüyorum. Burunlar›n›n
sürtülmesinin zaman› geldi¤ine inan›yorum. Befliktafl’›n
da en az›ndan kondisyon konusunda son durumundan
memnunum.

“Futboldan anlamaz diyeni döverim”
Sinema, caz, edebiyat ve futbol konusunda uzun y›llard›r pek çok yaz›ya imza atan Sevin Okyay,
kendisinin üç üniversite bitirmifl, befl yabanc› dil bilen biri zannedildi¤ini oysa lise mezunu ve yaln›zca
‹ngilizce bildi¤ini söylüyor. Onu farkl› k›lan ise bitmeyen ö¤renme sevgisi ve merak!
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Bu futbol yorumlar›n›za ne tür tepkiler geliyor?
Zaman zaman Fenerbahçeliler küfür ediyor. Ama Fe-
nerbahçeli baz› kibar beyefendiler de var. Karfl›da
gençlerin birbirlerine dostluk ba¤lar›yla ba¤l› olduklar›
eski günleri hat›rlatan Fenerbahçelilerin yan› s›ra “fianl›
Fener’e laf uzatma! Sen kimsin ki!” diyenler de var.

“Ne anlar ki futboldan” gibi yorumlar geliyor mu?
Öyle bir fley diyen olursa döverim. Gerçekten aya¤›m›n
alt›na al›r ezerim. Dört yafl›mdan beri maça gidiyorum.
Benden daha iyi anlayan› görmek isterim. Spor yapan,
bütün maçlara giden kifliler tabii ki daha iyi anlar. Bu bir
birikim sonuçta. Ama ben de sporun ne kadar içinde
olunabiliyorsa o kadar içindeyim. Futbola çok uzun y›l-
lar verdim. Yaklafl›k 60 y›ld›r futbolla ilgileniyorum. O
yüzden böyle diyeni döverim.

Kad›n ve fliddet ba¤daflm›yor.
Ama bu konuda kendimi biliyorum ve hak sahibi say›-
yorum. Emek verdim, karfl›l›¤›n› istiyorum.

Kendinizi hangi alanda uzman görüyorsunuz?
Spor konusunda öyle da¤›ld›m ki kendimi uzman ola-
rak göremiyorum. ‹nsan›n her konuda uzman olmas›
mümkün de¤il. Uzman olabilmek için bir konuya odak-
lanmak gerekiyor. En iyi edebiyat› bildi¤imi düflünüyo-
rum. Çok fazla okuyorum. Okudu¤um için çok iyi bildi-
¤imi düflünüyorum.

Bir söyleflide “flahsi tecrübem dahilinde kitaplar›m sat-
m›yor” diyorsunuz. Neden satm›yorlar sizce?
Satmad›¤›ndan eminim. Zaten en fazla 2 bin bas›l›yor.
Bir de galiba da¤›t›m› da çok iyi yap›lamad›. Günümüz-
de o kadar çok kitap ç›k›yor ki, ne yapay›m, tek tek ki-
tapç›lar› dolafl›p en öne mi koyay›m? Kitaplar›mdan
kimsenin haberi olmuyor. “Siz kitap m› yaz›yorsunuz?”
diyorlar. Ne yapmam gerekti¤ini bilmiyorum. Beni sevi-
yorlar, yaz›lar›m› da be¤eniyorlar. Ama kitaplar›m› al-
mak yönünde bir giriflimleri olmad›.

Edebiyat›n billboard’lar arac›l›¤›yla pazarlanmas› konu-
sunda neler düflünüyorsunuz? 
Yemin ediyorum kitaplar›m satmad›¤› için bu duygular
içinde de¤ilim, ama kan›ma dokunuyor. Bana edebiyat
bütün bunlar›n d›fl›nda olmal› gibi geliyor. Edebiyatta
menajerler de bana tuhaf geliyor, ama bu belki de bi-
zim ilkelli¤imiz. Çünkü her yerde varlar. Tan›t›m kam-

panyalar›, kitab› desteklesin diye ç›kar›lm›fla benzeyen
dedikodular bana ters geliyor.

Bir yandan herkes okusun istiyoruz, di¤er yandan “pa-
zarlanmas›n” diyoruz. Bu bir çeliflki de¤il mi?
Ama pazarlanan kitaplar genelde ilgi gösterilmesi ge-
rekti¤ini düflündü¤üm kitaplar de¤il.

Billboard olarak bakarsak Orhan Pamuk, Ahmet Altan,
Selim ‹leri gibi yazarlar da billboard’da oluyor.
No comment! (Yorum yok!)

Sizce kimler olmal›?
Hasan Ali Toptafl, ‹hsan Oktay Anar, Murat Uyurkulak
gibi flu an akl›ma gelmeyen pek çok isim var. Bu üçü-
nü kesinlikle okuyorum. Gerçekten iyi yazar olduklar›n›
ve yazmaktan baflka hiçbir fleyle ilgilenmediklerini dü-
flünüyorum.

‹yi bir çevirinin tan›m›n› yapar m›s›n›z? Can Yücel’in de-
di¤i gibi “Türkçe söylemek” mi do¤ru olur?
Can Yücel’i ve yapt›klar›n› her zaman çok sevmiflimdir.
Ama bunun tamamen yanl›fl oldu¤unu, Türkçe söyle-
menin çeviri olmad›¤›n› düflünüyorum. Bu bambaflka
bir fley. Yeni sanat biçimi gibi geliyor. Bence bir çeviri-
ye bunu yapamazs›n›z. Belli ölçüler dahilinde orijinal
metnin d›fl›na ç›kmamak gerekiyor. Çevirmen, bir dil-
den baflka bir dile aktaran insan sonuçta. Yarat›c› ol-

mas› gerekmiyor. Yarat›c›l›¤›n› o dildeki sözcüklerin
karfl›l›klar›n› bulmada kullanmal›. Uyarlanan eserlerin de
üstüne “uyarlama” yaz›lmal›. Kelime kelime sad›k kal›n-
mal› demiyorum, ama mümkün oldu¤unca sad›k kal›n-
mas› gerekti¤ini düflünüyorum.

Harry Potter çevirileri bu tarz bir kurala m› ba¤l›? Her
sözcük Türkçe’ye çevrilmiyor.
Büyüleri Latince olduklar› için b›rakt›k. Asl›nda çevirebi-
lirdik. Sonra çevirmedi¤imiz için piflman olduk. Warner
Bross taraf›ndan Harry Potter’da çevrilmesi yasaklanan
sözcükler bulunuyor. Ama bunun s›k›nt›s›n› ilk kitab›
çevirdi¤i için daha çok Ülkü Tamer çekti. Oyun ya da
oyuncak gibi ürünler yapmay› düflündükleri “muggle”
gibi sözcüklerin çevrilmesini yasaklad›lar. Ülkü de biz
de gayet güzel karfl›l›klar bulurduk. Ama çevrilmeleri
yasak. Rowling’in çevirdi¤imiz fantastik yarat›klara dair
bir baflka kitab›nda 75 canavar vard›. Hepsinin ad›n›

o¤lum Kutlukhan’la çevirdik. Daha do¤rusu 74 tanesi-
ni o, bir tanesini ben çevirdim. Ama kabul etmemifller-
di. Türkçelerini yanlar›na yazd›rmak istedik. Çünkü dra-
gon’un bile aynen kalmas›n› istiyorlard›. Halbuki dragon
do¤rudan ejderha olarak karfl›l›¤› bulunan bir sözcük.
Muggle gibi uydurulmufl bir terim de¤il. Harry Potter’da
özellikle büyü adlar›n› ‹ngilizce olmad›¤› için çevirmeyi
tercih etmedik, ama sonra üzüldüm. Çünkü ‹ngilizce
bilen insanlar Latince’ye, Türkçe bilen insanlardan çok
daha aflina. Bu sözcükleri daha iyi anlayabiliyorlar. Bu
yüzden hata m› ettik diye düflündüm.

‹ki ayr› kiflinin çevirisinde üslubu nas›l tutturuyorsunuz?
Bölümler halinde paylafl›yoruz. ‹ki kifli çeviri yapmak
birbirimizden utanmam›z› sa¤l›yor. Çünkü çevirmek için
gün s›n›r› koymufl oluyoruz. Ve aflka gelip bir anda çe-
virebiliyoruz. Ama tek kifli yap›nca bir tek yay›nevinden
utan›yorsun. O da çok fazla utand›rm›yor. Kutlukhan da

ben de edebiyatla yak›ndan ilgiliyiz ve afla¤› yukar› ay-
n› fleyleri okuduk. Birimizin çevirdi¤i bölümlerin üzerin-
den di¤eri geçiyor. Ortak bir üslup meydana geliyor.
Ortaya ç›kan üslup ikimizinkinin ortas›nda yeni bir üs-
lup. Tamam›yla ikimize de ait de¤il. Üsluplar›m›z› çok iyi
bilen insanlara okutuyoruz ve anlayamad›klar› oluyor.
Bununla iftihar ediyoruz.

Çevirilerinize ne kadar yorum kat›yorsunuz? Harry Pot-
ter’›n ne kadar› Rowling, ne kadar› Okyay?
Yüzde 20 olabilir. Ama kendimizden bir fley katm›yo-
ruz. Bir konuflmay› çevirirken konuflan insana dikkat
ediyoruz. “Ron böyle bir fley der mi?” diye düflünüyo-
ruz. “O yafltaki çocuk bu sözcü¤ü nereden bilecek?”
diyerek Ron’un telafuz edebilece¤i ve anlayabilece¤i
uygun bir sözcü¤ü koyuyoruz. Ben Osmanl›ca’ya me-
rakl›y›m. Bu merak›m› yafll› büyücü Dumbledore’un ko-
nuflmalar›nda gideriyorum.

Çeviri yapmak kazand›r›r m›?
Harry Potter çok satt›¤› için kazand›r›yor. Yaln›zca çe-
viri yaparak geçiniyorsan›z, çevirdi¤iniz kitaplar›n bir
k›sm› biraz sat›yorsa alt› ay kadar diflinizi s›kt›¤›n›zda bir
birikim olabiliyor. Ama Harry Potter gibi bir kitab› çevi-
rip hemen kazanabilmek çevirmenin ömründe bir kere
rastlayabilece¤i bir fley. Da Vinci fiifresi de hiç tahmin
edilmedi¤i halde iyi para kazand›rd›. Ama böyle olaca-
¤› çevirmenin de yay›nevinin de akl›na bile gelmemifl.

“Tahmin etti¤im her fley ç›kt›¤› için Oscar töreni çok s›k›c› geldi. Bir tek en iyi filmi tahmin edemedim.
Jack Nicholson’›n a¤z›ndan en iyi film olarak ‘Crash’i duyunca çok sevindim. Müjde gibi geldi.”
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Ege’nin huzur s›¤›na¤›: Urla
‹zmir’in turistik sahil ilçesi Urla, Ege Bölgesi’nin tüm özelliklerini tafl›yan flirin bir kent. En eski 

medeniyetlerden izler tafl›yan Urla tarihi binalar›, koylar›, adalar› ve di¤er güzellikleriyle insana huzur
veren ve görülmeye de¤er bir yer.



r›n›n sonlar›nda Ege göçleri sonucu, Dorlar›n Orta Av-
rupa içlerinden afla¤›ya, Yunanistan’a inmeleriyle Yu-
nanistan’da oturan ‹onlar Anadolu’ya geçerek ‹zmir
Körfezi’nden Mandalya Körfezi’ne kadar uzanan böl-
geye yerleflir. Kargaflalar nedeniyle Anadolu’ya gelerek
yeni kentler kurarlar. Helenistik-Roma Dönemi’nde
anakara boflalt›l›r ve Karantina Adas›’ndaki yerleflim
önem kazan›r. Tarih boyunca Pers, Yunan, Roma ve
Bizans dönemlerinde merkez flehir olma özelli¤ini ko-
ruyan Urla, etraf›ndaki yeflillikler ve sahip oldu¤u güzel-
likler nedeniyle Bizans imparatorlar› taraf›ndan ele ge-
çirilir. Daha sonra Haçl› Seferleri’nde Haçl›lar›n eline
geçmiflse de 1403 y›l›nda al›narak Ayd›no¤ullar›’na ve-
rilir. Türkler ise 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Ana-
dolu’ya yerleflir. Ege Denizi’ne ve ‹zmir’e 1080’li y›llar-
da Çaka Bey taraf›ndan ulafl›l›r. Çaka Bey’in kurdu¤u
donanmalar k›y› flehirlerini de ele geçirir. Bu flehirler
aras›nda Klazomenai de vard›r. 1390’da Osmanl›lar›n
eline geçen Urla, o dönemlerde ticaret alan›nda h›zla
geliflir. Urla’daki deniz ticareti gemilerin art›k limana
u¤ramamas› nedeniyle 16. yüzy›l sonlar›nda gerileme-
ye bafllar. Bunun en önemli nedeni büyük Türk deniz-
cisi Piri Reis’in dedi¤i gibi bu sular›n korsan yata¤› ol-
mas›ndan kaynaklan›r. Sevr Anlaflmas›’yla Urla ve Ege
Bölgesi Yunanl›lara verilir. 18 May›s 1919’da Yunanl›lar
‹zmir’e girerek Urla’y› da iflgal eder. Ancak Kurtulufl
Savafl›’ndan sonra 12 Eylül 1922’de Urla düflman ifl-
galinden kurtar›l›r. 

Tarihte her zaman önemli bir yer tutan Urla’n›n isminin
nereden geldi¤ine dair çeflitli rivayetler bulunur. Halk di-
linde Latince ve Rumca batakl›k-sazl›k anlam›na gelen
“vurla” kelimesinden ve Osmanl› Padiflah› Mehmet Çele-
bi’nin komutanlar›ndan ‹brahim Bey’in sefere ç›karken
kendisine “u¤urola” demesinden türedi¤i söylenir. Ayr›ca
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde flehrin K›dafe Kra-
l›’n›n k›z› Ulice taraf›ndan kuruldu¤u ve flehre “Urli” ad›-
n›n verildi¤i, zamanla halk dilinde Urla dendi¤i yaz›l›r.

Nerede kal›n›r
Urla’n›n en dikkat çeken oteli olan Hotel Yorgo Seferis
Residence k›y› fleridinde yer al›yor. Nobel Edebiyat Ödü-
lü sahibi Yunanl› flair ve yazar Yorgo Seferis’in 1900 y›l›n-
da do¤du¤u evin restore edilmesiyle turizme aç›lan otel-
de sekiz oda var. Antik tarzda döflenmifl otelin kal›n tafl
duvarlar› ilgi çekiyor. Otel k›fl aylar›nda da hizmet veriyor. 

Ne yenir
Urla’da ne yenir dendi¤inde akla ilk katmer böre¤i ge-
liyor. Urla’ya özgü katmer, iskele yolu üzerinde yer alan
restoranlarda yap›l›yor. Havada çevrilerek aç›lan yufka-
n›n içine iste¤e göre yumurta, peynir, maydanoz, pata-
tes ya da k›yma konularak piflirilen katmer, yay›k ayra-
n›yla servis ediliyor. Sak›z Adas›’ndan getirilmifl sak›z-
dan yap›lan muhallebisi ve keflkülüyle de ünlü Urla’n›n
sahil restoranlar›nda her çeflit deniz ürününü de bul-
mak mümkün.
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‹zmir’den Çeflme otoyolu ya da eski yol olan deniz
k›y›s›ndan gidilerek ulafl›lan Urla, misafirlerini do¤al
güzelli¤i, tarihi mekanlar› ve dar sokaklar› süsleyen

flirin evleriyle karfl›l›yor. Eski y›llardan kalma tarihi eser-
ler ve binalar insan› geçmifle yolculu¤a ç›kar›yor. Etki-
leyici görüntülere sahip bu yap›lar›n birço¤u büyük ha-
sar görmeden günümüze kadar gelmifl. Kentin hemen
her yerinde, baz› evler ve binalar orijinal özelli¤ine sa-
d›k kal›narak restore edilmifl ve halk›n hizmetine sunul-
mufl. Bu evler aras›nda ilk dikkat çeken Yunanl› flair ve
yazar Yorgo Seferis’in do¤up büyüdü¤ü ev. Seferis y›l-
larca Urla’da yaflad›ktan sonra Yunanistan’a dönmüfl.
Bugün Yorgo Seferis olarak adland›r›lan evin bulundu-
¤u sokakta iki katl› baflka eski evler de yer al›yor. An-
cak bu binalar›n büyük bölümü çivi bile çak›lamaz ko-
flulu yüzünden yar› y›k›k halde ayakta duruyor. fiehir
merkezinde dikkat çeken bir di¤er tafl evse flair ve ya-
zar Necati Cumal›’ya ait. ‹lkokul y›llar›n› Urla’da geçiren
Cumal›’n›n çok sevdi¤i iki katl› ev, restore edilerek mü-
ze haline getirilmifl. 21 Nisan 2001’de Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan an› evi olarak turizme aç›lan evde Cumal›’ya
ait özel eflyalar, yazd›¤› kitaplar ve ödülleri sergileniyor. 

Ça¤dafl bir kültür flehri
Osmanl› döneminden kalma camiler, hamamlar, ker-
vansaraylar eski güzelliklerini koruyamam›fl olsalar da
Urla’ya tarihi bir hava veriyor. ‹skele ve Limantepe civa-
r›nda yap›lan kaz›larda ortaya ç›kar›lan büyük sur duvar-

lar›n›n kuvvetli oluflu buran›n ça¤dafl bir kültür merkezi
oldu¤una iflaret ediyor. Limantepe Höyü¤ü kaz›lar›nda-
ki buluntulara göre Klazomenai Liman›’n›n dünyan›n en
eski ve düzenli liman› oldu¤u anlafl›l›yor. Klazomenai’de
bulunan eserler bugün Louvre Müzesi ve Atina Milli Mü-
zesi’yle ‹zmir Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. 

Adalar›yla ünlü kent
Keyifli bir bal›k al›flverifli yapmak için sabah›n erken saat-
lerinde iskeleye gelen çevre sakinleri, bal›kç›lardan taze
bal›k alman›n ayr›cal›¤›n› yafl›yor. Sahilde tava ekme¤i sa-
tan f›r›nlar, katmer börekçileri ve bal›k restoranlar› bulu-
nuyor. ‹rili ufakl› çok say›da koya sahip Urla’da en çok
Mentefl Koyu, Malgaca ve Bal›kl›ova körfezleri tercih edi-
liyor. Ayr›ca Karantina, Pita, Koyun, Güvercin, Eflek, He-
kim, Özbek, Kösten, Y›lanl›, P›narl›, Kel ve Tafl olmak
üzere 12 adas› olan Urla’da yaz aylar›nda her gün adala-
ra geziler düzenleniyor. Hastane Adas› olarak da bilinen
Karantina Adas›’nda Urla Devlet Hastanesi ve Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› Dinlenme Tesisleri yer al›yor. Büyük ‹skender za-
man›nda karaya bir yolla ba¤lanan ada, tarihi özellikleriy-
le ilgi çekiyor. Ad›n› Frans›zlar›n 1865 y›l›nda yapt›¤› Ka-
rantina Tesisleri’nden alan adada etüt merkezleri, otel,
ma¤ara ve Antik Klazomenai Kenti’nin kal›nt›lar› da var. 

Tarihin izleri Urla’da
Urla’n›n tarihi ‹.Ö. 2000 y›llar›na kadar uzan›yor. Ur-
la’n›n o devirlerdeki ad› Klazomenai’dir. ‹.Ö. 2000 y›lla-

Keyifli bir bal›k al›flverifli yapmak için sabah›n erken saatlerinde iskeleye gelen çevre sakinleri, 
bal›kç›lardan taze bal›k alman›n ayr›cal›¤›n› yafl›yor. Sahilde tava ekme¤i satan f›r›nlar, katmer 
börekçileri ve birçok bal›k restoran› bulunuyor.

1554 y›l›nda yap›lm›fl Kapan Cami’nin yan›nda 1818 y›l›nda yapt›r›lan flad›rvan
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“Marmara Depremi 
ba¤›ms›zl›¤›m›z› etkileyecek”
“Marmara Depremi 
ba¤›ms›zl›¤›m›z› etkileyecek”

Marmara Bölgesi tarih boyunca devletler için
stratejik bir öneme sahip oldu. ‹ki ayr› bo¤a-
za sahip olmas›, Karadeniz’i dünyaya ba¤-

lamas›, ticaret yollar›na ev sahipli¤i yapmas› gibi ne-
denler bu bölgeye, özellikle de güzelli¤iyle bafl döndü-
ren ‹stanbul’a ça¤lar boyu önem kazand›rd›. ‹stanbul
ve Marmara Bölgesi günümüzde de önemini koruyor.
2005 y›l› kay›tlar›na göre Türkiye’nin toplam gelirine en
yüksek katk›da bulunan befl flehirden üçü Marmara
Bölgesi’nde yer al›yor. ‹stanbul ve Kocaeli 134 milyar
819 milyon 200 bin YTL olan 2005 Türkiye gelirinin
yar›s›n› karfl›lam›fl durumda. ‹lginç olansa flu: ‹stanbul
devlete 46 milyar 9 milyon YTL kazand›r›rken, devlet
‹stanbul’a yaln›zca 5 milyar 823 milyon 600 bin YTL
harcad›. Kocaeli için de durum farkl› de¤il. Devlete 18
milyar 506 milyon 800 bin YTL kazand›ran flehir için
devlet yaln›zca 1 milyar 69 milyon 200 bin YTL harca-
d›. 1509’da, 1766’da, 1894’de ve 1999’da dört bü-
yük deprem yaflayan ve yerle bir olan Marmara Bölge-
si, olas› bir depremde Türkiye ekonomisinin çökme-
mesi için çok daha fazla yat›r›ma ihtiyaç duyuyor.

Yerbilimci Celal fiengör dünya çap›nda tan›nm›fl bir je-
olog. Ayn› zamanda ABD Ulusal Bilimler Akademi-
si’nin ilk Türk üyesi. Geçti¤imiz bir y›l boyunca Fran-
sa’n›n en önemli bilim kurumlar›ndan olan College dé
France’da ders verdi. Celal fiengör ile Türkiye’de ol-
mas› beklenen Marmara depreminin Türkiye ekonomi-
sine etkisi, do¤al afetlerin yönetimi, bilimin önemi ve
üniversitelerin rolü üzerine konufltuk.

Çok konuflulan Marmara Depremi hakk›ndaki son ge-
liflmeler neler?
fiu anda fay daha detayl› bir flekilde inceleniyor ve
Marmara Denizi’nin tarihçesi daha detayl› olarak arafl-
t›r›l›yor. Yerbilimcilerin halka vermeleri gereken mesaj

verildi. Bu mesajda hiçbir de¤ifliklik yok. Yüzde 60 gi-
bi bir ihtimalle önümüzdeki 50 y›l içerisinde 7’den bü-
yük bir deprem bekliyoruz. En kötü senaryo gerçekle-
flirse 7,6 büyüklü¤ünde bir deprem olabilir. Bu dep-
rem iki dakika sürebilir, ‹stanbul’un sahil bölgelerinde
ve Marmara Denizi’nde, özellikle Kuzey Marmara’da
verece¤i hasar çok ciddi olabilir. Bu hasar o kadar
ciddi olabilir ki ‹stanbul’da Türkiye’nin s›rt›na binecek
mali yük 50 milyar dolar› geçebilir. ‹nsan kayb›yla ilgili
tahminler 30 binle 100 bin aras›nda de¤ifliyor. Bunlar
çok ciddi rakamlar. Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›n› elinden
alabilecek kadar büyük bir felaket olabilir. 

‹TÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi Yerbilimci Prof. Dr. Celal fiengör’e göre
Türkiye bilimi savsaklaman›n bedelini çok a¤›r ödeyecek. ‹stanbul’da yaflanacak maddi hasar 50 milyar
dolar› geçebilir. ‹nsan kayb›yla ilgili tahminler 30-100 bin aras›nda de¤ifliyor. Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›n›

elinden alabilecek kadar büyük bir felaket olabilir.



Bilimde Türkiye’nin rekabetçi oldu¤unu söyleyebilir mi-
yiz? Rekabetçi yap›ya nas›l ulafl›l›r?
Türkiye’nin rekabetçi yap›ya ulaflabilmesi için bilimi cid-
diye almas› gerek. Bilimi ciddiye almas› demek, Türki-
ye’nin ciddi üniversiteleri olmas› gerek, araflt›rma ku-
rumlar› olmas› gerek. Ayr›ca bilimin toplumca destek-
lenmesi gerekiyor. Bilimin gerçekten rekabetçi olabil-
mesi için büyük bir toplum deste¤i gerek. Toplum des-
te¤i olmadan olmaz. 

Siz bir yerbilimci olman›za karfl›n farkl› alanlara ilgi du-
yuyorsunuz. Bu bir tatminsizlik mi yoksa bir fleylerin yo-
lunda gitmedi¤ini görüp o alanlara da el atmak m›?
Kesinlikle ikincisi. Çünkü araflt›rmalar›m beni di¤er alan-
lara zorluyor. Örne¤in ben jeoloji yap›yorum. Jeolojiyi
adam gibi yapabilmek için jeolojinin tarihçesini bilmem
gerek. Fikirlerin tarihçesini bilmem gerek. Sonra jeolojinin
nas›l ö¤retildi¤ine bakay›m derken üniversite ifline giriyor-
sun. Üniversite ifline girdi¤in zaman onun tarihine bak-
man gerek. Bu böyle sürüp gidiyor. Bilgi üretmek ve bil-
gi edinmek isteyen bir insan için yol hiç bitmiyor.

Kitaplar›n›zdan biri de Hasan Âli Yücel ile ilgili. Hasan
Âli Yücel’in öneminden biraz söz eder misiniz?
Kültür tarihine merakl›y›m. Türkiye’nin geçmiflinde çok
büyük adamlar yetiflmifl. Hasan Âli Yücel de bunlardan
biri. Hakk›nda çok ciddi bir araflt›rma yapt›m ve kitap-
laflt›rd›m. Hasan Ali Yücel inan›lmaz bir adam. Hasan

Âli’ye, “Hadi bir beste yap” diyorlar ayaküstü beste ya-
p›yor. Felsefe kitaplar›na bak›yorsunuz, orijinal felsefi
düflünceleri olan bir adam. Atatürk’ün deste¤iyle Ana-
dolu ayd›nlanmas›na büyük katk›lar› olmufltur. Köy
enstitüleri, bat› edebiyat›ndan çevrilen 500 eserlik ter-
cüme serisi büyük baflar›lar›ndan sadece birkaç›. Ha-
san Âli milli e¤itim bakanl›¤› yapt›¤› sürece Türkiye’nin
kültür politikas›na yeni bir üslup kazand›rm›flt›r. Bugün
ülkemizin en önemli sorunu kuflkusuz e¤itimdir. Hasan
Âli Yücel’in baflar›s› bugün bir kez daha ortaya ç›k›yor.

Türkiye’nin kültür sorunlar›yla da yak›ndan ilgileniyorsu-
nuz. Atatürk’ün etkisiyle Cumhuriyet’in ilk kufla¤›n›n
gerçeklefltirdi¤i kültürel at›l›m›n bugün gerisinde kal›n-
d›¤›n› görüyoruz. Bunun sebepleri nelerdir?
Bunun sebebi Atatürk’ün eksikli¤idir. Atatürk’ün eksikli¤i
demek sistemin olmamas›d›r. Çünkü Atatürk dedi ki:
“Adam gibi ilkokul olacak, adam gibi lise olacak, adam
gibi üniversite olacak, ilkokul ö¤retmeni adam gibi maafl
alacak, ilkokul ö¤retmenine büyük sayg› duyacaks›n›z.”
Bak›n Kurtulufl Savafl›’n› bitiriyor, ilk hitap etti¤i grup Bur-
sa’da ö¤retmenler. Ve diyor ki: “Biz bu savafl› kazand›k
ama savafl bitmedi, esas savafl sizlerle. Sizler bu mem-
leketi kurtaracaks›n›z. Bizim yapt›¤›m›z size haz›rl›ktan
ibarettir.” Atatürk’ün eksikli¤i demek entelektüel bir bak›fl
aç›s›n›n devlette olmamas› demek. Atatürk’ün zaman›n-
da dünyan›n parças› olmak isteyen uygar bir yönetim var-
d›. Bu uygar yönetim halk› iyiye özendiriyordu.
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Geçti¤imiz günlerde sizin baflkanl›¤›n›zda Türkiye Yer-
bilimleri Kurumu kuruldu. Bu kurulun misyonundan söz
eder misiniz?
Türkiye’nin Yerbilimleri Kurumu vard›. 1947 y›l›nda ku-
rulup, 1986 y›l›nda siyasi nedenlerle kapanm›flt›. Ondan
sonra y›llarca Türkiye’nin bir jeoloji kurumu olmad›. Do-
lay›s›yla Türkiye’nin jeologlar›n›n bir araya gelip buluflla-
r›n›, fikirlerini birbirlerine anlatabilecekleri bir ortam olufl-
mad›. MTA’daki bir grup arkadafl›m›z›n öncülü¤üyle ye-
ni bir kurum kurma hareketi
bafllat›ld›. Bu kurumun görevi
öncelikle Türkiye’de jeologlar
aras›nda iletiflimi sa¤lamak. Bi-
limsel toplant›lar yapmak ve
daha ileride belki bir bilimsel
dergi ç›karmak. ‹kinci önemli
görev de halka dönük mesajlar
vererek jeolojiyi tan›tabilmek.
Her gün heyelandan, selden,
depremden insanlar öldükçe
kahroluyoruz. 

1999 ‹zmit ve Düzce depreminden sonra olas› deprem
tehlikesine karfl› ne gibi somut önlemler al›nd›. Bunlar›
yeterli buluyor musunuz?
Ben bir yerbilimciyim. Tedbir almak mühendislerin, ka-
mu yöneticilerinin, afet yöneticilerinin ifli ama bu insan-
larla yapt›¤›m›z konuflmalar neticesinde edindi¤im izle-

nim akl› bafl›nda hiçbir fleyin yap›lmad›¤›. Türkiye bofl
ifllerle vakit harc›yor. 

Türkiye’de bu andan itibaren deprem konusunda ne gi-
bi somut çal›flmalar yap›lmal›?
Öncelikle Türkiye sismik a¤ projesini hayata geçirmeli.
‹kincisi liselere jeoloji dersinin konmas› gerekiyor. Bir de
co¤rafya derslerinin adam edilmesi gerek. Yaln›z deprem-
lere de¤il, bütün do¤al afetlere karfl› bir fleyler yap›labilme-

si için kapsaml› bir milli e¤itim
politikas› gelifltirmek gerekiyor.
Ayr›ca ‹stanbul özelinde bir plan
yapmak gerek, deprem bu ak-
flam olursa hiçbir fley yapama-
y›z, ki olma ihtimali var. Ama
deprem 50 y›l sonra olursa çok
fley yapabiliriz. Dolay›s›yla kade-
meli bir plan yap›p öncelikleri
belirlemek gerekiyor. Deprem-
den sonra hayatta kalanlar› nas›l
kurtaraca¤›z? Nas›l besleyece-

¤iz? Yaral›lara nas›l bakaca¤›z? ‹stanbul insanl›¤›n en eski
flehirlerinden, kültür depolar›ndan biri. Bunu nas›l koruya-
ca¤›z? Bu sorulara cevap vermek gerek. 

Önümüzdeki dönemde olmas› beklenen Marmara dep-
reminin Türkiye ekonomisine etkisi ne boyutta olacak?
Rahmetli Aykut Barka’yla kaba bir hesap yapm›flt›k bir-

kaç y›l önce. 50 milyar dolar gibi bir para ç›km›flt›. Çok
daha büyük zarar da verebilir. Çünkü binalar y›k›lacak,
bir sürü insan ölecek, bir sürü okul, fabrika vs. y›k›la-
cak. Tüm bunlar›n uzun vadeli s›k›nt›lar› olacak. Bütün
bunlar›n yan›nda ‹stanbul’un kültür varl›klar› var. Top-
kap› Saray› kesin çökecek. Zaten hazinenin önündeki
duvar ayr›lm›fl durumda, oraya adam gibi bir güçlendir-
me yap›lmad›¤› söyleniyor. Topkap› Saray›’n›n ya¤ma
edildi¤ini düflünün. Bir daha hayatta bulamazs›n›z o
kültürel hazineyi. 

Deprem gibi do¤al afetler ülke ulusal planlar› içine al›-
nabilir mi? Bunu ulusal politika haline getiren ülkeler
hakk›nda bilgi verir misiniz?
‹lk örnek Japonya. Deprem ve do¤al afetler konusunda
müthifl çözümler üretiyorlar. Üretilen çözümlere bakt›-
¤›n›zda bu insanlar›n uzun vadeli kayg›lar› var. Ayr›ca
bu uzun vadeli kayg›lar› hem görebilecek hem de çö-
züm üretebilecek e¤itimdeler. 

Yerbilimleri ve deprem konusunda özellikle yurtd›fl›nda
ortaya ç›kan yeni yaklafl›mlar neler? 
Örne¤in yerbilimleri içerisinde depremlerin birbirlerini
tetiklemesi ilginç bir konuma geldi. Depremlerin birbir-
lerini tetiklemesinde en önemli rollerden biri yeralt› su-
yu yolu. Eskiden depremciyi ilgilendirmezken flimdi bir-
den bire yeralt› suyu büyük önem kazand›. Çeflitli arafl-
t›rma konular› gelifliyor. 
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“Olas› depremde Topkap› Saray› çökecek. Hazine’nin önündeki duvar›n ayr›ld›¤› biliniyor. 
Güçlendirme yap›lmad›¤› söyleniyor. Topkap› Saray› ya¤ma edilirse o kültürel hazinenin bir daha 

bulunamayaca¤› biliniyor.” 
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Renk, kumafl ve sanat›n buluflmas›
Mehmet Eyübo¤lu geleneksel Türk el sanatlar›ndan yazmac›l›¤›n son temsilcilerinden. Kalam›fl’taki 
atölyesi, yazma sanat›n›n devam ettirildi¤i son mekan. Atölyede yo¤un bir el eme¤iyle kumafl üzerinde 
birbirinden çarp›c› renkler canlan›yor.

Renk, kumafl ve sanat›n buluflmas›
Mehmet Eyübo¤lu geleneksel Türk el sanatlar›ndan yazmac›l›¤›n son temsilcilerinden. Kalam›fl’taki 
atölyesi, yazma sanat›n›n devam ettirildi¤i son mekan. Atölyede yo¤un bir el eme¤iyle kumafl üzerinde 
birbirinden çarp›c› renkler canlan›yor.

Yazma sanat› Mehmet Eyübo¤lu’na babas› Bed-
ri Rahmi Eyübo¤lu’ndan kalan bir miras. Ço-
cuklu¤undan itibaren babas›n›n haz›rlad›¤› yaz-

malarla iç içe bir yaflam süren Mehmet Eyübo¤lu,
1975’te babas›n›n vefat›n›n ard›ndan yazmaya daha
yo¤un bir ilgi duyarak bu sanat›n ölmemesi için çaba
göstermeye devam etmifl.

Bugün Türkiye’deki tek yazma atölyesi olduklar›n› söy-
leyen Eyübo¤lu, Kalam›fl’ta babas›ndan kalan köflkte
bulunan atölyesinde yazma sanat›na dair bildiklerini
ücretsiz olarak gönüllülerle paylafl›yor. “Bize para de¤il
aflk laz›m” diyen Eyübo¤lu, haz›rlad›klar› yazmalar› 56
y›ld›r geleneksel olarak devam eden bahçe sergileriyle
müdavimlerine sunuyor.

Yazma, resimle de büyük benzerlikler gösteren bir renk
sanat›. Bez üzerine yap›lan tablolar gibi yazma da bez
üzerine yap›l›yor. Bir yaz›s›nda resim ve yazma aras›n-
daki farklara de¤inen ünlü ressam Bedri Rahmi Eyü-
bo¤lu; “Üzerine resim yap›lacak bez uzun emeklerle
muflamba haline getirilir. Buna ra¤men ileride çatlay›p
dökülmeyece¤ini ve üzerine sürülen boyalar›n rahats›z
etmeyece¤ini hiç kimse garanti edemez. Halbuki bir
tablonun hiçbir zaman katlanamayaca¤› ifllerde kulla-
n›ld›¤› halde yazma bezi boyas›ndan ayr›lmaz. Yazma;
güneflten, ya¤murdan, çamurdan korkmaz. Yazma
boyas› resim boyalar› gibi bezin yaln›z üstünde dur-
maz. Onun iliklerine kadar ifller. Onunla kaynafl›r, bir
bütün olur. En iyi malzemeyle yap›lm›fl, en usta eller-
den ç›km›fl bir tabloya, yazmalara gördürülen ifllerden
yüzde birini gördürseniz onda hay›r kalmaz” diyor.

Kalam›fl’taki atölyesinde bulufltu¤umuz Mehmet Eyü-
bo¤lu yazma sanat›n›n genel hatlar›yla geçmiflini, ince-
liklerini ve renk kullan›m›n› anlatt›.

Yazma sanat›na ilginiz nas›l do¤du?
Babam 1950’de yazma sanat›n› ortaya ç›kard›. Ben de
o y›ldan bu yana yazmayla u¤rafl›yorum. Babam çok
faal bir insand› ve yazma basacak zaman› olmuyordu.
Yazmalar›n kal›plar›n› haz›rlama ve basma iflini annem-
le birlikte yapard›k. 1975’te babam vefat ettikten son-
ra annem köflkte yaln›z kald›. As›l iflim olan pazarlama-
c›l›ktan ayr›larak annemle birlikte kalmaya ve yazmala-
ra daha fazla zaman ay›rmaya bafllad›m. Yediveren gü-
lün bir goncas›y›m ben. Kokum babamdan gelir. Çün-
kü babam bir yandan yazma basm›fl, ö¤renci yetifltir-
mifl, fliir yazm›fl; bir yandan da resim, mozaik, seramik,
gravür yapm›fl çal›flkan bir adamd›.

Yazma sanat›n› anlatabilir misiniz?
Yazmada pek çok basamak bulunuyor. Öncelikle han-
gi kal›b›n bas›laca¤›na karar verilip kal›b›n oyulmas›,
bask›ya haz›r hale getirilmesi ve yazma boyas›n›n ha-
z›rlanmas› gerekir. Yazman›n kendine has do¤al boya-
s› bulunur. Haz›rlad›¤›m›z boyalarda ceviz a¤ac›n›n ka-
bu¤unun içindeki anilin ad› verilen maddeyi kullan›yo-
ruz. Boyay› haz›rlad›ktan sonra yazmay› atölyede 7-8
kat keçenin üzerinde basar›z. Aksi takdirde kal›p ezilir.
Ayr›ca boya organik oldu¤u için belirli bir s›cakl›¤a
ulaflmas› gerekiyor. 37 derecede 1-2 saat beklemek
gerekir. Ard›ndan y›kama aflamas›na geçilir ve kurutu-
lur. Kurutulduktan sonra boyahaneye götürülüp usulü-
ne uygun olarak boyan›r.
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Usulü nedir?
Bedri Rahmi ve Eren Eyübo¤lu nas›l boyad›larsa aynen
o teknikte boyanmas› gerekiyor. Boyama aflamas›ndan
sonra ütülümeye geçilir ve yazma boyas›n›n üzerindeki
renkler tersinden ütülenerek aç›¤a ç›karlar. Bütünüyle
biten yazma benden kabul görmezse kesinlikle sat›fla
ç›karmay›z. Sobaya atar yakar›z. Ucuza filan satmay›z.
Çünkü bu benim anneme ve babama gösterdi¤im say-
g›yla ilgilidir. Defolu parçay› hemen yakarak yok ede-
rim. Günümüzde hiçbir piyasada defolu ürünü yakan
usta kalmad›.

Yaln›zca bez üzerine mi bas›l›yor?
Evet. Ama iyi kalitede pamuklu bez üzerine bas›lmas›
gerekiyor. Bu da çok büyük bir dert. ‹yi kalitede pa-
muklu kumafl bulmak çok zor. Eflim, Bodrum’da pa-
zarlar› dolafl›r ve kumafllar› arar bulur. Bir de yazma sa-
nat›n› seven kifliler iyi bir kumafl gördüklerinde bana
haber verir. ‹çinde naylon olan kumafllar bask›y› mah-
veder. Yazman›n hakim bir rengi yok, tüm renkler bas›-
labilir. Yazmada renk önemli bir unsur. Yazmada yal-
n›zca bask›yla birlikte ifl bitmez. Ayn› zamanda sökme
yöntemi de kullan›l›r. K›rm›z› bir kumafl›n üzerine bask›
yapt›ktan sonra çamafl›r suyuyla renk sökülür ve çok
güzel bir pembe kal›r. Çamafl›r suyu için dört ayr› flifle
kullan›l›r. ‹lkinde yüzde 25, ikincide yüzde 50, üçüncü-
de yüzde 75 ve dördüncüde yüzde 100 çamafl›r suyu
bulunur. Bu fliflelerle kumafl›n rengi aç›ld›¤›nda dört ay-
r› ton elde edilebilir.

Yazmalar hangi metotla bas›l›r?
Eski metotta armut a¤ac› ya da ›hlamur a¤ac› bulunur
ve bir metreküp kadar al›n›rd›. Bu malzemeden kal›plar
ç›kar›l›rd›. Ancak bu bir metreküpün yar›s› çöp olurdu.
1975 y›l›nda yazma kal›plar›n› bast›rmak için Kumka-
p›’da bir ustaya götürdü¤ümde bana “3 milyona kal›p-

lar› basar›m” dedi. O zamanlar o paraya ‹stanbul’da iki
ev al›n›rd›. “Ben bir düflüneyim gelirim” dedim ve ç›k-
t›m, bir daha da gitmedim. Kal›p masraf›n› azaltmak
için ne yapabilirim diye düflünürken akl›ma straforlar
geldi. Strafor kal›plar› denedim ve baflar›l› oldu. Eyü-
bo¤lu’nun motiflerini basmaya bafllad›m. Her y›l Bedri
Rahmi Eyübo¤lu’na ait 50 yeni motif bas›yorum. Yaz-
mac›l›kta imece usulü çal›fl›yoruz. Yazma tek bafl›na
yap›lmaz. Yazma, seven insanlar›n ortak ürünüdür. Se-
venlerimizin yard›m›yla yazma sanat›n› ayakta tutuyo-
ruz. Tüm Türkiye’de bir tane daha çal›flan yazma atöl-
yesi yok.

Sanat›n yaflamas› için neler yap›yorsunuz?
Yazma sanat›n›n ölmemesi için her y›l 20-30 kifliyi e¤it-
meye çal›fl›yoruz. Türkiye’de sergi açmad›¤›m›z yer kal-
mad›. Van’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Antalya’ya yak-
lafl›k binin üzerinde sergi açt›k. Ayn› zamanda bütün
Avrupa’n›n yan› s›ra Kanada, ABD gibi ülkelerde de
kendi imkanlar›m›zla sergiler açt›k. Yazma sanat› yurt
d›fl›nda da büyük ilgi görüyor. Ancak reklam yapm›yo-
rum, çünkü reklam sonunda ortaya ç›kacak talebi kar-
fl›lamam mümkün de¤il. Y›lda en fazla 500 parça yapa-
biliyoruz. Bütünüyle el ifli olmas› nedeniyle daha fazla
say›da yapmak mümkün de¤il.

Kursunuz ücretsiz mi?
Parayla pulla ilgimiz yok. Paraya nereye girerse oray›

mahvetmifltir. Biz aflk al›r, aflk veririz. Para iflin içine
girdi¤inde insanlar tilki gözlü olur. Bir an önce köfleyi
dönmek ister. Biz burada çok yo¤un çal›fl›yoruz. Çal›fl-
maktan bay›lan arkadafllar›m›z var. Yazma sanat› aflk
duymadan yap›lmaz. “Atölyeye gidece¤iz, f›rçalarla bo-
yalarla e¤lenece¤iz” diye düflünmemek gerek. Bütün
bunlar da var tabii. Ama zor bir sanat. Zaten zor bir sa-
nat olmasa yazmac›l›k ölmezdi.

Maliyeti nas›l karfl›l›yorsunuz?
Her y›l köflkün bahçesinde düzenledi¤imiz geleneksel-
leflen bir sergimiz bulunuyor. Hava güzel oldu¤unda
y›lda bir defa bahçede sergi aç›yoruz. Sergiyi her y›l ha-
ziran ay›n›n ilk cumartesi ve pazar günlerinde gerçek-
lefltiriyoruz. Satacak çok parçam›z olmad›¤›ndan ve 56
y›ld›r bu ifli yapt›¤›m›zdan müdavimlerimiz bulunuyor.
Bahçedeki sergimize her y›l merakl›lar› gelir ve sergile-
di¤imiz ne var ne yok sat›n al›r giderler. Mahallenin bü-
tün yafll› kad›nlar› bizim sergi açt›¤›m›z gün ya¤mur
ya¤mamas› için dua eder. 56 y›l boyunca sergimiz s›ra-
s›nda yaln›zca iki defa ya¤mur ya¤d›. Müdavimlerimiz
sergimizin ne zaman aç›ld›¤›n› bilirler, ayr›ca davetiye
de gönderiyorum. Yaklafl›k befl y›l öncesinde daha par-
lak dönemlerimiz de oldu. Giriflimciler bizi arar ve müfl-
terilerini memnun etmek için yazmalar› y›l sonunda he-
diye olarak da¤›t›rlard›. Ama biz bunu para için yapma-
d›¤›m›zdan flu an bu tarz tekliflerin olmamas› bizi y›p-
ratmad›.

Fiyatlar› ne kadar?
Bir YTL’den 750 YTL’ye kadar fiyatlar› de¤ifliyor. Ba-
bam bir yaz›s›nda, “Yazma kalenderdir. Ucuz olmal›,
Türk ailesinin evine girmeli” diyor. Biz de babamdan ne
ö¤rendiysek öyle yapt›k. Çok düflük karlarla sat›yoruz.
Yazmalar› bir y›lda haz›rl›yor ve iki günlük sergide sat›-
yoruz. Bu iki gün içerisinde tüm y›l boyunca yapt›¤›m›z
harcamalar›n hepsini karfl›l›yoruz. Bütün y›l harcad›¤›m
paray› iki günde kazanmad›¤›m takdirde b›rakaca¤›ma
dair eflime vermifl oldu¤um bir söz var. Çünkü kazana-
mad›¤›m takdirde babam›n resimlerini sat›p kendimi fi-
nanse etmem gerekir ve bu hiç do¤ru olmaz. fiu ana
kadar 56 y›ld›r yazma iflinde zarar etmedi¤imiz için de-
vam edebiliyoruz. Türkiye’de bir ifli 56 y›l boyunca de-
vam ettirebilmek çok zor. As›l mesle¤im pazarlama ve
ABD’de ö¤rendi¤im tüm pazarlama kaidelerine ters bir
durum. Nas›l olup da bunu baflarabildi¤imize dair bir
fikrim yok. 

Yazma sanat›n›n gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
‹ki asistan›m, o¤lum, torunlar›m, gelinlerim var. Hepsi-
nin yazma sanat›na büyük ilgisi var. Benden sonra da
onlar devam eder. Yazmac›l›¤›n gelece¤ini çok parlak
görüyorum. Yazmac›l›¤a gönül vermifl biri olarak büyük
bir keyifle as›l müflterilerin yerliler oldu¤unu söyleyebili-
rim. Hayret edilecek rakamlara inan›lmaz parçalar al›-
yorlar. Yapt›¤›m›z yazmalar›n yurtiçinde kald›¤›n› bilmek
beni çok sevindiriyor.

“Yediveren gülün bir goncas›y›m ben. Kokum babamdan gelir. Çünkü babam bir yandan yazma basm›fl,
ö¤renci yetifltirmifl, fliir yazm›fl, resim, mozaik, seramik, gravür yapm›fl çal›flkan bir adamd›.”



Cemal Kutay 178. kitab›n›n önsözünde kendisini
flöyle anlat›yor: “Ben Cemal Kutay, ülkenin k›-
demli tarihçisiyim. 91 yafl›nday›m. Yetmifl y›l

aral›ks›z emekle bir dünya rekoru say›lan 177 eser ver-
dim. Elinizdeki yüz yetmifl sekizinci... Yar› gören göz-
lerle tamamlayabildim.” Kutay y›llar›n› Türk tarihiyle ilgi-
li kitaplar yazmaya ve bilinmeyen konular› ayd›nlatmaya
adad›. Bir yüzy›la yak›n ömrüne 187 kitap s›¤d›rd›. Ta-
rih üzerine e¤itim almamas›na karfl›n çok genifl bilgi bi-
rikimine sahip olmas› ve Osmanl›’dan bugüne kadar
pek çok tarihi olaya canl› tan›kl›k etmesi, onu her za-
man ayr›cal›kl› k›ld›.   

Gazetecilik y›llar› 
Kutay’›n yaflam› 1909 y›l›nda Konya’da bafllar. Yedi
çocuklu ve afliret mensubu bir ailenin beflinci çocu¤u
olarak dünyaya gelir. 13 yafl›ndayken babas›n› kaybe-
den Kutay, eve destek olmak için tatillerde Konya’da
ç›kan Babal›k Gazetesi’nde çal›flmaya bafllar. Liseyi
ancak 18 yafl›nda bitirir. O y›llar› flöyle anlat›r: “Ben hiç
akademik tahsil yapmad›m. Zaten üniversiteye gitme
imkan›na sahip de¤ildim. Çok çal›flkan bir çocuktum.
Gençlerin birçok iptilalar› (düflkünlük) bende yoktu. Si-
gara içmedim. Asla alkol tatmad›m. Mümkün oldu¤u
kadar kitap okudum. fiimdi ise gözlerim göremiyor.”
1928 y›l›nda kahvehanede oturup çay›n› yudumlarken,
Atatürk’ün gazetesi Hakimiyet-i Milliye’de bir ifl ilan›
görür. Görüflmeye giden Kutay, gazetede redaktör ola-

rak ifle al›n›r ve yaflam› o andan itibaren de¤iflir. 1928
y›l›nda girdi¤i gazetede 1939 y›l›na kadar çal›fl›r. Falih
R›fk› Atay’dan Ahmet Emin Yalman’a, Hüseyin Cahit
Yalç›n’a kadar pek çok ünlü isimle tan›fl›r. 

Kutay, Hakimiyet-i Milliye’den ayr›ld›ktan sonra Kon-
ya’da “Yeni Anadolu” isimli, Anadolu’da ilk kez ç›kan
sekiz sayfa ve renkli bafll›kl› gazetenin kurulufluna imza
atar. Daha sonra ‹stanbul’a gelip Celal Bayar’›n büyük
o¤lu Refi Bayar’la Günefl isimli bir matbaa kurar ve iki
y›l boyunca Halk isimli bir gazete ç›karmaya bafllar.
1944-1951 y›llar› aras›nda da Millet ve Hakka Do¤ru
dergilerini ç›kar›r. Kutay, o kadar yo¤un bir tempoda
çal›fl›r ki, evlenmek akl›na bile gelmez. Ancak ailesi
1944 y›l›nda Rumelili Yugoslavya göçmeni bir bayanla
onu evlendirir. Kutay’›n Zeynep S›rma, Ayfle Mine,

Ömer Faruk, Gazale Nilgün ve ‹nci Kübra isimli befl ço-
cu¤u dünyaya gelir. 

“Türkiya’da insan k›ymeti enflasyonu var”
Cemal Kutay’›n Babal›k ve Hakimiyet-i Milliye gazetele-
rinde bafllayan bas›n hayat›, Tan, Tanin ve Son Telgraf
gazetelerinde devam eder. Son Posta’da “‹ttihat ve Te-
rakki nas›l ç›kt›, nas›l kuruldu, nas›l ayr›ld›” bafll›¤›yla
807 gün yay›nlad›¤› yaz›larla bu alanda bir rekorun sa-
hibi olur. Hür Anadolu ve Sedat Simavi’nin sahibi oldu-
¤u Yedigün, Kutay’›n yazd›¤› bas›n kurulufllar›d›r. Kutay
o y›llar için flunlar› söyler: “Sedat Simavi, Hüseyin Cahit
Yalç›n’›n yaz›lar›na, Faruk Nafiz Çaml›bel’in fliirlerine,
Refik Halit Karay’›n hikayelerine 250 kurufl verirken,
bana 375 kurufl veriyordu. Biliyordu, iki kardeflime ‹s-
tanbul’da yüksek tahsil yapt›rd›¤›m›. O zamanki insan-
lar baflkayd›. Türkiya’da (Kutay, özellikle Türkiya diyor)
inan›lmaz bir insan k›ymeti enflasyonu var.” Kutay, ak-
tif gazetecili¤e Tercüman’daki çal›flmalar›yla son verir. 

12 bin sayfa 20 ciltlik kitap 
Cemal Kutay, “Selçuklu’dan Osmanl›’ya” isimli ilk kita-
b›n› 1935’te ç›kar›r. 1952’de bafllad›¤› ve befl y›l sonra
tamamlad›¤›, 12 bin sayfa 20 ciltten oluflan “Türkiye ‹s-
tiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi” isimli kitab›n› ya-
y›nlar. Kitab›n ilk cildi 1957’de, 20. cildi de 1962’de ç›-
kar. Kitapta, 1839 Tanzimat Ferman›’ndan Atatürk’ün
aram›zdan ayr›lmas›na kadarki dönemin olaylar›n› fo-

to¤raflar› ve an›lar›yla birlikte anlat›r. Cemal Kutay’›n ta-
rih kitaplar› aras›nda; “Türk Nedir, Ne De¤ildir? Osman-
l› Nedir, Ne De¤ildir?”, “Ege’nin Kurtuluflu”, “Türk Al-
man Tarihi Kader Ba¤›”, “Türk Milli Mücadelesi’nde
Amerika”, “Sam Amca’ya Mektup Var”, “Bilinmeyen
Tarihimiz”, “Örtülü Tarihimiz”, “Sisli Tarih”, “Tarih Ko-
nufluyor” (8 cilt), “Tarih Konufluyor 2” (12 cilt), “Çerkez
Ethem Dosyas›”, “Kurtuluflun ve Cumhuriyet’in Manevi
Mimarlar›”, “Dünümüz, Bugünümüz, Yar›n›m›z Üzerine
Sohbetler” yer al›r. 

Cemal Kutay’›n Atatürk kitaplar› 
Cemal Kutay’›n iki yak›n dostu 1977’de 12 kitab›n›
“Cemal Kutay Kitapl›¤› ve Tarihsevenler Kulübü” ad› al-
t›nda yay›nlad›lar. “31 Mart ‹htilalinde Sultan Hamit”,
“Avrupa’da Sultan Aziz”, “Belgrad’› Kurtaran Türk” ve
“Trablusgarp’ta Bir Avuç Kahraman” bu kitaplar aras›n-
da yer al›yor. Cemal Kutay’›n kitaplar› aras›nda Atatürk
üzerine yazd›¤› kitaplar›n ayr› bir yeri var. Kutay, Ata-
türk’ün do¤umunun 100. y›l›nda “Atatürk’ün Son Gün-
leri” isimli kitab›n› yay›nlar ve hastal›k teflhisi konulma-
s›ndan son an›na kadar geçen süreyi anekdotlarla an-
lat›r. Atatürk’ün ölümünün 50. y›l›nda da Kutay, onun
günleriyle 50 y›l sonras›n›n mukayesesini yapt›¤› kitab›-
na “Ard›nda Kalanlar” ismini verir. Bak›n Kutay kitaba
verdi¤i bu isimle ilgili duygular›n› nas›l dile getiriyor:
“Hayat›mda hiçbir kitab›ma böylesine bir isim koyabil-
menin ac›s›n› duymad›m. Onun, ‘Hakikatleri konufl-

maktan korkmay›n›z’ emanetine sad›k kalarak...” Bir
di¤er kitab› “Atatürk Bugün Olsayd›”da Kutay, “Atatürk
bugün yaflasayd› ne olurdu?” sorusunu soruyor. “Ata-
türk’ün Beraberinde Götürdü¤ü Hasret: Türkçe ‹badet”
isimli kitap, Kutay’›n tart›fl›lan kitaplar›ndan biri. Kutay
kitapta, Atatürk’ün Türkçe ibadet konusundaki düflün-
celerini, yapt›klar›n› ve yapmak isteyip yapamad›klar›n›
ele al›yor. 

“Daktilomla gömülmek isterim”  
Cemal Kutay yaflam› boyunca dur durak bilmeden yaz›
yazd›. Yazd›¤› kitaplar›n bir bölümü çeflitli yabanc› dil-
lere çevrildi. Kutay’›n evinde 1987’de kas›tl› oldu¤una
inand›¤› bir yang›n ç›kmas›na karfl›n çok genifl bir arfli-
vi bulunuyor. Frans›zca, Arapça ve Farsça bilen Kutay,
araflt›ran ve çok okuyan biriydi. Kat›ld›¤› televizyon
programlar›nda tarihi bir masal gibi anlatan üslubuyla
haf›zalar›m›zda yer etti. Bir televizyon program›nda y›l-
larca kendisine efllik eden daktilosu için flunlar› söylü-
yordu: “Bir Erika’m vard›. Daktilo makinem. Bunu sa-
mimiyetle arz ediyorum. Yani, bizim dinimiz müsaade
etse, ben o yaz› makinemle gömülmek isterim. Çünkü,
hayat›mda bana o makine kadar vefa ile hizmet eden,
beni destekleyen, bana bir gün ‘yoruldum’ demeyen o
Erika makinemi hayat›m›n en yak›n dostu olarak, bugün
dahi flükranla an›yorum.” Kutay, 5 fiubat 2006 pazar
gecesi aram›zdan ayr›ld›, ard›nda yüzlerce söylenmifl
söz ve yaz›lm›fl kitap b›rakarak...
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K›demli Tarihçi ya da Son Kalem
Cemal Kutay, ömrünü tarih anlatmaya ve yazmaya adam›fl bir isim. 97 y›ll›k yaflam› boyunca
Osmanl›’dan günümüze kadar gerçekleflen tarihi olaylara canl› tan›kl›k etmifl. Kutay, Atatürk’ün gazetesi
“Hakimiyet-i Milliye”den günümüze kadar gelmifl tek kifliydi, kendi deyimiyle “Son Kalem”di. 



Toplumlar bir bak›ma nesilden nesile aktar›lan
gelenekleriyle haf›zalarda yerlerini korur. Gele-
nekler maddi olmayan bir kültürü temsil eder ve

lumsal yaflam›n düzenlenmesinde, denetlenmesin-
önemli rol oynar. Bir kültür mozai¤ine sahip Anado-

da çok say›da gelenek hüküm sürdü. Baflörtüsü gi-
. Hangi kültürden, hangi dinden olursa olsun 19.
y›l Anadolu kad›n› baflörtüsü kullan›rd›. Anadolu ka-
 için baflörtüsü, bir tür kendini ifade etme biçi-
di. Anadolu’nun her yöresindeki farkl› ba¤-
a stilleri farkl› mesajlar verirdi. Baflörtüsü-

n oyas›, rengi dahi kullanan kiflinin ruhsal ve
deni durumuyla ilgili ipucu demekti... 

flörtüsü her yörede kad›n›n namusunu temsil
erdi. Kars yöresinde erke¤in genç bir k›z›n
fl›ndan örtüsünü almas›, niflanl›l›k duru-
nun ilan› anlam›na gelirdi. Bu nedenle
se o genç k›za dönüp bakamazd›.
üklerde, Türkmenlerde, O¤uz kö-
li boy ve afliretlerde evlenmemifl
ar›n bafllar›n› örtmesi gerekmezdi.
lik sözcü¤ünün karfl›l›¤› olan “bafl›n›

¤lamak” deyiminin arkas›nda bu gele-
 yatar. “Bafll›k paras›” kavram›n›n al-

da da benzer bir gelenek var. Anado-
da baz› yörelerde dü¤ün töreni s›ras›n-
erkek taraf› gelinin bafl›n›, üzerinde al-

t›nlar›n s›raland›¤› bir bafll›kla ba¤lar ve bu bafll›k yeni
evlilere ekonomik destek olurdu. Daha sonra içeri¤i de-
¤iflmifl olsa da “bafll›k paras›” kavram›n›n temelinde bu
gelenek var. 

Grup 7, ‹letiflim Hizmetleri veren bir kurulufl. Grup 7
geleneksel hale getirdi¤i ajandas›nda bu y›l da  “bir ile-
tiflim dili olarak” baflörtüsünü ele ald›.  Türban tart›flma-

s›yla yat›p kalkt›¤›m›z bu günlerde, bu ilginç çal›flma
sayesinde bafl ba¤laman›n gerçek anlam›n›, birbi-
rinden farkl› dinlere mensup Anadolu kad›nlar›n›n

geleneklerini yans›tan bafl ba¤lama flekillerini, siya-
sete alet olmayan davran›fl fleklini, toplumlar›n ken-
dilerini nas›l ifade  edebildi¤ini, masum bir arac› ve

fl›k bir giysiyi tan›ma f›rsat› buluyoruz. Ajanda
keyifli bir çal›flma.  Bu  yaz› buradaki bilgiler-

den yararlan›larak derlendi. Çal›flmada, 19.
yüzy›l  Müslüman, Yahudi ve H›ristiyan ka-
d›nlar›n›n baflörtüsünü ne zaman nas›l
ve ne flekilde kulland›¤›n›  göreceksi-
niz. 

Her baflörtüsü bir mesaj 
Anadolu’nun her yöresinde farkl›
bafl örtme flekilleri ve her fleklin de
ayr› bir dili, bir mesaj› vard›. Ba-
flörtüsü kad›n›n kendisini sessizce
ifade etme biçimiydi. Baflörtüsünün

çevresine örülen oyalar farkl› anlamlar tafl›rd›. ‹flte
Afyonlu kad›n›n baflörtüsündeki oyalar›n dili: Oya pe
be sümbülse “niflanl›y›m”, bahar çiçe¤iyse “koca
aram iyi de¤il”, müjde oyas›ysa “bebek bekliyorum”
sar› nergisse “umutsuzca seviyorum” mesaj›n› verird
Anadolu’nun baz› yörelerinde oyalar gibi fese ba¤lan
yazman›n dü¤ümü de kullanan kiflinin medeni haliyle
gili bilgi verirdi. Yazman›n dü¤ümü görünürse, ba¤
yan kiflinin “evli”, gizlenmiflse “bekar” oldu¤u anlafl
d›. 

Bafl örtme çok eski bir gelenek  
Bilinen en eski yaz›l› kaynaklarda dahi bafl örtme ge
ne¤ine rastlamak mümkün. Do¤u toplumlar›nda kad

lar antik ça¤lardan beri bafl›n› ba¤lar. Kuran, T
rat ve ‹ncil’de kad›nlar›n örtünmesi üzerine ay
ler var. 19. yüzy›lda Anadolu kad›n›n›n kullan

baflörtüsü yaflad›¤› yere, dini inançlar›na, ya
na ve sosyo ekonomik statüsüne göre fle

lenirdi. Dönemin müslüman kad›nlar› “fe
ce” giyer ve “yaflmak” örterdi. Fera
mantoya benzer, arkas› bol, yaka
uzun bir üst giysisiydi. Yaflmak; yum
flak ve ince Hint tülbentinden yap›lan
beyaz örtüden oluflurdu. ‹ki örtüden
ri bafl›n etraf›na sar›l›r ve aln› kafl
kadar örter, ensede dü¤ümlenir 
bele kadar iki parça halinde dökü

60 tarih: baflörtüsü
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 Di¤er örtü yüzün alt k›sm›n› tamam›yla kapat›p bi-
ci örtüyle birleflerek bir bütün olufltururdu. Osmanl›
raklar›nda yaflayan Türkmen kad›nlar süslü giysiler
er ve giysilerine uygun örtüler örterdi. Yüksek bir fe-
üzerine canl› renklerden oluflan yemeni sararlard›. 

stiyan kad›nlar›n fes ve yemenisi 
¤ulu H›ristiyan kad›nlar 19. yüzy›lda fes ve yemeniy-
bafllar›n› örterdi. Burdurlu Rum kad›nlar afla¤›dan
ar› do¤ru geniflleyen yüksek bir fes takard›. Fesin
rine de rengarenk çiçekli yemeniler ve çeflitli süsler

erlerdi. Ayn› flehirdeki Ermeni kad›nlar daha alçak ve
arlak fesler kullan›rd›. Fesin üzerine çiçekli ve yünlü
flal sar›l›rd›. Hotoz, kal›n ve sa¤lam kumafl-
 yap›lm›fl bas›k bir takkeydi. Hotoz, üze-

e yemeni dolanarak kullan›l›r ve fesin ak-
e 19. yüzy›l›n “Avrupai bafll›¤›” olarak ad-
d›r›l›rd›. Süryani kad›nlar›ysa geleneksel
rak kenarlar› boncuk iflli “ketfiye” deni-
 baflörtüsünü kullan›rd›. 

toz, flapka ve yemeni üçlüsü 
manl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar›nda
ayan Yahudi kad›nlar da Müslü-
n ve H›ristiyanlar gibi bafllar›n›
mek zorundayd›. Yahudi kad›n-
n›n baflörtüleri yöreye göre fark-
 gösterirdi ancak yayg›n olarak hotoz,

flapka ve yemeni üçlüsü kulla-
n›l›rd›. Top fleklindeki bafll›k
bafla oturtulur ve etraf› flalla
sar›l›rd›. ‹stanbullu Yahudi
kad›nlar genellikle kenar› be-
yaz oyayla çevrelenen yemeni
kullan›rd›. 

Yahudilere renk ve giysi 
k›s›tlamas› 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda s›n›f,
din ve millet hiyerarflisi kat› kural-
lara dayan›yordu. Bu hiyerarfli
giysilerin renk ve flekillerinde de
varl›¤›n› hissettirirdi. ‹slam dinin-
de kutsal olan yeflil renk Yahu-
dilere yasakt›. Yahudilerin
özellikle sokakta giydi¤i
giysiler koyu renk, ço¤un-
lukla da siyaht›. Tülbent,

atlas, ipek ve pahal›
kürkler kullan›lmas›
da yasakt›. Tür-
banlarda kullan›-

lan kumafl›n bi-
le belli bir uzun-

lukta ve genifllikte
olmas› gerekirdi.

6 1
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Akupunktur felsefesine göre insan vücudunda 12’si
çift, ikisi tek olmak üzere 14 meridyen ve 360 tane

akupunktur noktas› bulunuyor. ‹nsan›n do¤uflundan iti-
baren vücudunda olan ve “çi-qi” ad› verilen hayat ener-
jisinin, bu meridyenlerden ömür boyu akaca¤› düflünü-
lüyor. Akupunktur yöntemiyle bu kanallarda meydana
gelen enerji dolafl›m engeli ortadan kald›r›larak denge
sa¤lan›yor ve hastal›klar önleniyor. Yeri ve özelli¤i olan
vücuttaki noktalara, belirli bir süre akupunktur i¤nesi
bat›r›larak yap›lan tedavide, ilaçlara gerek kalmadan
hastal›klar ortadan kald›r›l›yor.

5 bin y›ld›r popüler 
Çin’de i¤ne ve ›s› anlam›na gelen “chen-chin” ile adlan-
d›r›lan bu tedavi yöntemi, Bat›’da akupunktur olarak
adland›r›lm›fl. Çin’de II. Shang Hanedan› dönemine ait
alanlarda yap›lan arkeolojik kaz›larda akupunktur i¤ne-
leri bulunmufl. Noktalar›n yerleflimini gösteren flemala-
r›n ilk olarak ‹S 317-581 y›llar› aras›nda çizildi¤i tespit
edilmifl. Avrupa’da ise 1600’lü y›llarda akupunkturla il-
gili ilk kitaplar yaz›lm›fl. 1970’li y›llarda Bat›’da da po-
pülaritesi artan akupunktur tedavisi, bugün tüm dünya-
da uygulan›yor. 

Akupunkturun kalp ritim bozuklu¤undan kolesterol
yüksekli¤ine, selülitten cilt k›r›fl›kl›klar›n›n onar›m›na, za-

y›flamadan sigara b›rakmaya kadar pek çok rahats›zl›-
¤›n tedavisinde kullan›ld›¤›n› söyleyen Akupunktur ve
Tamamlay›c› T›p Uzman› Dr. Hüseyin Nazl›kul, “Bozu-
lan ruhsal, bedensel ve zihinsel enerji dengesi aku-
punktur yard›m›yla tekrar sa¤lan›yor ve organizma ra-
hats›zl›klarla daha kolay bafl ediyor” diyor. Bilimsel
Akupunktur ve Regülasyon Derne¤i’nin Baflkan› Nazl›-
kul, bu yöntemin yan etkisi olmad›¤› için ülkemizde h›z-
la yayg›nlaflt›¤›n› ifade ediyor.

Akupunktur nedir?
Vücuttaki belirli noktalara, akupunktur e¤itimi alm›fl bir
doktor taraf›ndan belirli bir süre akupunktur i¤nesi ba-
t›r›larak yap›lan tedavidir. Sa¤l›kl› bir yaflam için olmas›
gereken ruhsal, bedensel ve zihinsel enerji dengemizin
sa¤lanmas›nda uygulan›r. Vücuttaki kan dolafl›m›na
benzetebilece¤imiz enerji dolafl›m›m›z›n iç ve d›fl et-
kenlerle sekteye u¤rad›¤› durumlarda hastal›k belirtileri
ortaya ç›kar. Bozulan bu enerji dengesi akupunktur
yard›m›yla tekrar sa¤land›¤›nda organizma rahats›zl›k-
larla daha kolay bafl eder. 

Akupunkturda teflhis nas›l konuluyor?
Hastan›n kapsaml› öyküsü al›n›r ve fizik muayene yap›-
l›r. Akupunktur muayenesinde ilave teflhis yöntemleri
de var. Pulsdignostik cihaz›yla nabza bak›larak enerji

durumu somut bir flekilde ölçülür. Derinin rengi ve k›l-
lar›n durumunun önemli bulgular oldu¤u akupunktur
teflhisinde, omurga ve konektif doku muayenesi de ya-
p›l›r. Midede, ci¤erlerde ya da ba¤›rsakta bir sorun var-
sa, stres ve gerilim içindeyseniz, bütün organlar›n yan-
s›mas›n›n bulundu¤u kulaktan bunlar tespit edilebilir.
Dilimiz de birçok rahats›zl›¤› ele verir. Dilin üzerindeki
renkler, çizgiler, k›zar›kl›klar, sararmalar, beyazl›klar
hepsi birer belirtidir. Tabii hangi görüntünün hangi be-
lirtiyi verdi¤ini ancak akupunktur uzman› bilir.

Akupunktur nas›l uygulan›yor?
Vücuttaki belirli noktalara i¤ne tatbikiyle uygulan›r. Bu
noktalar›n i¤ne, lazer, nöral terapi ya da biyofotonla
uyar›lmas›yla hastal›klar tedavi edilir. Genel vücut aku-
punkturunun yan› s›ra pek çok mikro sistem akupunk-
turu da var. En yayg›n olarak tercih edilen kulak aku-
punkturuyla, insanlar›n enerji alanlar› dengelenir. Ku-
lakta bulunan organizman›n fonksiyon bölgeleri uyar›la-
rak istenilen refleks etkiler elde edilir.

Nas›l i¤neler kullan›l›yor?
Eskiden Çinliler sivri tafl parçalar› kullanm›fllar. Bang-
kok’ta ise bu amaçla bambu kam›fl›n›n kullan›ld›¤› bili-
niyor. Günümüzde ise elektri¤i alt›n kadar iyi ileten çe-
lik i¤neler kullan›l›yor. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün yay›n-
lad›¤› raporlara göre yan etkisi olmayan akupunkturda,
bu tedavi yöntemini uygulayan merkezlerin güvenilirli¤i-
ne dikkat etmek gerekiyor.

Kulak akupunkturu nedir ve bunun etki mekanizmas›n›
nas›l aç›kl›yorsunuz?
Kulak akupunkturu bir mikro sistemdir. Bedenimizdeki
tüm organlar›n kulak kepçesinde yans›mas› bulunur.
Rahats›zl›k yaflayan organlar›n kulak kepçesindeki yan-
s›ma noktalar›nda de¤ifliklikler meydana gelir. Bunlara
dokunarak, bakarak, ›s› ölçümü yaparak organdaki
dengesizlik tespit edilir. Kulak akupunkturu rasgele uy-
gulanmaz. Hastan›n kula¤›ndan ölçüm yapmadan ön-
ce hastan›n kapsaml› öyküsünü almak, fizik muyanesi-
ni yapmak gerekir. 

Akupunkturun denge düzenleyici özelli¤inden söz eder
misiniz?
Do¤ada nas›l ki “gece-gündüz”, “so¤uk-s›cak”, “ac›-
tatl›” gibi z›tl›klar dengesi varsa, insan vücudunda da
böyle bir denge sistemi var. Bu sisteme “ying-yang”
dengesi veya vejetatif sinir sistemi denir. Sa¤l›kl› kifli-
lerde yerinde olan bu denge, bozulmaya bafllad›kça

rahats›zl›k ve hastal›klar ortaya ç›kar. ‹nsan do¤du-
¤unda her bak›mdan çok iyidir. Ancak zamanla baz›
sorunlar ortaya ç›kar ve bu denge üzerine kurulu sis-
tem etkilenir.

Bu dengenin bozulmas›n›n nedenleri nelerdir?
‹nsan sa¤l›¤› üzerinde etkili olan her fley bu dengeyi
bozabilir. Bunun onbinlerce nedeni vard›r. Örne¤in afl›-
r› s›cak ve so¤uklar, hava kirlili¤i, nemli ve rutubetli or-
tam, kulland›¤›m›z kimyasal ilaçlar, beslenme bozuklu-
¤u, ayakta ve h›zl› beslenme, stres, gerilim, öfke, zor
hayat flartlar›, yürüyüfl ve hareket azl›¤›, suni g›dalar,
sigara ve alkol gibi zararl› maddeler, tuvalet al›flkanl›¤›
bozuklu¤u, elektriksel kirlenme, çevre kirlili¤i ve giydi-
¤imiz elbiseler bu dengeyi etkileyen nedenlerdir. 

Akupunktur nelere iyi geliyor?
Akupunktur koroner kalp, kalp ritim bozuklu¤u, koles-
terol yüksekli¤i, gut, artroz, behçet gibi hastal›klar›n te-
davisinde kullan›lan bir tamamlay›c› t›p yöntemidir. Ya-
ralanma, y›rt›lma, menisküs y›rt›¤›, selülitte; ameliyat
yara ve sekel izlerinin, cilt k›r›fl›kl›klar›n›n onar›m ve ta-
mirinde nöral terapiyle birlikte uyguland›¤›ndan olduk-
ça iyi sonuçlar elde edilir. Ayr›ca akupunktur tedavisiy-
le sütü gelmedi¤i için bebe¤ini emziremeyen annelerin
sütü gelir, bebe¤ini emzirebilir. Hamilelerde mide bu-
lant›s›, bafl a¤r›s› gibi flikayetler giderilir. Spor yaralan-
malar›nda, sporcu istirahat süresi en az yar› yar›ya iner.
S›k s›k grip, nezle, anjin, faranjit, kulak iltihab› olan ço-
cuklar›n ba¤›fl›kl›k sistemlerini kuvvetlendirip bu hasta-
l›klara yakalanma riskini azalt›r. Stres, gerilim, yüksek
tansiyon düzelir ve flikayetler akupunkturla k›sa za-
manda ortadan kalkm›fl olur.

Nörolojik hastal›klar: Kas hastal›klar›, migren, bafl
a¤r›lar›, yüz felci 
Romatizmal hastal›klar: Kireçlenme, romatoid, beh-
çet, boyun-diz-bel a¤r›lar›
Kalp-damar hastal›klar›: Ritim bozuklu¤u, hipertan-
siyon
Solunum yolu hastal›klar›: So¤uk alg›nl›¤›, ast›m,
bronflit, sinüzit, farenjit
Sindirim sistemi hastal›klar›: Difl a¤r›s›, gastrit, ülser,
kab›zl›k, ishal, kolit
Üro-genital sistem hastal›klar›: Gece alt›n› ›slatma,
adet düzensizli¤i, k›s›rl›k 

Psikiyatrik hastal›klar: Stres, depresyon, uyku bo-
zukluklar›, kekemelik
Cilt hastal›klar›: Egzama, akne, sedef, ürtiker
Endokrin hastal›klar: Diabet, guatr
Al›flkanl›klar: Sigara, alkol
Di¤er: Kronik yorgunluk, el-ayak yanmalar›, selülit,
afl›r› terleme, fliflmanl›k

Akupunkturla tedavi
edilen hastal›klar

“Chen-chin”
Çin’de 5 bin y›l önce uygulanmaya bafllayan akupunktur (Chen-Chin) tedavisi, i¤neleri kullanarak vücudu

onar›yor. Yan etkisi olmayan bu yöntemle, vücutta enerji dengesi sa¤lanarak hastal›klar yok ediliyor.

“Rahats›zl›k yaflayan organlar›n kulak kepçesindeki yans›ma nokta-
lar›nda de¤ifliklikler meydana gelir. Bunlara dokunarak, bakarak, ›s›

ölçümü yaparak organdaki dengesizlik tespit edilir.”
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6564 röportaj: Mike Norman
röportaj: burcu kaya

“Mükemmel mönü bir fantezidir”

‹stanbul 10 milyonu aflan nüfusuyla dünyan›n en
kalabal›k kentlerinden biri. 5 bin 196 km2 yüzölçü-
me sahip ‹stanbul’da km2 bafl›na 1.928 kifli düflü-

yor. Hem kalabal›k hem de turistik bir kent olmas› ne-
deniyle ‹stanbul’da çok miktarda restoran bulunuyor.
Lokantac›lar odas› 2005 verilerine göre ‹stanbul’da 8
bin 700 adet restoran faaliyet gösteriyor ve km2 bafl›-
na 68 restoran düflüyor. Tahminlere göre, odaya kay›t-
l› olmayanlarla birlikte bu rakam 10 bini afl›yor. 1995 y›-
l› verilerine göreyse bu rakam yaln›zca 650. Restoran
say›s›ndaki bu h›zl› art›fl, restoran sahiplerini ayakta ka-
labilmek için farkl› çözümler üretmeye yöneltiyor. 

Mike Norman, Güney Afrikal› bir flef. Fark yaratmak ve
öne geçmek isteyen restoran sahiplerine dan›flmanl›k
hizmeti veriyor. Dan›flmanl›k hizmeti vermenin bir ego
tatmini de¤il, mekan›n ve insanlar›n potansiyelini orta-
ya ç›karmak için bir yol oldu¤unu söyleyen Norman, ‹s-
tanbul’un gözde mekanlar›n›n kuruluflunda ve konsept
gelifltirme aflamalar›nda bulunmufl. 10 y›ld›r ‹stan-
bul’da yaflayan Norman ülkemizi, Türk mutfa¤›ndan ve
kültüründen söz ederken “Bizim mutfa¤›m›z, bizim kül-
türümüz” diyecek kadar benimsemifl. Türk mutfa¤›yla
tan›flmas›n›n damak zevkini gelifltirdi¤ini söyleyen ünlü
flef, dan›flmanl›k yapmay› bu mutfa¤a borcunu ödeme-
sinin bir yolu olarak görüyor.

Neden yemek yapmaya bafllad›n›z?
20 y›l önce ifle bafllad›¤›mda yemekle yap›labilecekleri
gördü¤üm zaman hayrete düflmüfltüm. Yemek yap-
mak bir sanat ve ben her zaman bir flekilde sanatla u¤-
raflaca¤›m› biliyordum. Sanat dersleri al›yordum. Aske-
re gitti¤im zaman bana madem savaflmak istemiyor-
sun seni mutfa¤a alal›m patates soy dediler. Bakt›m ki
güzel patates soyuyorum, devam ettim. O zaman fark
ettim yeme¤in bir sanat formu oldu¤unu. Ailemde gur-

meler yok, babam restoran sahibi de¤il. Yemek konu-
sunda beni ilk çeken fley artistik olarak yapabilecekle-
rim, yani sunum oldu. Yemek yerken önce gözlerimiz-
le yedi¤imize inan›yorum. Güzel görünen bir yemek
varsa önünüzde, baz› özelliklerinden vazgeçebilirsiniz.
Askerden sonra okulda gerekli teorik çal›flmalar› yap-
t›m. Ama orduya minnettar›m. Bana bir kariyer kazan-
d›rd›lar. 

Neden ifl alan›n›z› de¤ifltirip dan›flmanl›k yapmaya bafl-
lad›n›z?
‹ki nedeni var. Evet, bu bir anlam›yla ifl ama ayn› za-
manda da bir borcun ödenmesi. Genç aflç›lara, flef
adaylar›na bak›yorum, geliflmeye çok aç›klar, çok ener-
jikler. Mutfak kültürümüz de çok güçlü. Onlara gele-
cekte yararlanacaklar› bilgiler vermek, yeme¤in bir sa-
nat formu oldu¤unu anlatmak istiyorum. Bir aflç› iyiyse
ve ben de ondaki yetene¤i ortaya ç›kararak bir flef ya-
ratabilirsem, görevimi yerine getirdi¤imi hissediyorum.
Türkiye’den dünya çap›nda flefler ç›kabilir. Bu insanlar
do¤duklar›ndan beri Türk mutfa¤›n›n içindeler. ‹yi dol-
ma nedir, kötü dolma nedir biliyorlar. Onlara d›flar›da
kocaman bir mutfak dünyas›n›n oldu¤unu göstermek
istiyorum. Asl›nda mesele ifllerinde iyi olan gençleri
seçmek ve geliflmelerine yard›mc› olmak. ‹fle ald›¤›m
insanlar›n ço¤u kariyerleriyle ilgili ne yapacaklar›n› bile-
meyen insanlar. Onlar› mutfa¤a koyuyorum, seviyor ya
da sevmiyorlar. Seviyorlarsa gelecekte yapmalar› gere-

ken fley pratik e¤itim almak, aflç›l›k okullar›na, üniversi-
telere gitmek. Bu noktada iflin içine giriyor ve bu insan-
lara gayri resmi bir e¤itim veriyorum. Bunu yap›yorum
çünkü zevk al›yorum. Bu bir çeflit hastal›k. Ama art›k
dan›flmanl›¤a daha az zaman ay›r›yorum. Önceden
Prolongé isimli bir dan›flmanl›k flirketiyle hizmet veri-
yordum. ‹ki y›l boyunca yaln›zca dan›flmanl›k yapt›m.
Hala projeler yap›yorum ancak art›k daha seçici davra-
n›yorum.

Dan›flman olarak ilk ifliniz neydi?
Befl y›l Ç›ra¤an Saray›’nda kontratl› çal›flt›m. Sonraki ilk
projem Fulya’daki Chef’s Restoran’d›. Orada kendi
ayaklar› üzerinde duran ama otel restoran› kalitesinde
hizmet veren bir yer yaratt›k. Orta¤›m otel kökenli bir
flefti. Otel kalitesi ve stilini tek bir restorana kazand›r-
d›k. Bu anlamda bunu ilk biz yapt›k san›yorum. Türkiye
için yeni yemekler sunuyorduk ve dekorasyondan çok
yeme¤e odaklanm›flt›k. Ama ne yaz›k ki ekonomik kri-
zin oldu¤u kötü zamanlard›, bizim de baz› hatalar›m›z
oldu. O yüzden restoran› kapatmak zorunda kald›k.
Türkiye’de ilk defa ifl yap›yorduk ve burada neyin nas›l
yap›lmas› gerekti¤ini bilmiyorduk. Anlad›k ki bir resto-
ran› yürütmek için harika yemekler yetmiyor. 

Dan›flmanl›k süreci nas›l iflliyor?
Dan›flmanl›¤a kendi ç›lg›n fikirlerimi uygulaman›n bir
yolu olarak bakm›yorum. Bir fizibilite çal›flmas› yap›yor
ve ne yap›l›rsa ne kadar kara geçilece¤ini hesapl›yo-
rum. Bunun için harcanmas› gereken zaman ve çabay›
belirliyorum. Ama bu zaman sonunda bu fizibilitedeki
rakamlara ulafl›laca¤›n› garanti edemiyorum çünkü res-
toran›n nas›l yönetildi¤i, restoran sahiplerinin bu fikirle-
ri ne kadar benimsedi¤i de önemli. Bazen bak›yorum
ve bu ifl yürümez diyorum, yer yanl›fl tarz yanl›fl diyerek
tavsiyede bulunuyorum. Projelere tutkuyla yaklaflma-

mak gerekiyor. Ama bu zor olabiliyor çünkü müflteriler
sizden böyle bir yaklafl›m bekliyor. Bazen de Mike Nor-
man’la çal›flmay› belirli bir yemek kalitesini yakalamak
için istiyorlar. Ama bu kalitede yemek onlar›n projesi
için uygun olmayabiliyor. Her proje birbirinden çok
farkl›.

Bu fizibilite çal›flmas›n› nas›l yap›yorsunuz?
Restoran› her aç›dan de¤erlendiriyorum. ‹yi ve kötü
yönlerini, potansiyelini araflt›r›yorum. Asl›nda bütün
mesele potansiyel. Fizibiliteler potansiyellere dayan›-
yor. Mekan›n büyüklü¤ü, sandalye say›s›, tarz›; kafe mi
lokanta m› olaca¤›, hangi saatlerde hizmet verece¤i gi-
bi de¤iflkenleri de¤erlendiriyorum. ‹nsanlar para veriyor
ve karfl›l›¤›nda yemek istiyorlar. Evde sahip olamaya-
caklar› bir tecrübe yaflamak istiyorlar. Ve bunu rahat
bir flekilde yapmak istiyorlar. Biz insanlar› e¤itmek ve
de¤ifltirmek istemiyoruz, onlara güzel yeme¤i rahat fle-
kilde yiyebilecekleri ortamlar yaratmak istiyoruz. Çal›fl-
malar›m› bu düflünce çerçevesinde yap›yorum.

Mekan dan›flmanl›¤› yapmak için hangi özelliklere sahip
olmak gerek?
Sab›r! Genelde dan›flmanl›k yaparken yeni giriflimciler-
le çal›fl›yorsunuz. Bu insanlar›n yüzde 90’› bir hayat tar-
z›na yat›r›m yapt›klar›n› düflünüyor, bunun bir ifl oldu-
¤unu kavrayam›yorlar. Böyle projeler çok zor oluyor.
Profesyonel ve sektörü anlayan biriyle çal›flmak daha

‹stanbul sürekli büyüyen bir kent. Her gün yeni mekanlar aç›l›yor. Öne ç›kmak isteyen mekanlar farkl›
çözümler ar›yorlar. Bu noktada devreye mekan dan›flman› Mike Norman giriyor. 10 y›ld›r ‹stanbul’da

yaflayan Norman, ‹stanbul’u çok seviyor ve Türk mutfa¤›ndan ve kültüründen söz ederken “Bizim
mutfa¤›m›z, bizim kültürümüz” diyecek kadar benimsemifl.
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zevkli çünkü yolu zaten yar›lam›fl oluyorsunuz. Ama ta-
mamen yeni biriyle çal›fl›rken a’dan z’ye her fleyi bafl-
tan al›yorsunuz. Ortada bir restoran varsa ve yaln›zca
konsepti de¤ifltirmeniz isteniyorsa ifller çok daha kolay
hale geliyor.

Neden ‹stanbul’da yaflamay› tercih ettiniz?
Çok güzel, f›rsatlarla dolu ve enerjik bir kent. Buradaki
insanlar çal›flt›¤›m sektörde olmaktan zevk al›yor. Tür-
kiye insanlar›n yaflamaktan ve yaflam›n iyi yüzünü gör-
mekten zevk ald›klar› bir ülke. Burada herkes her fleyi
çabuk unutuyor; travmalar, felaketler unutuluyor ve bu
karakterime çok uyuyor. Örne¤in Orta Avrupa’da da
çok çal›flt›m ama orada ifller böyle de¤il. Burada afl›k
oldum, evlendim ve bu kentte yaflamaktan zevk al›yo-
rum. 10 y›ld›r buraday›m.

Türkiye’de mutfak sektörünü nas›l buluyorsunuz?
Türkiye’de sahip oldu¤umuz de¤erleri küçümsüyoruz.
Yaln›zca ben de¤il pek çok flef bir fleyler yapmak için
çok çal›fl›yor. Yurtd›fl›na ç›kt›¤›n›zda baz› büyük lokan-
talarda hiç çaba harcanmad›¤›n› görüyorsunuz. Ya-
banc›lar buraya geldiklerinde flafl›r›yor. Bu kadar do¤ru
konseptler beklemiyorlar. Ama yap›lanlar›n daha iyi ta-
n›t›lmas› gerekiyor. Özellikle Türk mutfa¤› daha çok ta-
n›t›lmal›, çünkü zengin bir mutfak. Mutfa¤›m›z›n üzerin-
de daha çok çal›flarak, modernize ederek onu hak et-
ti¤i yere getirmemiz gerek.

En sevdi¤iniz Türk yeme¤i hangisi?
Mezelere bay›l›yorum. Patl›canla yap›lanlar› özellikle se-
viyorum. 250 patl›can mezesi tarifi var. Dolmay› çok
seviyorum. Türkiye’nin her yerinde farkl› dolmalar yap›-
l›yor. Ayr›ca yemeklerin basitli¤i hofluma gidiyor. Biraz
zaman ald›ysa da Türk mutfa¤›ndan ö¤rendi¤im fley flu
ki, yemeklerle oynamak zorunda de¤ilim, kafa kar›flt›r-
mak zorunda de¤ilim. Basitli¤ini ve yemeklerin karma-
fl›k olmay›fl›n› seviyorum. S›cak yemeklerden Ali Nazik’i
seviyorum. Çok fazla var asl›nda tek bir tane söylemek
haks›zl›k oluyor.

Kendinizi gelifltirmek için ne yap›yorsunuz?
Neler olup bitti¤inden haberdar olmaya çal›fl›yorum.
Herkesin belirli aral›klarla konseptlerini ve ürünlerini ta-
zelemesi, canl› tutmas› gerekir diye düflünüyorum. Bu
yüzden seyahat ediyor ve bol bol okuyorum. Do¤ru
dergileri okuyorum. Avustralya Gurme dergisini, Vogue
ve Bon Appetit’i okuyorum ve fikir sahibi oluyorum.
Bazen iflime yarayacak fleyler de ç›k›yor. 

Yemek sektöründe trendler var m›?
Tabii ki var. Yemek tarihine ve trendlerin geliflimine
bakt›¤›m›zda da bunu görüyoruz. Novuelle trend, Hot
Cuisine trend, füzyon mutfa¤›, etnik trend... Moda ye-
mekte de var. Bir anda etraf› belirli bir tarzda lokanta-
lar sar›yor, sonra büyük bir k›sm› bat›yor bunlar›n. Bir
ara sufli ç›lg›nl›¤› vard›. Ama flimdi kötüler gitti, yaln›z-

ca iyi sufli yapanlar kald›. Asl›nda bu modalar yeme¤in
evrimi için önemli. 

Damak tad›m›z› nas›l gelifltirebiliriz?
Yemek yiyerek! Yemek derken tad›na bakmaktan söz
ediyorum. Biraz maceraperest olmak gerekiyor. Yeni
fleyler denemekten korkmamak gerek. Damak tad› ve
beyin aras›nda bir iliflki var; beyin etkilendi¤i tatlar›
unutmuyor. Ne kadar çok denersen o kadar iyi e¤iti-
yorsun kendini. Ayr›ca yemek piflirmek gerek. Yemek
yapmaktan korkmamak, farkl› fleyler denemek gereki-
yor. ‹yi piflirilmifl ev yeme¤i de bir tecrübe. Deneyerek
ö¤renmek daha kal›c› oluyor.

Sizce mükemmel bir mönü nas›l olmal›?
Mükemmel bir mönüye ve hatta mükemmele yak›n bir
mönüye sahip olamayaca¤›m›z› düflünüyorum. Bu
noktada önemli olan ekibinizin yeteneklerini ve bütçe-
nizi iyi kullanmak. Mükemmel bir mönü yaratmak için
yabanc› bir flef de getirebilirim. Gelip her fleyi yapar
ama mali aç›dan sorun ç›kar›r. Mükemmel mönü, eki-
bin yeteneklerine dayan›yor. Ayr›ca bir mönünün e¤-
lenceli olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Örne¤in bura-
da aperatifler serpme olarak sunuluyor, bu da müflteri-
lerin sohbet etmesini kolaylaflt›r›yor. ‹nsanlar›n yemeyi
bu kadar sevdi¤i bir ülkede bu do¤ru bir seçim. Benim
için mükemmel mönünün lezzet olarak mükemmel ol-
mas› gerekmiyor ama müflterinin mönüyü okudu¤unda

ne yiyece¤ini uzun aç›klamalar okumadan anlamas›
gerek. Siparifl etti¤i fleyi görünce flok olmamal›. Ayr›ca
tabii Mike Norman’›n kafas›nda mükemmel bir mönü
var ama onu restoranlarda kullanamam. O daha çok
bir fantezi. Mükemmel mönü bir fantezidir.

360’a hangi aflamada dahil oldunuz?
Asl›nda 360 ‹stanbul da bana bir proje olarak gelmiflti
ve çok hofluma gitti. Yat›r›m yapma flans›m da vard›.
360 ‹stanbul’da farkl› dan›flmanl›k projelerinde ö¤ren-
di¤im her fleyi bir arada uygulad›m. Tabii ortaklar›m
var, bu tek bafl›ma yapt›¤›m bir fley de¤il. Burada çok
üst seviyede yemekler servis etmiyoruz, afl›r› pahal› de-
¤iliz, çok yüksek sesli müzik kullanm›yoruz. Kendimizi
insanlar›n zevklerine göre ayarl›yoruz. ‹yi yemek, iyi
servis, ambiyans... Gerisinin kendili¤inden gelmesi ge-
rekiyor.

‹yi bir restoran›n özellikleri neler?
Ben bir flef olarak yeme¤i kriter al›yorum. Bir yerde ye-
mek güzelse oraya mutlaka tekrar gidiyorum. Çok fl›k
ve gösteriflli olmayan ama kaliteli ve lezzetli yemek ya-
pan bir mekan›, kötü yemekler yapan fl›k ve popüler bir
mekana her zaman tercih ederim. Dekorasyon, müzik
benim için çok önemli olmaz.  Art›k Türkiye’de bu ko-
nudaki rekabet artt› ve iyi yemek yapan yerlerin say›s›
da ço¤ald›. Art›k insanlar yaln›zca dekora göre mekan
seçmiyorlar. Bu sevindirici bir geliflme.

“Biz insanlar› e¤itmek ve de¤ifltirmek istemiyoruz, onlara güzel yeme¤i rahat bir flekilde yiyebilecekleri
ortamlar yaratmak istiyoruz. Çal›flmalar›m› bu düflünce çerçevesinde ilerletiyorum.”



fiakûl... Dile getirildi¤inde pek ço¤umuz için hiçbir
fley ifade etmeyen bir sözcük. fiakûlü, inflaatlarda
kullan›lan ve ipin ucuna ba¤lanan bir a¤›rl›k olarak

tan›mlayabiliriz. Görevi, duvar›n düzlü¤ünü sa¤lamak.
‹.S. 2.-3. yüzy›llarda kullan›lmaya bafllanan flakûlün za-
man içinde çok say›da çeflidi yap›lm›fl. ‹nce uzun, topaç
gibi yuvarlak, külah tarz›, bo¤umlu, üçgen fleklinde fla-
kûllerin yan› s›ra yurtd›fl›nda yap›lan fildifli flakûller de var.
Günümüzde flakûlü ancak eskicilerde bulmak mümkün.
Doç. Dr. Do¤an Baflak, flakûl sat›n almak için eskicilerin
yollar›n› afl›nd›r›yor. 

Baflak’›n koleksiyonunda 400’e yak›n flakûl var. Koleksi-
yonuna yeni parçalar eklemek için ayda bir mutlaka Ka-
pal›çarfl›’daki eskicilere u¤ruyor. Baflak eskicilerin kendi-
sini, “fiakûl sat›n alan deli doktor olarak” tan›d›klar›n›
söylüyor ve gülüyor. Befl y›ld›r flakûl koleksiyonu yapan
Baflak, geçti¤imiz Aral›k ay›nda 200’e yak›n flakûlünü
sergiledi. Sergi afiflinde flakûlle ilgili ilginç bir tan›m yer
al›yor; “Tüm marifeti yerçekimi kanununa uymak olan
mütevazi bir alet.” 

fiakûl koleksiyonu yapmaya nas›l bafllad›n›z?
Befl y›ld›r flakûl koleksiyonu yap›yorum. fiakûle ilgim,
yurtd›fl›nda yaflayan ve flakûl koleksiyonu yapan kiflilerle
internette tan›flmamla bafllad›. fiakûlün çok farkl› bir alet
olmas› ve birbirinden de¤iflik çeflitlerinin olmas› ilgimi
çekti. ‹lgim gün geçtikçe artt› ve ilgilendikçe flakûlün dü-
flündü¤ümden daha fazla çeflidinin oldu¤unu gördüm.
Eskicileri o gözle dolaflmaya bafllad›m. ‹lk olarak Kapal›-
çarfl›’dan 20 tane flakûl alm›flt›m. Seyahate gitti¤imde
mutlaka eskicileri dolafl›p flakûl ar›yorum. 

fiakûl nas›l bir alet? Hangi amaçla kullan›l›yor?
fiakûl bir ipin ucuna ba¤l› bir a¤›rl›k. ‹nflaatlarda duvar›n
düzlü¤ünü sa¤lamak için kullan›l›yor. fiakûlün ipi yerçe-

kimiyle gergin duruyor ve ipe paralel olarak duvar örülü-
yor. fiakûl bir ölçüm aleti de¤il, ipin ucundaki herhangi
bir alet de bu görevi görebilir. Ama yarat›c›l›¤›n bir örne-
¤i olarak, flakûle çok estetik flekiller verilmifl. Duvar ne
kadar yüksek olursa, flakûlün ipin ucunda sallanma ihti-
mali o kadar fazla. Sallanman›n dezavantaj oldu¤u anla-
fl›lm›fl. Bu nedenle de flakûle de¤iflik flekiller verilmifl.
fiakûl duvar›n do¤rulu¤unu gösterdi¤i gibi, bir do¤rulu¤u
sembolize eden özelli¤e sahip. Baz› cemiyetlerde flakû-
lün do¤ruluk simgesi olmas› iflleniyor. fiakûl k›ymetli bir
metal de¤il. Ama ‹ngiltere’de fildiflinden yap›lm›fl pahal›
flakûller var. Bunlar›n ço¤u kullan›lm›yor, süs eflyas› ola-
rak imal ediliyor. Eski flakûllerin üzerinde ustan›n ismi ya-
z›yor. fiakûl asl›nda tahmin etti¤imizden daha fazla ilgi
çeken bir konu. Sahteleri bile yap›l›yor. Özellikle Do¤u
Anadolu’da... 

Sahte flakûller nas›l ay›rt ediliyor?
Sahte flakûlleri, eski metal parçalar› bir araya getirerek
yap›yorlar. Sahteleri ay›rt etmenin baz› ipuçlar› var. Daha
hafif oluyorlar. Dökmenin verdi¤i izleri tafl›yorlar. Özellik-
le üzeri yaz›l› flakûllerin sahtesini yap›yorlar. 

fiakûllerin a¤›rl›¤› ve boyu ortalama olarak ne kadar? 
Genellikle 300-400 gram oluyor. Ama bir kilo olanlar da
var. Örne¤in, köprü ve minare yap›m›nda rüzgarda sal-
lanmas›n› önlemek için a¤›r flakûller kullan›l›yor. Yurtd›-
fl›nda içine civa doldurulan a¤›r flakûller var. Boylar› da
en fazla 15 cm oluyor. Yap›lan duvar ne kadar yüksek-
se, kullan›lan flakûl de o kadar a¤›r ve büyük oluyor.

Ülkeye göre kullan›lan flakûl çeflidi de¤ifliyor mu?
Her ülkenin kendine has flakûl flekilleri var. Ayn› flekilde
Anadolu’nun da kendine has flakûlleri var. Örne¤in bo-
¤umlu flakûller daha çok Do¤u Anadolu’da kullan›l›yor.
fiakûl, dikey do¤ruyu gösteriyor. Bir de “havai terazi”

denilen, üçgen metalden oluflan farkl› bir tür flakûl da-
ha var. Bu flakûl türü yatay do¤ruyu gösteriyor. Bunun
d›fl›nda Türkiye’de bulunmasa da patentli flakûller var.
ABD’de 20. yüzy›l›n bafl›nda flakûl imal edilip patenti
al›nm›fl. Böylece marka olarak tescil edilip kopyas›n›n
yap›lmamas› sa¤lanm›fl. fiakûl genellikle seri imal edi-
len bir alet de¤il. Bir usta demirciye gidip ne kadar a¤›r-
l›kta flakûl istedi¤ini söylüyor ve siparifl üzerine yap›l›-
yor. Seri yap›lmad›¤› için, her ustan›n kendine has bir
tarz› var. Bu da flakûlde ilgimi çeken noktalardan birisi.
fiakûlün baflka aletle birlikte kombine kullan›ld›¤› çeflit-
leri de var. Örne¤in, gönyenin içinde flakûller var. Ko-
leksiyon yaparken flakûlün içinde s›n›rland›rma getir-
mek gerekiyor. Çünkü çok çeflidi var. Bugün art›k fla-
kûl çok fazla kullan›lm›yor. Duvarlar›n düzlü¤üne lazer
›fl›n›yla bak›l›yor. 

fiakûlün inflaat d›fl›nda kullan›m alan› var m›?
Baflka bir kullan›m alan› yok. Yaln›z internette gördü¤üm
‹spanyol kökenli çok küçük bir flakûl vard›. Bebe¤in cin-
siyetini belirlemek için, flakûlü hamilelerin karn›na tutu-
yorlarm›fl. E¤er flakul daire çizerse bebe¤in erkek, ayn›
yönde gidip gelirse k›z oldu¤u anlafl›l›yormufl. Bu da il-
ginç bir bilgi. 

fiakûlleri nereden sat›n al›yorsunuz?
Genellikle Kapal›çarfl›’daki eskicilerden sat›n al›yorum.
Uzun süre bir eskici bana esnaflardan flakûl toplay›p ge-
tirdi. Ama son zamanlarda internetten de al›yorum. Yeni
Zelanda’dan ABD’ye, Fransa’dan ‹ngiltere’ye kadar çok
say›da ülkeden ald›m. ‹nternette tan›flt›¤›m flakûl kolek-
siyonu yapan, Yeni Zelandal› bir kilise papaz› var. fiakûl
üzerine yazd›¤› fliirde, flakûlü göbek ba¤›na benzetiyor.
Dünyadaki en zengin flakûl koleksiyonu bir ABD’li mima-
ra ait. Bu mimara Türkiye’den flakûl gönderdim. Karfl›l›-
¤›nda da bana fildifli flakûl gönderdi. 

fiakûllerin fiyatlar› ne kadar? 
Yurtd›fl›ndaki patentli flakûllerin fiyat› çok yüksek. Birkaç
yüz dolar tutuyor. Madencilikte kullan›lan üzeri ›fl›kl› fla-
kûllerin fiyat› bin dolar› bulabilir. Fildifli ve havai flakûller
de pahal›. Ama Türkiye’deki flakûllerin fiyat› 25-30 mil-
yonla 100 dolar aras›nda de¤ifliyor. fiakûl sat›n al›rken fi-
yat›n›n yan› s›ra flekline, materyaline, patentli olup olma-
d›¤›na bak›yorum.

fiakûl üzerine yaz›lm›fl kaynak kitaplar var m›?
fiakûllerle ilgili yaz›l› metin yok. Yaln›zca Mimar Sinan’›n
kendi hat›ralar›n›n bulundu¤u kitab›nda, “Su kanallar›n›n
inflaat›nda havai teraziden fay-
daland›m” fleklinde bir cümle
geçiyor. Ama onun d›fl›nda fla-
kûllerle ilgili bir kayna¤a rastla-
mad›m. Anadolu’da neden bir-
çok flakûl çeflidi kullan›lm›fl,
hangi tip inflaatta hangi çeflit
flakûl kullan›lm›fl gibi baz› soru-
lar›n yan›tlar› bilinmiyor. Ancak
ilk flakûlün ‹.S. 2.-3. yüzy›lda
yap›ld›¤›n› biliyorum. Türkiye’de
bu konuda yaz›lm›fl bir kaynak
yok, ama Pera’daki Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde zen-
gin bir flakûl koleksiyonu var.
Çok eski ve güzel flakûl örnek-
leri var. 

Koleksiyonculuk yapmak hayat›n›za ne kat›yor?
Koleksiyonculuk yapmak insana mesle¤inin d›fl›nda ba-
flar› hissi veren farkl› bir konu. ‹nsanlar›n koleksiyonculuk
yapmas›n›n nedeninin bu duygu oldu¤unu düflünüyo-
rum. Mesle¤inizden sonra en fazla zaman›n›z› alan u¤ra-
fl›n›z oluyor. Bir seyahate gitti¤inizde, zaman›n›z›n belli

bir bölümünü flakûl aramakla geçiriyorsunuz. Bu da size
farkl› bir gezme nedeni yarat›yor. Genellikle gitti¤iniz
flehrin, tarihi yerlerini görür ve al›flverifl yapars›n›z. Bir de
flakül gibi bir aletin koleksiyonunu yap›yorsan›z, gezdi¤i-
niz yerlere farkl› bir gözle bak›yorsunuz. 

Yak›n çevrenizdeki insanlarla koleksiyonunuzu payla-
fl›yor musunuz? 
Koleksiyonumu paylaflmay› seviyorum. Zaten sergiyi
onun için açt›m. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda flakûl koleksiyonu
yapan kiflilerle 9 Haziran’da bir toplant› yapmak istiyo-
rum. Almanya ve ‹spanya gibi pek çok ülkede sürekli ile-

tiflimde oldu¤um kifliler var. Bu
toplant› için bir de poster haz›r-
land›. Bu toplant› da paylafl›m
amac›yla yap›lacak. Bir mimar
arkadafl›m› da, flakûl koleksiyo-
nu yapmaya yönlendirdim. fiim-
di flakûl topluyor. 

fiakûl koleksiyonu serginizden
söz eder misiniz? 
Sergi Cihangir’de MaviKum
isimli bir kitapç›da aç›ld›. Sergi-
de Anadolu’nun flakülleri, pa-
tentli flakûller ve farkl› ülkelerin
flakûlleri yer ald›. Almanya,
Fransa, ABD, Çin, Habeflistan

ve Etiyopya’ya ait flakûllerim var. Sergiye pozitif geri dö-
nüfller oldu. Gelenlerin yüzde 90’› flakûlle ilk kez tan›flt›
ancak herkes sergiyi ilginç bulmufl. 

Bundan sonraki planlar›n›z neler? 
fiakûl üzerine araflt›rmalar yap›p, daha fazla flakûl topla-
mak istiyorum. Orta Asya’daki flakûlleri merak ediyo-
rum. Bir de kitap ç›karmak istiyorum.
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fiakûl sat›n alan deli doktor
fiakûl, düz duvarlar yapabilmek için inflaatlarda kullan›lan bir a¤›rl›k. Seri üretilen bir alet olmad›¤› için
her ustan›n kendine has tarz› var. Bu nedenle de çok say›da flakûl çeflidi mevcut. 

Doç. Dr. Do¤an Baflak



Yaflam, yaflanm›fll›klar›yla birlikte pek çok sanat
dal›na konu oluyor. fiiir dizelerinde, tiyatro sah-
nesinde ve beyazperdede gerçek yaflamdan

kesitlere rastlamak mümkün. Y›llarca, belki de yüzy›l-
larca önce gerçekleflmifl bir olay beyazperde arac›l›¤›y-
la günümüze tafl›n›yor. Yönetmenler kameralar›n› geç-
mifle çevirip yaflanm›fl olaylar› günümüz oyuncular›yla
birlikte ele al›yor. Bu filmlerin baz›lar›n›n seyirciyi hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratt›¤› söylenirken baz›lar›n›n etkileyici ol-
du¤u yönünde yorumlar yap›l›yor. Yönetmenler yaflan-
m›fl bir öyküyü beyazperdeye aktarma karar› ald›klar›n-
da, risk de alm›fl oluyor. Çünkü izleyicinin beklentisi
yüksek oluyor. 

Sinemada ‹kinci Dünya Savafl›  
Steven Spielberg’den Steven Soderbergh’e, Ron Ho-

ward’a kadar pek çok ünlü yönetmenin filmlerinde ya-
flanm›fl olaylara yer verdi¤ini görüyoruz. ‹kinci Dünya
Savafl› sinemada yayg›n olarak ifllenen konulardan biri.
“Life is Beautiful” (Hayat Güzeldir), ‹kinci Dünya Savafl›
s›ras›nda yaflanan ve tarihe “Yahudi soyk›r›m›” olarak
geçen olaylardan yola ç›karak çekilmifl bir film. Rober-
to Benigni’nin Guido isimli bir Yahudi’yi canland›rd›¤›
filmde, ‹talya’da yaflayan mutlu bir ailenin Nazilerin isti-
las›yla birlikte de¤iflen yaflamlar› anlat›l›yor. Ailenin Ya-
hudi toplama kamp›na götürülmesiyle birlikte, baba
Guido’nun o¤lunu bu kötü olaydan korumak için uy-
durdu¤u oyun bafll›yor. 224 milyon gifle has›lat› yapan
filmin baflrol oyuncusu Roberto Benigni, 1999 y›l›nda
en iyi erkek, en iyi film ve en iyi orijinal müzik dallar›nda
üç Oscar’›n sahibi oldu. Roman Polanski’nin yönet-
menli¤ini yapt›¤› “Piyanist”, bir Steven Spielberg filmi
olan “Schindler’s List” (Schindler’›n Listesi) ve Victoria
Barett’›n “Desperate Hours” (Umutsuz Saatler) isimli
belgesel filminde de ayn› konu ele al›n›yor. 

“Enemy At The Gates” (Kap›daki Düflman), ‹kinci Dün-
ya Savafl›’n›n kilit noktas›n› oluflturan Stalingrad’da ya-
flanan olaylar› konu al›yor. Savafl s›ras›nda Vassili Zait-
sev isimli Rus keskin niflanc›n›n ünü her yere yay›l›r. Bu
arada Rus ve Naziler aras›ndaki mücadeleler sürer. An-
cak bir süre sonra Vassili’yi öldürmek için Alman bin-
bafl› Konig tutulur. Dünyan›n en önemli savafllar›ndan
birisi, bu iki askerin kiflisel mücadelesine sahne olur.

Jean Jacques’›n yönetmenli¤ini yapt›¤› film 2001 y›l›n-
da gösterime girdi. Filmde Vassili’yi Jude Law, binbafl›
Konig’i Ed Haris canland›r›yor. 

Gerçek doland›r›c› ve soyguncular›n hikayesi 
Sinemada tarihi olaylar›n yan› s›ra gazete sayfalar›nda
yer alan ya da polis kay›tlar›na geçen kiflilerin gerçek
öyküsü de ele al›n›yor. Bu filmlerden birisi Steven Spi-
elberg’in yönetti¤i, Leonardo DiCaprio ve Tom
Hanks’in baflrolde yer ald›¤› “Catch Me If You Can” (S›-
k›ysa Yakala). Filmde FBI’›n “En Çok Arananlar” liste-
sindeki en genç doland›r›c› olan Frank W. Abagnale’in
gerçek öyküsü anlat›l›yor. K›l›k de¤ifltirme ustas› olan
Abagnale (Leonardo DiCaprio), 20 yafl›ndayken dok-
torluk, avukatl›k, hatta pilotluk yapar ve 16 yafl›nday-
ken bafllad›¤› çek sahtekarl›¤›n› 26 ülkede sürdürür. 

1975 yap›m› “Dog Day Afternoon” (Köpeklerin Günü),
gazetelere yans›m›fl gerçek bir olaydan yola ç›k›larak
senaryolaflt›r›ld›. Filmde eflcinsel sevgilisinin cinsiyet
de¤ifltirme ameliyat› için banka soymaya kalkan, ama
bankada para olmad›¤› için fiyaskoyla sonuçlanan bir
olaya kar›flan kiflinin hikayesi anlat›l›yor. Yönetmenli¤ini
Sidney Lumet’›n yapt›¤›, baflrolünde Al Pacino’nun oy-
nad›¤› film, 1970’lerin en çok izlenen Amerikan filmle-
rinden birisi. “Erin Brockovich” (Tatl› Bela) ise, hukuk
bürosunda çal›flan ve çevredeki flirketlerden birinin in-
sanlar› zehirledi¤ini ortaya ç›karan bir kad›n›n gerçek
hikayesini konu alan bir film. Steven Soderbergh’in yö-
netti¤i filmin baflrolünde Julia Roberts oynuyor. 

fiizofren matematikçinin yaflam› 
Sinemada tan›nm›fl kiflilerin gerçek yaflam öyküleri de
ifllenen konular aras›nda yer al›yor. Bu filmler aras›nda
öne ç›kanlardan biri “A Beautiful Mind” (Ak›l Oyunlar›).
Film, ünlü matematik profesörü John Forbes Nash’in
gerçek hayat hikayesini konu al›yor. Yönetmenli¤ini
Ron Howard’›n üstlendi¤i filmde, Nash’i Russell Crowe
canland›r›yor. Nash, genç yaflta çok önemli baflar›lara
imza atm›fl bir matematikçidir. Üniversitedeki ö¤renci-
lerinden biriyle evlenir. Ancak mutlulu¤u ve baflar›s› bir
süre sonra ortaya ç›kan flizofreni hastal›¤›yla gölgelenir.
Nash, tedavisi imkans›z denilen hastal›ktan eflinin yar-
d›m›yla kurtulur. Film gösterime girdi¤i 2002 y›l›nda iz-
leyiciler taraf›ndan büyük ilgi gördü. 
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Munich (Münih)
Munich (Münih), bir Steven

Spielberg filmi. 1972 y›-
l›nda Münih’te gerçeklefltirilen
Dünya Olimpiyatlar›’nda mey-
dana gelen terör olaylar› konu
al›n›yor. Olimpiyatlar’›n ikinci
haftas›nda kendilerini “Kara Ey-
lül” olarak tan›tan bir grup Filis-
tinli terörist, ‹srailli atletlerin kal-
d›¤› yatakhaneyi bas›p iki spor-
cuyu öldürüyor ve dokuzunu

rehin al›yor. Bunun üzerine Alman hükümeti bir operas-
yon bafllat›yor. Ancak operasyonun baflar›s›z olmas›
sonucunda rehinelerin hepsi ölüyor. Televizyon sunu-
cusu Jim McKay yaflanan trajik olay› dünyaya flu söz-
lerle aç›kl›yor: “Hepsi öldü.” Teröristlerden hayatta ka-
lanlar›n pefline bir Mossad ajan› düflüyor. Spielberg
filmde bu olaylardan yola ç›k›yor ve bir Mossad ajan›yla
teröristler aras›nda yaflananlar› anlat›yor. Filmin odak
noktas›nda, ‹srailli istihbarat subay› Avner (Eric Bana)
var. Ephraim adl› bir Mossad ajan› (Geoffrey Rush)
onunla temas kurarak ‹srail tarihinin en tehlikeli görevini
teklif ediyor. Filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü yazar
Tony Kushner yazd›, müzikleri John Williams besteledi.

Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü 
Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü bir gerçek öyküye dayan›yor. Karagöz ve Haci-

vat’›n hikayesi 14. yüzy›l Bursas›’nda geçiyor. O dönemde Mo¤ol ‹stilas›’ndan ka-
çan halk Bursa’ya yerleflir. Karagöz ve Hacivat da burada tan›fl›r. Bu ikili Orhan Gazi
ad›na yap›lan camiinin inflaat›nda çal›flmaya bafllar. Birbirleriyle at›fl›rken yapt›klar› ko-
miklikler o kadar ilgi görür ki bir süre sonra insanlar› güldürmek için davetten davete git-
meye bafllarlar. Ancak cami inflaat›n›n bir türlü bitmemesi ve Karagöz ve Hacivat’›n her-
kese laf dokundurmas› Orhan Gazi’nin ölüm ferman›n› imzalamas›na neden olur. Ezel
Akay’›n yönetti¤i filmde Karagöz’ü Haluk Bilginer, Hacivat’i Beyaz›t Öztürk canland›r›-
yor. Dört milyon YTL bütçeli filmin yedi ay süren haz›rl›klar› s›ras›nda, Bursa’n›n Orha-
neli ilçesinde alt› dönümlük bir arazi üzerine 14. yüzy›l Bursa flehri kuruldu. 2000 parça
kostümün haz›rland›¤› filmde, 1500 figüran rol ald›.  

Cinderella man 
Film, “Cinderella Man” lakab›yla tan›nan Amerikal› boksör James  Braddock’un ya-

flam›n› konu al›yor. Filmde olaylar halk›n büyük ekonomik buhran geçirdi¤i y›l olan
1929 y›l›nda geçiyor. O y›llarda ünlü boksör Braddock de pek çok kifli gibi çaresiz ka-
l›r. Ailesini geçindirebilmek için limanlarda çal›fl›r, ayn› zamanda maçlara ç›kmaya da de-
vam eder. Ama sol eli k›r›l›r ve maçta varl›k gösteremedi¤i için lisans› iptal edilir. Bir gün
flans eseri ringlere geri döner. Dünya ikincisi boksöre karfl› yapt›¤› mücadeleyi herkesi
flafl›rtarak üçüncü raundda kazan›r. Yönetmenli¤ini Ron Howard’›n yapt›¤› filmde James
Braddock’u Russell Crowe, eflini ise Renée Zellweger oynuyor. Filmin senaryosunu Cliff
Hollingsworth’un öyküsünden Akiva Goldsman ve Cliff Hollingsworth birlikte yazd›. Yak-
lafl›k 88 milyon dolara mal olan film, ABD’de Haziran 2005’te gösterime girdi¤i ilk haf-
ta 18 milyon dolar has›lat yapt›. 

Gerçek yaflamdan beyazperdeye
Beyazperdede gerçek yaflamdan uyarlanan filmler genellikle sinema seyircisinin dikkatini çekiyor.
Geçti¤imiz haftalarda vizyona giren “Münih” ve “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü” filmleri seyircinin
yak›ndan bildi¤i ve tan›d›¤› bir olayla kiflileri konu al›yor ve seyircinin ilgisini çekiyor.

Geçti¤imiz y›l vizyona giren Cinderella Man ünlü boksör James Braddock’un yaflam›n› konu al›yor.
ABD’de Haziran 2005’te vizyona giren film, 18 milyon dolar has›lat yapt›. 
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Bizans ve Osmanl› impa-

ratorluklar›na baflkentlik

yapan ‹stanbul, mimari, dini

ve toplumsal aç›dan bilin-

mezlerle dolu, gizemli bir

Do¤u kenti olarak Bat›l›lar›n

ilgisini çok çeker. Bat›l› sa-

natç›lar›n f›rçalar›ndan ç›kan

hayali ‹stanbul manzaralar›-

n›n kökeninde Bat›l›lar›n ka-

fas›nda daha önce oluflmufl

Do¤u tasviri yatar. Do¤u masallar›n›n oluflturdu¤u Do-

¤u imgesinin yaflat›lmas›n› sa¤layan ‹stanbul betimle-

melerinde kentin siluetini belirleyen kubbeler ve mina-

reler, öne ç›kan ö¤eler olur. Ancak bütün bunlar Os-

manl› mimari üslubundan farkl› resmedilir. Aykut Gür-

ça¤lar Yap› Kredi Kültür ve Sanat Yay›nc›l›k’tan ç›kan

“Hayali ‹stanbul Manzaralar›” kitab›nda, Osmanl› Dev-

leti’nin Do¤u’yu temsil eden tek güç olarak ortaya ç›k-

t›¤› 15. yüzy›l ortalar›ndan 19. yüzy›l sonuna kadar Ba-

t› zihninde hayali ‹stanbul manzaralar›n›n oluflma süre-

cini inceliyor. 16. yüzy›lda padiflaha ba¤l› olarak gelifl-

tirilen Osmanl› imgesi, Bat›’da Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun müttefiki ve arabulucusu olarak birtak›m so-

rumluluklar üstlenen Fransa ile belirginlik kazan›r. Bu

iliflkiler, zenginli¤iyle ve gücüyle ün kazanan “Büyük

Türk” imgesinin perçinlenmesine yol açar. 

Osmanl› padiflahlar›na

dört asra yak›n hizmet

veren Topkap› Saray› için,

Marmara ve Bo¤aziçi’ni ayn›

anda görebilen ve eskiden

flehrin her türlü tabiat güzel-

li¤ine sahip bir alan› seçildi.

Yaklafl›k yedi yüz bin metre-

karelik bir alana yay›lan sa-

rayda ilk yap›laflma Fatih

Dönemi’nde bafllad› ve da-

ha sonra gelen her padiflah›n ilave ettirdi¤i yap›larla

olufltu. Topkap› Saray›, uzaktan seyredildi¤inde eski

devir ve günümüz saray modellerinden çok, bir mektep

ya da medreseyi and›r›yor. Bab-› Hümayun, Babüsse-

lam ve Babüssaade denilen üç ana kap›yla dört avlu,

harem ve hasbahçelerden meydana geliyor. Etraf› bin

400 metre uzunlu¤unda bir duvarla çevrili. ‹kinci avluda

yer alan Divanhane’de 400 y›l boyunca dünya siyaseti-

ne yön verildi. Devletler ve hükümdarlar›n sonuna bura-

da karar verildi. Savafl ve bar›fl kararlar› burada al›nd›.

Devlet büyüklerinin gelifl ve gidiflleri, yeniçerilere ulufe

da¤›t›lmas› gibi olaylar sebebiyle bu meydan›n önemi

büyüktü. Topkap› Saray›’yla ilgili bilmedi¤imiz pek çok

konuya de¤inen ve Ahmet fiimflirgil’in kaleme ald›¤›

“Topkap› Saray› / Tafla Yaz›lan Tarih” isimli kitap, Tarih

Düflünce Kitaplar›’ndan ç›kt›.

Saffeti Ziya, mizah dergisi

yoklu¤unu gündeme ge-

tiren, belki de ilk yazarlardan.

Resimli Kitap’›n 28 A¤ustos

1908 tarihli say›s›nda bas›n

özgürlü¤ünün gereklili¤ini sa-

vunduktan sonra arkas›ndan

mizaha yönelir: “Mizah gaze-

telerine gelince, bas›n›n bu

önemli ve özel k›sm›na karfl›

her memlekette büyük hofl-

görüler ve izinler gösterilmifltir. Mizah gazeteleri, bir

milletin fikir temizli¤inin incelik ve duygular›n›n, nezake-

tinin bir kelime ile ifade eyleyelim ‘zekas›n›n’ ölçüsü-

dür.” Karikatür çizmek zor bir sanat. Müstehcen olma-

yarak alayc›, sald›rgan olmayarak gülünç fleyler söyle-

mek zor. ‹lk karikatürcüler konu bulmak için Avrupa’ya

bakt›lar. Osmanl› ülkesinde 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda,

bat› yaflam›n›n en serbestçe uyguland›¤›, kültür ürün

ve araçlar›n›n kolayl›kla izlenebildi¤i yer, Beyo¤lu idi.

Cemal Nadir’in 1947’de ölümünden ve Marko Pafla

serisinin ifllevini tamamlay›p kesin ortadan çekilmesin-

den sonra beliren “50 Kufla¤›” karikatürcüleri, usta ola-

rak Cemal Nadir’i görüyorlard›. Ancak as›l belirleyici,

günlük gazetelerin birinci sayfalar› oldu. Orhan Kolo¤lu

Bileflim Yay›nevi’nden ç›kard›¤› kitapta geçmiflten gü-

nümüze Türk karikatür tarihini ele al›yor.

HAYAL‹ ‹STANBUL 
MANZARALARI

GELENEKTEN GELECE⁄E
KÖPRÜ ‹NSANLAR

YÖNETMEN S‹NEMASI TÜRK‹YE KAR‹KATÜR
TAR‹H‹

TOPKAPI SARAYI

Köprü insanlar, sanat› ha-

yat ve insanla bulufltur-

may› hayatlar›n›n en önemli

amac› edindiler. Hüsn-i hattan

tezhibe, mimariden resim ve

heykele, ebrudan sedefkarl›¤a

kadar Türk sanat›n›n binbir

rengini Avrupa ve Asya’n›n

birleflti¤i noktadan dünyaya

yans›tt›lar. Bu köprü insanlar

aras›nda hattat Hamid Aytaç,

hattat Halim Özyaz›c›, müzehhibe Rikkat Kunt, kültür

tarihçisi Dr. Süheyl Ünver, ebruzen Mustafa Düzgün-

man, kakmac› Ziya Bey, ‹stiklal Madalyas› tasar›mc›s›

heykeltrafl Mesrur ‹zzet Bey, sedefkar Vas›f Bey, res-

sam fievket Da¤ ve mimar Ekrem Hakk› Ayverdi yer al›-

yor. Bu kifliler sanatkar kimlikleri ve pek bilinmeyen

yönleriyle kitapta yer al›yor. Köprü ‹nsanlar’da ayn› ikli-

min kokular›n› dermeye ömürlerini adam›fl 10 ayr› port-

re, görsel malzemelerle birlikte yer buluyor. Leyla ile

Mecnun Yay›nc›l›k’tan ç›kan kitap, bir ‹stanbul afl›¤›

olan Zeki Kuflo¤lu taraf›ndan kaleme al›nd›. Kitapta bir-

birinden farkl› ve ilginç isimlerin bugüne kadar hiç duy-

mad›¤›n›z özelliklerini ö¤reneceksiniz. Bugüne kadar

köprü görevi görerek Türk sanat›na nas›l katk›da bulun-

duklar›n› göreceksiniz. Dahas› sanat›n toplumdaki belir-

leyici rolünü ve hayati önemini kavrayacaks›n›z.

Sinema, birçok güzel sana-

t›n birbirini tamamlad›¤› bir

sanat dal› olarak yaflam›m›z›

zenginlefltiriyor. Edebiyat, re-

sim ve müzik sinema sanat›

içinde ayr› boyutlar kazan›p

yaflam›m›za yeni duyarl›l›klar,

anlamlar ve güzellikler kat›yor.

Görsel anlat›m›n sanatsal bo-

yut kazanarak sinema dilini

oluflturmas›, anlataca¤›m›z öy-

külere yeni yollar ve ufuklar aç›yor. Türk sinemas› 90’l›

y›llardan bu yana genç yönetmenlerle farkl› renkler,

sesler, öyküler ve anlat›m biçimleriyle zenginleflti, ayr›

bir boyut ve zenginlik kazand›. Nigar Pösteki, “Türk Si-

nemas›na Yeni Bir Bak›fl: Yönetmen Sinemas›” kitab›n-

da, Türk sinemas›n› uluslararas› alana tafl›yan yönet-

menlerden beflini okuyucular›na yak›ndan tan›tmay›

amaçl›yor. Dervifl Zaim, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge

Ceylan, farkl› sinema dilleriyle bize bu toplumdan seç-

tikleri öyküleri unutamayaca¤›m›z filmlerle anlatt›lar.

Ferzan Özpetek ve Fatih Ak›n yurtd›fl›nda ürettikleri ev-

rensel temal› filmleriyle Türk sinemas›na da katk›da bu-

lundular. Türk sinemas›na sanatsal aç›dan anlaml› kat-

k›lar yapan genç yönetmenlere iliflkin olan kitap, sine-

maya ilgi duyan kiflilerin dikkatini çekecek türden kay-

nak niteli¤inde. 

Beethoven, ça¤›n›n

ötesinde bir dahi;

özgürlükçü düflünceleri,

mücadeleci kimli¤iyle

döneminin sorunlar›na

kay›ts›z kalamayan, f›rt›-

nal› duygular›n› ve siyasi

görüfllerini bestelerine

de yans›tan bir müzik

adam›. “Beethoven ve

Devrim Ça¤›”, Frans›z

Devrimi ve Devrim’in Avrupa üzerindeki etkilerinden

söz ederken, o dönemin sanatsal, kültürel ve siyasi or-

tam›n› da ele al›yor. Ve hepsinin merkezine Beetho-

ven’› koyuyor. Sa¤›rl›¤› nedeniyle, dostlar›yla defterler

arac›l›¤›yla anlaflabilen Beethoven’›n ailevi sorunlar›n›,

para s›k›nt›s›n›, yay›nc›larla kavgas›n›, öfkesini ve cofl-

kusunu bu defterlerde görmek mümkün. Beethoven

bir besteci olarak misyonunu yerine getirmeye çal›fl›r,

politika onu ilgilendirse de öncelikli kayg›s› de¤ildir.

Beethoven dünyan›n en çarp›c› müzik dehalar›ndan bi-

ri olmas›n›n yan› s›ra kendine özgü kiflili¤i ve uçlarda

gezinen ruhuyla merak edilecek bir yaflam hikayesine

sahiptir. Frida Knight, Literatür Yay›nlar›’ndan ç›kan ki-

tab›nda, Beethoven’›n müzisyen kiflili¤inden çok sos-

yal yaflam›n› ele alarak, okura çok daha yak›n gelebile-

cek bir Beethoven portresi çiziyor. 

BEETHOVEN VE DEVR‹M
ÇA⁄I
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Dünya Kad›nlar Günü

Ege Bölgesi Sanayi Odas› 2004 y›l›nda en çok üre-
tim, yat›r›m yapan ve vergi ödeyen üyelerini tören-

le ödüllendirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde yap›lan ödül
törenini Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun onurlan-
d›rd›.

Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu da EBSO taraf›ndan “Y›l›n En Baflar›l› Kad›n
Giriflimci Ödülü”ne lay›k bulundu. Feyhan Kalpakl›o¤lu
ödülünü Sanayi ve Ticaret Bakan›’ndan ald›.

Y›l›n en baflar›l› kad›n giriflimci ödülü 
Feyhan Kalpakl›o¤lu’nun

Selçuk Yaflar Sanat Galerisi’nde Fevzi 
Karakoç, Kâinat Barkan Pajonk Sergisi

Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Change ve
beraberindeki heyet, iflbirli¤ine yönelik araflt›rmalar

için P›nar Süt ve P›nar Et tesislerini ziyaret etti.

Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Change, Yaflar
Holding G›da Grubu Baflkan Yard›mc›s› Hasan Gire-
nes’ten Türkiye’nin tar›m potansiyeli ve Yaflar Grubu
bünyesindeki flirketler hakk›nda bilgi ald› ve tesislere
tam not verdi. ‹ncelemeler s›ras›nda Change, “Karfl›l›k-
l› iflbirli¤i yapabilece¤imiz alanlar› keflfetmeye çal›fl›yo-
ruz. Bu çal›flma sonucunda iki ülke için cazip alanlarda
iflbirli¤i düflünüyoruz” diye konufltu.

Daha sonra konuk heyet onuruna, Yaflar Holding
Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, Yönetim Kurulu Baflka-

n› Feyhan Kalpakl›o¤lu, Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
‹dil Yi¤itbafl› ve ‹cra baflkan› Hasan Denizkurdu bir ö¤-
le yeme¤i düzenledi.

Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chan-
ge P›nar Süt ve P›nar Et Tesisleri’ni ziyaret etti

Yaflar Üniversitesi Bornova DYO Kampüsü’nde Sel-
çuk Yaflar Spor Salonu ve Zühal Yaflar Kütüpha-

nesi törenle aç›ld›. 

Rektör Prof. Dr. Mesut Ayan, 980 metrekarelik alana
yap›lan salonun 250 seyirci kapasiteli oldu¤unu, kü-
tüphanede de 14 bin 859 kitapla bin 300 elektronik
dergi yer ald›¤›n› söyledi.

Mütevelli Heyeti Baflkan› Selçuk Yaflar da gençlere
ö¤ütlerde bulundu. Duayen sanayici flöyle konufltu:
“Bizim okudu¤umuz liselerde spor çok önemliydi. E¤er
beden iyi çal›fl›rsa beyin de iyi çal›fl›r. Sizler de bol bol
spor yap›n ve okuyun. Spor, e¤itimin bir parças›” dedi.

Gençlere ö¤üt: Bol bol
spor yap›n ve okuyun

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan Diyarbak›r’da
yapt›r›lacak 16 derslikli, 480 ö¤rencinin e¤itim gö-

rece¤i okulun temeli at›ld›. 

Diyarbak›r Merkez ‹lçe Kayap›nar Beldesi’nde yapt›r›la-
cak olan okulun temel
atma törenine, AKP
Diyarbak›r Milletvekili
Prof. Dr. Aziz Akgül, ‹l
Valisi Efkan Ala, vali
yard›mc›lar›, Belediye
Baflkan› Zülküf Kara-
tekin, Milli E¤itim Mü-
dürü Mustafa Tekde-
mir ve Yaflar E¤itim ve
Kültür Vakf› Müdürü
Sema Kemahl› kat›ld›. 

Diyarbak›r Valisi Efkan Ala yapt›¤› konuflmada, Yaflar
Holding yöneticilerine e¤itime yapt›klar› katk›lardan do-
lay› teflekkürü bir borç bildi¤ini belirtti. Vali Efkan Ala,
Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf›’na e¤itime verdikleri des-
tekten dolay› teflekkür ederek plaket verdi.

E¤itime trilyonluk
destekAK Parti Genel Merkezi ve Kad›n Kollar› taraf›ndan

Dünya Kad›nlar Günü etkinli¤i kapsam›nda ‘’Ka-
d›nlar Bulufluyor’’ bafll›kl› bir panel düzenlendi. Panele
Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu da konuflmac› olarak kat›ld›. Yaflar Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu konufl-
mas›nda, toplumsal kalk›nma için giriflimcili¤in özendi-
rilmesi gerekti¤ini ifade ederek, yarat›c› beyinlerin an-

cak böyle ortaya ç›kaca¤›n› söyledi. Kad›n giriflimcilerin
krediye ulaflmada, teflvikleri kullanmada zorluklarla
karfl›laflt›¤›n› belirten Kalpakl›o¤lu, özellikle kad›n›n ya-
rat›c› gücünün ifl dünyas›ndaki önemini konuflmas›nda
vurgulad›. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an “Kad›nlar
Bulufluyor” konulu panele kat›l›m›ndan dolay› Yaflar
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤-
lu’na plaket takdim etti.

Ekonominin kalbi Davos’ta att›

Yaflar Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Feyhan

Kalpakl›o¤lu Davos Dünya
Ekonomik Forumu toplant›-
s›na kat›ld›.

“Yarat›c›l›¤›n zorunlulu¤u”
slogan›yla yola ç›kan Davos’taki Dünya Ekonomik Fo-
rumu (WEF) toplant›lar›na hükümet üyeleri, siyasetçiler,
büyükelçiler, önde gelen flirketlerin üst düzey yönetici-
leri, akademisyenler ve gazeteciler olmak üzere toplam
2 bin 300 delege kat›ld›.

Bu y›lki toplant›n›n gündeminde h›zl› nüfus art›fl›, de¤i-
flen ekonomik ortam, gelece¤e yönelik beklentiler, ifl-
sizlik, bölgesel kimlik, global risklerin yönetilmesi, yara-
t›c›l›k ve tasar›m stratejileri konufluldu. Davos’ta TRT 2
ve CNN Türk’ün sorular›n› yan›tlayan Kalpakl›o¤lu, de-

¤iflik konularda görüfllerin Davos’ta yo¤un tart›fl›ld›¤›n›
ifade etti. Kalpakl›o¤lu konuflmas›nda, Hindistan ve
Çin’in h›zl› büyümesi ve yarat›c› insan gücünün küresel
dünyaya etkileriyle yaflanan de¤iflim konusuna da de-
¤indi.

Davos’tan ‹stanbul’a

Davos’ta gerçeklefltiren Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun ard›ndan PricewaterhouseCoopers, bu y›l

Davos’a kat›lan Türk ifl dünyas› temsilcilerinin izlenim-
lerini ve görüfllerini paylaflmak üzere “Davos’tan ‹stan-
bul’a” bafll›kl› bir panel düzenledi.

Global Ajanda’dan Sorumlu Direktör Jonathan
Schmidt, Gazeteci-Yazar Osman Ulagay, Do¤an Yay›n
Holding ‹cra kurulu Baflkan› Mehmet Ali Yalç›nda¤, Ya-
flar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›-
o¤lu, Do¤ufl Holding CEO’su Hüsnü Akhan ve ARGE
Dan›flmanl›k Yönetim Kurulu Baflkan› Y›lmaz Argü-

den’in de kat›ld›¤› toplant› CNN Türk’te canl› olarak ya-
y›nland›. Çin ve Hindistan’›n yükselifli, de¤iflen ekono-
mik görünüm, Avrupa’n›n gelecekte takip edece¤i yön-
le yenilikçilik, yarat›c›l›k ve tasar›m stratejileri gibi konu-
larda görüfllerin paylafl›ld›¤› panel oldukça verimli geç-
ti. Yaflar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kal-
pakl›o¤lu konuflmas›nda, insan kayna¤›n›n de¤eri, da-
ha yarat›c›, daha yetenekli olman›n yarataca¤› farkl›l›k
konusunda fikirlerini ortaya koydu. Ayr›ca s›n›rlar›n
kalkt›¤› bilim ve teknolojiyle bilgiye kolay ulafl›lan küre-
sel dünyada, yarat›c›l›k ve de¤iflimin rekabet unsuru
olaca¤›n› vurgulad›.

Osmanl› minyatürlerinden esinlenen ressam Fevzi
Karakoç, yap›tlar›ndaki at ve atl› figürleriyle tan›-

n›yor; renk lekelerini, bu imgenin ritmik kurgusunu
destekleyecek biçimde kullan›yor. Karakoç, 1979
Salzburg fiehri Onur Ödülü, 1981 ve 1983’te devlet
resim heykel sergilerinde Baflar› Ödülü, ayr›ca 1983’te
Viking Ka¤›t Bask› Resim Ödülü ald›. Figürü temel al-
d›¤› özgün bask›lar›yla da tan›nan ressam, bugüne ka-
dar pek çok kiflisel ve karma sergi açt›.

Viking Ka¤›t fuara
renk katt›

Viking Ka¤›t, ‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde bi-
rincisi düzenlenen Temizlik ve Hijyen Fuar›’na Lily,

Senso ve Select markal› ürünleriyle kat›ld›. Profesyonel
tüketicilerin yo¤un olarak kat›ld›¤› fuarda firmalar mevcut
ürünlerini tan›t›rken 2006 y›l›na yönelik yeni ürün çal›fl-
malar›ndan örnekler sundu. Viking Ka¤›t stand›, havlu ve
tuvalet ka¤›d› ürünlerini an›msatan dekoruyla, fuar›n en
çok ilgi çeken ve ziyaret edilen standlar›ndan oldu. Ya-
flar Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›-
o¤lu ve ‹cra Kuru-
lu Baflkan› Hasan
Denizkurdu, Vi-
king Ka¤›t stand›-
n› ziyaret ederek
flirket yöneticile-
rinden fuarla ilgili
bilgi ald›.

32. DYO Resim 
Yar›flmas›

Yaflar E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan iki y›lda bir
gerçeklefltirilen DYO Resim Yar›flmalar›’n›n bu y›l

32.’si düzenlenecek. Türkiye’de yap›lan ilk kurumsal
resim yar›flmas› olan DYO Resim Yar›flmas› için 31
Temmuz 2006 tarihine kadar eser kabul edilecek. Ya-
r›flmaya kat›lan eserler aras›ndan pentür dal›nda dört
eser, özgün bask› dal›nda ise bir esere baflar› ödülü
verilecek. Ödüller ve sergilenmeye de¤er bulunan
eserler Eylül ay›nda Prof. Zahit Büyükiflleyen, Prof. Ne-
fle Erdok, Prof. Adem Genç,
Yalç›n Gökçeba¤, Haflim Nur
Gürel, Prof. Fevzi Karakoç,
Prof. Kaya Özsezgin’den olu-
flan seçici kurul taraf›ndan be-
lirlenecek. 

32. DYO Resim Yar›flmas›’nda
ödül alan ve sergilenmeye de-
¤er bulunan eserler ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Eskiflehir, Hatay,
Trabzon, Samsun ve Van’da
sanatseverlerin be¤enisine su-
nulacak.

Yurtiçinde ve d›fl›nda bugüne kadar 600’ün üstünde
karma sergi açan ressam Kainat Barkan Pajonk,

10 y›l aradan sonra Egeli sanatseverlerle bulufltu.

Tablolar›nda yüzeyle derinlik aras›ndaki majiktan ve le-
ke ba¤lant›lar› üzerinde duran ve yöre peysaj›na bu
ba¤lant›lar aç›s›ndan yaklaflan sanatç›, sanat yaflam›
boyunca yurtiçi ve d›fl›nda 600’ün üzerinde karma ser-
gi açt› ve devlet resim heykel sergilerine ifltirak etti.



We have celebrated International Women’s Day re-
cently. I do not give any credit to the comparison

of woman and man in business life. But I want to
stress on this subject in order to support women co-
ming to top positions they deserve and to crank up
production with the creative, entrepreneur characteris-
tics of women. Although statistics are not so well, pro-
viding cultural development, raising the educational le-
vel of young population and especially women by the
help of constitutional reforms in the adaptation period
to EU are essential long term investments. 

I deeply believe that for participatory cultural develop-
ment, our women should participate in politics and de-
cision making processes of production and service
economy. Today in EU this subject is also on the agen-
da. Finally an institution which will be founded to gene-
rate solutions is a clear indicator of the importance of
this subject. The only aim is not to make woman and
man equal but to make EU more competitive also. 

Women taking part in active work life is a subject to be
emphasized under the topic of  “equal opportunities”
in EU labor policy. Applications like flexible work hours
are solutions for women getting involved in work life.
This year, the equality of man and woman and the le-
ader position of women in business life were the com-
mon topics of most sessions of  The World Economic
Forum held in Davos. 

Today entrepreneur leaders and corporations are the
ones to succeed. Entrepreneurship means dreaming,

turning dreams into projects and making projects real.
Today Turkey is at the bottom of the list of OECD and
European countries due to the low rate of woman ent-
repreneurs. Only 0.7% of 2-3 millions of working wo-
man are entrepreneurs. We all know that woman ent-
repreneurs have some obstacles like reaching credit,
using incentives. 

The appropriate usage of woman potential in our co-
untry is very important. It is a social duty to introduce
women to service economy and produce solutions li-
kewise. 

Problem solving, team work, project development are
important skills that woman present in business life.
Emotional intelligence, motivation to succeed, diligen-
ce, discipline and most important of all, the skill to ba-
lance family and business life are very important. To
me women’s ability to foresee is an important advan-
tage in the sense of efficiency, creativity, productivity...

Our young population affords a high potential. This
makes it obligatory to educate our children in interna-
tional standards. Our women taking part in business li-
fe in entrepreneur, leader positions will be an impor-
tant contribution to economy. 

I wish the wealthy change in spring and nature will
bring a future full of opportunities for our country and
our young generation. 

May your days be healthy and happy.
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Nermin Bezmen is on top of the lists with her last
book “S›r”. Her first book was printed in 1991. It

was a poetry book named “Uyand›ran Aflk” which was
followed by “Kurt Seyt & Shura”, “Kurt Seyt & Murka”,
“Mengene Göçmenleri” and the others. Before her lite-
rature life Bezmen worked long in the industrial area.
But she was always fond of art; she painted, she ma-
de thumbnail drawings, made decorations... But as
she stated, after 40 in a flurry to be permanent, she
concentrated in the area where she was most produc-
tive. And this was literature. Actually she was initiated
to write by clouds. One day while she was drawing, a
beautiful wisp of clouds was passing by the Bospho-
rus. But before she drew them, a strong wind dragged
the clouds. This experience made her cry and inspired
a few nice lines in her mind. 

With Bezmen we talked about her literary life: “To me
writing is equal to breathing. It is my hobby, my work
and my life style. It fulfills my life; and it has a feedback
like the appreciation of readers which is the most sa-
tisfying of all. Consequently writing satisfies my ego

marvelously. I never worried if I am to be appreciated
or not when I began writing a novel or a story. If the
story in my mind fits with my heroes, that is fine with
me. I never think about the currency of the subject.
When I go on a journey of writing without any hesitati-
on, I always get positive results. I believe so much in
my story and characters and this reflects on writing. In
any of my books, I never address a certain group, gen-
der or religion. I like to write like we live. Around the
heroes of my books, there are people from all groups.
And in this diversity, readers find themselves or anyo-
ne they know. Although my last book is fictional, it ref-
lects the colors of a certain period with authentic na-
mes and events. My readers meet cheery hints of his-
tory, archeology and psychology. Besides I have a
worry to provoke people to love. I believe that I am go-
od at writing about love since I am in with love. I gu-
ess that love is effective in living life in joy. I am trying
to impose readers’ feelings like love. By love I don’t
mean the thing between man and woman only. I me-
an loving life. If you love life, then you feel faithfulness
to the other elements of life.”

We spoke to the columnist in Hürriyet, Gila Ben-
mayor about her impressions of the 36th World

Economic Forum organized between January 25-29 in
Davos, and also the place of Turkey in the world and
being a woman in Turkey. Benmayor has been joining
the forum  nearly for 8 years. She says that the point
of view towards Turkey is positive; however, a prejudi-
ced stance dominates as Turkey is not extensively
known by the world. Benmayor claims that Turkey is
not aware of its potential. 

Benmayor underlined that the Davos talks are crucial
to be able to follow the global agenda and have ideas
about what can happen in a year. She stated that se-
eing people come together to help is one of the things
that influenced her the most. She claims that Turkey is
a closed box, as a reporter the developments in the
world can only be followed by going to forums such as
Davos. According to Benmayor, Turkey should be mo-
re effective in the world’s agenda. Benmayor stated
that the women’s organizations play an active role for
the problems of women and they create great work.

She said that the women spread out in the wide geog-
raphy of Turkey have various problems. According to
Benmayor, “The honor killings in the East are major
problems for women. The women in the West should
grasp the importance of these problems and must
show interest in them.”

Benmayor thinks that the biggest problem in Turkey is
education and coordination that is missing everywhere.
She believes that the political problems will be solved
sooner or later and urges that solutions for the problem
of education should be vitalized while Turkey should be
presented to the world with the right methods and in a
coordinated fashion. “Many different agents work for
the publicity of Turkey and there is not a certain path.
Thus, we have not been successful in presenting Tur-
key. Once this is managed, the prejudiced approach to-
wards Turkey will be over and many problems will be
solved immediately. There is an incredible disorganizati-
on in Turkey. Somebody should deal with this. Perhaps
a woman’s touch is needed for Turkey. A wise lady pre-
sident is needed to put the place in order.”

In business life women should be supported “They trust me without hesitation”

Commercial is the art of making people think and
feel that one product is worth giving money than

the other one. Publicists are white-collar workers who
use their creativity. All compete with one another, att-
ract the attention of the public and add a value to the
brand they publicize. Serdar Erener is the first name
that comes to mind when we talk about commercials.
He has prepared several unforgettable advertising
campaigns. 

In Turkey television is watched approximately 3 hours
58 minutes a day. The companies, which take advan-
tage of this, have their commercials broadcasted con-
secutively. He states that Turkey is a commercial pa-
radise where people are yet to be bored of seeing
commercials, and Turkish people are curious about
commercials. 

Erener does not consider commercials created in Tur-
key to be authentic neither with their qualities nor with
their creativity level. He thinks 99% of all the commer-
cials prepared both throughout the world and in Tur-
key, paying no attention to details. “When you are vi-
siting another country, all the commercials you see at
the hotel lobby are worse than one another, because,
the commercials are not expected to add a specific
value to a product. This is especially caused by the re-
lations of publicists with their clients. Also, the publi-
cists are neither brilliant nor they love their professi-
ons. First of all a publicist must have marketing skills.
Erener states the characteristics to be a good publicist
as: “It is a natural competence, but of course it does

not help only by itself in commercials, as it would not
in any other profession. We must add more onto tho-
se skills. Secondly, we must always inquire how a bet-
ter commercial could be and never settle for less.”
Expressing that a publicist must have an endless curi-
osity, Erener has started working as a publicist, as a
coincidence. He has started working in this sector in
1985 to make money, after one of his friend’s recom-
mendation. And in his first month, he was in love with
this profession. Erener says that, there is essay wri-
ting, picture taking, drawing, music and the effort to
understand life in commercials. He adds “I do not think
I could do any other job. I would be really bored. Whi-
le I am doing this as a job, I can get carried away to
draw each frame of a commercial with pastels.”

I love love “Turkey needs the touch of a woman”

Feyhan KALPAKLIO⁄LU
Chairman of the Board
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Veteran Historian or Last Pencil

There is a transformation in every field, from furnitu-
re to accessories, technology to design, in a way

we are not used to. Everybody tries to produce the ne-
west and the most different. Think about the furniture
that we use in the places that we spend most of our ti-
me in, our houses and our offices... It is possible to
see a newer design even before the one we have gets
old. Assertive colors such as orange, purple and fuch-
sia are used rather frequently today compared to past.
Different designs such as comfortable, stylish, and
distinct armchairs that take the shape of the body
when sat on, are created. The design firm B&T Design
aims to follow this trend by various designs of furnitu-
re it produces.

B&T Design was founded by Bahar and Talip Aysan 13
years ago. They produce tables, chairs and single so-
fas. The designs are sold in 50 countries including Tur-
key, along with the famous world brands. The sales in
Turkey are made in the four showrooms. The firm won
“Best Golden Design” award with their sofa designs in
Singapour at 2004. The designs of the firm are used in

houses, cafes, restaurants and hotels. Bahar Aysan,
who is in charge of sales and brand management
says, “Wherever the people are, there is always a tab-
le, a chair and a sofa. We as B&T Design are any whe-
re, wherever the people are.” She expresses that they
desire to create designs that make people smile and
the designs are formed for fulfilling needs. 

When we ask Aysan how they can fulfill the taste of
consumers that are from very different cultures, she
says that they compete with their own designs, sell to
USA and China, and adds, “The most important thing is
to make a difference. The most frequent questions as-
ked to us are: ‘How do you create designs considering
geographical and human differences?, Do you create
different designs for different people?’ We do not create
special designs for every single person. The thing is to
be successful with a collection.” Aysan claims that the
colors should be balanced to create a tranquil environ-
ment in home offices, it is not good to use extremely
soft colors together and a place that is white from top
to bottom will create perceptual problems.

Cemal Kutay is one of the most known and oldest
historians of our country. Kutay dedicated years

of his life to write books about Turkish history and to
shed light on poorly known events. Even though his
education was not on history, he was always excep-
tional as he had an immense accumulation of know-
ledge and he eyewitnessed many historical events. 

Kutay was born in 1909 in Konya. He lost his father
when he was 13, and started working in the Babal›k
newspaper during holidays to give material support to
the household. Between 1929 and 1939, Kutay star-
ted working in Atatürk’s newspaper Hakimiyet-i Milliye. 

After he quit working there, he became one of the
founders of Yeni Anadolu, a colored newspaper of 8
pages in Konya. He then came to ‹stanbul and estab-
lished a printing house named Günefl, with the eldest
son of Celal Bayar, Refi Bayar. 

They published Halk newspaper for two years. Bet-
ween 1944 and 1951, he published Millet and Hakka

Do¤ru magazines. He quit active journalism along with
his works in Tercüman. In his 97 year life, Kutay wrote
187 books. One of these books is 12 thousand pages,
20 volumes. 

He wrote numerous books about Atatürk. In one of
them, at the 50th anniversary of Atatürk’s death, he
compared those days with 50 years in the future.
Another book of him asks “What would happen if
Atatürk was alive today?” 

Some of his books were translated to other languages.
He has an extensive archive even though there was a
fire in his house in 1987, which he believes to be inten-
tional. Once in a TV program, he said the following for
his typewriter that accompanied him for years: “I had
an Erika. My typewriter. I state this with sincerety. If
our religion would permit, I would like to be buried with
that. Because I consider my Erika as my best friend,
which served me with faithfulness, supported me, and
never complained that she is tired for a single day, and
I still remember it with gratitude.” 

In the 1980’s the commercial structure in Turkey did
not include the export culture. The number of qualifi-

ed workers was few. In the last 20 years crucial expe-
riences were gained about the export culture. The gre-
atest contribution in the formation of this culture was
made by the apparel and the textile sectors. As the
sector turned to be more integrated in the global mar-
ket, it slowly lost its subcontractor image. Turkish
brands reach overseas, Turkish designers are known
by the world, the fashion shows that they organize for
the world fashion weeks are covered widely in the lo-
cal and global media. It is not surprising anymore to
find any Turkish brand abroad. Although everything
seems alright, there is a long way to go. According to
the Orka Group Chairman of the Board of Directors
Süleyman Orakç›o¤lu, the “Made in Turkey” label is a
motive to prefer buying; however, unfortunately we are
not aware of our value.

Orakç›o¤lu, who emphasizes that Turkey’s textile sec-
tor has a different position than China,  says “Many
brands in Europe does not have production in their
own countries, and they see Turkey as the nearest co-
untry that can perform the highest quality production.”
Orakç›o¤lu underlined that one should focus on the
developing countries and indicated that the 25% inc-
rease in our exports to the Mediterrenean countries is
multiple of our general increase in exports. 

Damat, Tween and ADV are among the most known
brand names abroad. The brands that the Orka Group
Chairman of the Board of Directors Süleyman Orakç›o¤-

lu created are currently sold in 21 countries. Orakç›o¤lu
points out that 10 years ago it was a big disadvantage to
compete in the global market as a Turkish brand and alt-
hough there were many negativities, he mentions that
they got a good value for their struggle. Today’s objecti-
ve is to become a global brand. Orakç›o¤lu expresses
that they showed technical efforts to establish the sys-
tem. He chose 2005 as the investment year. After the ag-
reement with the famous designer of Miu Miu and Prada,
David Bradshow, they started preparing the brands for
2007. Orakç›o¤lu says that while they are making arran-
gements to become a global brand, they also work for
improving the sector. The greatest dream of the Presi-
dent of ‹stanbul Apparel and Confection Exporters Asso-
ciation and the Vice Chairman of the Exporters Board
Orakç›o¤lu is to become a global brand as a firm and ‹s-
tanbul to become the capital of fashion. 

“Made in Turkey”

Architecture is one of the mostly spoken matters. Be-
cause wherever we look, we come across a new li-

ving or shopping center construction. Sometimes these
centers; which are preserved with special security sys-
tems in the city of ‹stanbul where security is a major
problem, as places where sterile lives are experienced
are envied. Sometimes the question “What is the limit?”
revolves in the mind. The thing that we always do is to
look at the gigantic signboard to see who the architect
is. These are usually foreign names, but it’s alright...The
Turkish architecture and Turkish architects are the suc-
cessors of a great legacy. We speak to our guest Han
Tümertekin at length on these pages about this issue. 

Tümertekin is a Turkish architect who undersigned vari-
ous projects in the world and in Turkey. A monument in
Tokyo, Çatalhöyük Museum, turning the Silahtara¤a Po-
wer Plant into a museum, head office of a bank in Ams-
terdam, the restoration of a 100 year building in Taksim-
Tünel, a 150 residence accomodation in Kemerburgaz...
Those are some of the projects Tümertekin carried out.
He says that he has a calm style and goes on: “I do not
have different attitudes as an architect, a family man, and
a middle aged man. When you have integrity, your archi-
tecture also develops.” Tümertekin who conducts work
in various fields underlines that his simplistic style brings
out functional places. He emphasizes that he gives im-
portance to sincerety in design. For instance, when he
designs an accomodation near the woods, he tries to es-
tablish the houses of people who continue their urban li-
fe, live in the city and can see the woods only when they
come back home. He does not build these as woodsman

houses and then try to place holding managers. Because
he thinks that projects that reflect fake lives are not sin-
cere. Tümertekin conducts his projects with his team of
10. The project that he enjoyed the most and that made
him excited the most is the Çatalhöyük Museum. What
makes this different for him is that this project was not re-
alized, but always had the potential to be completed. The
excavations in the area will last for 20 more years. Tümer-
tekin states that the project needs a sponsor and says
that “This is the only project that I created a place witho-
ut a building. Establishing a place by digging is very exci-
ting.” 

Tümertekin underlines that even though a major part of
the world’s architecture heritage is in Turkey, there is
not a qualified Turkish architecture identity. He criticizes
that the greater projects are performed by Western arc-
hitects. “Working with Westerners seems favorable for
entrepreneurs. However, the ones that worked on such
projects, were from ordinary architecture offices. They
do not use any creativity and yet as an insult, they cla-
im that they build buildings that are compatible with the
Turkish architecture.”

Calm, but not timorous and indistinct

“We are anywhere, wherever the people are”
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Wine is a symbol of romanticism. Every bottle of wi-
ne with different aroma and scent brings an amiab-

le enthusiasm by itself. In the course of time this feeling
transforms into passion and you find yourself in the vivid
world of degustators, wind producers and sommeliers.

Wine culture is quite recent in Turkey. Yet our meeting
with wine dates back long. In the Ottoman Empire
Non-Muslims were allowed to produce wine. Also Tur-
kish people were drinking wine secretly in the taverns.
According to an investigator to Felipe II, the King of
Spain, the taverns of Ottoman Empire were nice and
cheap. “In the taverns we were bombarded by questi-
ons. They were asking ‘White or red, Kandiye or Geli-
bolu?’ and after our reply another question was co-
ming: ‘How old would you prefer?’. This was too much
even for our Palaces.” Today, these questions are be-
ginning to be asked again in our restaurants. Somme-
liers help customers with their choice of wine. Thus wi-
ne and food harmony is provided. 

Sunset is separated from many restaurants by its valu-
able wine cellars and sommeliers. Alain Würsching
helps the preparation of wine cellar and teaches how to
be a sommelier. We asked Würsching what a sommeli-
er does. “A sommelier is a person responsible of the
choice and purchase of wine, preparation of wine menu
and the cellar. A sommelier gives information to custo-
mers about the type of wine that will go best with their
food. The key words for a sommelier are; wine knowled-
ge, wine taste, food and wine harmony. Sommeliers
must recognize their own countries’ wine as well as the
other countries’. A customer enjoys food as long as it is

in tune with wine. Sea food, fish and salad are good
with white wine whereas meat is good with the red one.
But wine choice also depends on how the food is co-
oked. I suggest Sauvignon and Narince wines with gril-
led fish. If fish is cooked with cream, I suggest wine with
low acidity rate, like Chardonnay. The heat of wine is
very important; red wine should be around 16-18 deg-
rees. It can be colder during summer”.

Then we inquired the future of Turkish wine and
Würsching answered: “There are lots of law codes
about wine in France. Turkey is obliged to make laws
about wine, too. For example in France, cyclamates,
chemical contents are forbidden. Yet in many countri-
es wines with banana, apple, strawberry aromas are
produced. May be this is why French wines are expen-
sive. Rules set the quality of wines and protect both
the producer and the consumer. If Turkish government
behaves corroborative and Turkish wines are expor-
ted, I guess it will be a successful step. You have go-
od grapes but nobody is aware of Turkish wines.”

From the world of wine to Turkey

I will beat whoever calls me “She has no knowledge of football”

Sevin Okyay is one of those very talented people.
We had a conversation on developments in vari-

ous areas with Okyay, who has undersigned many co-
lumns about movies, jazz, literature and football. Sevin
Okyay, graduate of Arnavutköy American College,
works as a translator since 1963. Okyay has translated
classics like George Orwell, J. D. Salinger and the
whole series of Harry Potter except the first book. She
says “If you live up only by translating, there will be so-
me savings only if you can withstand for about six
months, and at that time some of the books you trans-
lated started selling some. Translating a book like
Harry Potter and earning money immediately is somet-
hing a translator would experience once in a life time.”

Okyay is a journalist since 1976. She is mostly known
about her movie critics. Okyay also continues to aut-
hor columns about jazz, sports and literature in many
newspapers and magazines. 

Okyay states that she is interested in various fields of
sports. While she writes about her impressions about
Befliktafl football team in Radikal Newspaper, she also
writes articles about sports like Sumo, which is neg-

lected in our country but is within her wide scope. 

Okyay, whom we had a conversation with after the
Academy Awards, expressed that this year’s night was
pretty boring due to very predictable results, and she
was only able to enjoy some of the awards that she
could not correctly estimate. 

Okyay, who is the author of books like ‹lk Roman›m,
120 Filmde Seyrialem, Çiçek Dürbünü and Gol Atan
Kaleye, states that many people are not even aware
that she authors books. However, she is annoyed with
all those marketing tools including billboards, posters,
and promotion campaigns, and adds: “I don’t like the
way literature is marketed today. Managers in literatu-
re sound weird to me. Literature must be free from
those and excluded. Promotion campaigns and gossip
just made to support the book seem wrong to me.” 

She adds “Some suppose I have graduated from three
universities and speak 5 foreign languages. I only speak
English and I am a high school graduate.” We had an
extensivc conversation with Okyay covering subjects
from Oscar to Sumo, and Harry Potter to Befliktafl.


